
 

 
 
 

Marousia Ludwika Korolczyk 
 
 

Polsk poesi under mellankrigstiden: 
ett paradigmskifte 

 
Exempel marialyriken 

 
 
 
 

With a Summary in English 
  Polish Interwar Poetry: A Paradigm Shift.  

The Case of  Marian Lyrics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPPSALA 2011 





 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Till min högt älskade far  
Kazimierz Korolczyk, 
född Isaac Deutscher 

 

 

 
Mitt hjärta flödar över 

av sköna ord; 
jag säger: min dikt 
gäller en konung; 

en snabb skrivares 
penna är min tunga. 
Du är den skönaste 

bland människors barn, 
ljuvlighet är utgjuten 

över dina läppar; 
så ser vi att Gud 

har välsignat dig evinnerligen. 
 

Ps. 45 (44):1-3 



© Marousia Ludwika Korolczyk 2011
© Norma bokförlag 2011
Tryck Bording AB, Borås 2011

ISBN 978 91 7217 094-8

www.artos.se



Innehållsförteckning

Förord  .................................................................................................. 7
1 Inledning  ..........................................................................................9
   1.1 Teori  .........................................................................................12
   1.2 Disposition  ...............................................................................15 
2 Mellankrigstiden i Polen  ................................................................17
   2.1 Epoken  .....................................................................................17
   2.2 Lyriken  .....................................................................................20
         2.2.1 Periodisering ....................................................................20
         2.2.2 Poetiska konstellationer  ..................................................22
    2.3 Marialyrikens plats  ..................................................................27
          2.3.1 Marialyriken  ...................................................................27
          2.3.2 Två kategorier  ................................................................30
3 Mellankrigstiden: ett skifte inom den polska marialyriken  ...........37    
   3.1 Julian Przyboś Błękit som mariadikt  ........................................38  
         3.1.1 Ingress  .............................................................................38
         3.1.2 Funktionalitet  ..................................................................43        
         3.1.3 Diktens arkitektonik  ........................................................46     
         3.1.4 Strukturella parallellismer  ...............................................49   
         3.1.5 Det metaforiska skiktet  ...................................................54
         3.1.6 Mariasymboliken  ............................................................55
         3.1.7 Dialogens status  ..............................................................73
         3.1.8 Tidrumslighet  ..................................................................75
         3.1.9 Reflexioner  ......................................................................79
    3.2 Jerzy Lieberts Litania do Marii Panny som litaniatrop  ..........81
          3.2.1 Skärningspunkter  ...........................................................81 
          3.2.2 Diktens struktur  ..............................................................85
          3.2.3 Litaniatrop  ......................................................................89    
          3.2.4 Positionering  ..................................................................96
          3.2.5 Mariaepiteten  ...............................................................101
          3.2.6 Transformationer  ..........................................................120
          3.2.7 Tolkningar  ....................................................................121
    3.3 Mellan två apokalypser: mariatemat hos Tytus Czyżewski, 
          Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Józef Czechowicz  ........125
    3.4 złote Marie ikony i Tytus Czyżewskis De profundis  ............. 126
           3.4.1 Poetik  ..........................................................................129
           3.4.2 Mariatemat  ..................................................................136
           3.4.3 Konformitet – nonkonformitet  ....................................148
     3.5 Madonna hebanowa i Maria Pawlikowska-
                    Jasnorzewskas Czarny portret  ....................................151



           3.5.1 Poetik  ..........................................................................155
           3.5.2 Mariatemat  ..................................................................158
           3.5.3 Konformitet – nonkonformitet  ....................................167
      3.6 eleusa i Józef Czechowicz rymy pobożne  ........................... 170
           3.6.1 Poetik  ..........................................................................175
           3.6.2 Mariatemat  ..................................................................178
           3.6.3 Konformitet – nonkonformitet  ....................................192
4 Mellankrigstidens paradigmskifte  ................................................195
          4.1 Medeltida poetik reaktiverad  ..........................................195
          4.2 Ny normativitet  ...............................................................199
5 Diskussion  ....................................................................................205
Summary  .............................. ...........................................................209
          Polish Interwar Poetry: a Paradigm Shift. The Case of Marian
          Lyrics  .....................................................................................209
Bibliografi  .......................................................................................217

 



 7 

Förord 

Denna avhandling har skrivits vid den Språkvetenskapliga fakulteten, Upp-
sala universitet, vid Institutionen för moderna språk, avdelningen för Slavis-
ka språk. Jag vill här framför allt tacka mina handledare för ett gott och 
fruktbart samarbete. Jag vill tacka min huvudhandledare professor Per-Arne 
Bodin, som med sitt enastående engagemang, sin stora och djupa kunskap, 
sin konstruktiva och skarpa kritik, och sitt tålamod, har varit en ovärderlig 
hjälp i avhandlingsskrivandet. Särskilt vill jag tacka för att han för varje 
etapp i arbetsprocessen öppnade mig för min egen kreativitet. Jag vill tacka 
min biträdande handledare professor Michael Gustavsson, vars stora kun-
skap och breda kunnighet, insiktsfulla och värdefulla synpunkter, och obrut-
na intresse, har varit en oersättlig vägledning i mitt arbete.  

Ett särskilt tack vill jag rikta till Mirka Bialecka, bibliotekarie vid Uppsala 
universitetsbibliotek. Jag har under hela mitt avhandlingsarbete tack vare 
hennes professionella kunnande, hennes kunskaper i ämnet och hennes unika 
engagemang haft tillgång till all nödvändig litteratur. Jag har tack vare henne 
kunnat ta del av de nyaste aktuella publikationerna (ibland bara en vecka 
efter själva publiceringen!) – liksom av de svårast tillgängliga. Tack Petra 
Wåhlin från grafiska enheten för bästa tänkbara hjälp.  

Jag vill speciellt tacka professor Sven Gustavsson, vars goda stöd under 
avhandlingsarbetet har betytt mycket för mig. Ett särskilt tack vill jag rikta 
till professor Leonard Neuger för inspirerande diskussioner i avhandlingens 
initiala skede. Jag vill tacka mina kollegor vid Institutionen för moderna 
språk. Särskilt vill jag rikta mina varmaste tack till Julia Nielsen, Virve Raag 
och Anna-Lena Forsberg, som var och en på olika sätt har hjälpt och stött 
mig, och ingett mig mod. Tack också till alla dem som genom åren har del-
tagit i mina seminarier – tack för stöd och för värdefulla kommentarer.  

Min kära vän Kerstin Thelander – tack för att du har varit en klippa, tack 
för din kunskap, din klarsynthet och din omtanke, tack för alla samtal som 
har gett mig kraft och hopp. Min kära vän Eva Johansson – tack för att du 
har brytt dig, att du fanns där i glada liksom i svåra stunder, tack för dina 
kloka råd och goda tankar, och för din sanna entusiasm. Tack min kära vän 
Ann Björkgren för din alltid trogna och systerliga närvaro. Jag vill tacka min 
vän Arkadiusz Skodowski för ett positivt och obrutet stöd. Särskilt tack vill 
jag rikta till Ulf Jonsson för all kunskap och allt stöd som jag har fått. Tack 
Bengt Högberg för insiktsfulla ord och engagemang. Tack Georg Stenborg 
för intresset och värdefulla kommentarer.  
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Tack min älskade Mamma för ett gott och troget stöd – det har hjälpt mig 
så mycket på vägen. Tack min älskade syster Basia – tack för kärleksfulla 
ord och tankar, och för ett starkt stöd, så viktigt för mig. Jag vill tacka Sa-
muel för till mig ständigt strömmande tankar. Och tack alla – även om inte 
här nämnda vid namn – som jag tänker på med en stor tacksamhet och värme 
för allt stöd, all hjälp och inspiration.   

 
 
Marousia Ludwika Korolczyk  
 
Uppsala 2011 
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1 Inledning 

I mötet med den polska mellankrigstidens poesi, i all dess dynamiska, innova-
tiva kraft och dess diversitet, inställer sig frågan varför, samt frågan hur. Det 
vill säga: frågan om orsaker till de radikala omgestaltande processerna inom 
den tidens lyrik, samt frågan om de poetiska omformuleringarnas art.  

Ett sätt att söka ge svar på dessa frågor är att studera hur dessa radikala 
och komplexa omgestaltningar konkret tar form i epokens marialyrik.1 Ter-
men marialyrik täcker här egentliga mariadikter (det vill säga avsedda att 
vara mariadikter), dikter tolkade som mariadikter, samt dikter där mariate-
matiken är fragmentarisk och enbart förekommer i form av inslag. 

Marialyrikens unika status inom den polska litteraturen, kvalitativt liksom 
kvantitativt, gör den till ett i högsta grad relevant instrument i studiet av om-
gestaltningsprocesser i mellankrigstidens poesi, trots dess relativt svaga re-
presentation i epokens poetiska produktion. Marialyriken förekommer inom 
nästan alla polska litterära epoker, från medeltiden till modern tid. Trots 
diskontinuiteten, det vill säga det faktum att marialyriken under vissa epoker 
är svagt representerad och av perifer betydelse (renässansen, upplysningsti-
den, positivismen), är kontinuiteten här konstituerande. Detta sett till maria-
lyrikens betydelse i den polska litteraturen, men också till dess roll i den 
polska fromheten, den nationella identiteten och som ett instrument i de poli-
tiska striderna. Marialyrikens liksom mariatematikens starka position inom 
den polska litteraturen gör den till ett slags indikator, med vars hjälp vissa 
väsentliga processer inom poesin låter sig identifieras och definieras.    
 
Den polska mellankrigstiden betecknas i detta studium som en litterär bryt-
ningstid. Den positionering gentemot vissa slags litterära konventioner som i 
hög grad sker i mellankrigstidens poesi reflekteras även i gestaltningen av 
mariatematiken. Studiet avser att visa på hur mellankrigstidens marialyrik 
gestaltas och omgestaltas. Central är mariatematikens relation till traditionen 
respektive till det normativa för epokens poetik: placerar sig dikten längs 
axeln tradition (vilken i så fall), är den ett brott mot den eller är den en inno-
vation?  

                               
1 Termerna marialyrik, mariadikter, mariatema osv. ses här som litteraturvetenskapliga be-
grepp och stavas därför med en gemen. 
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Den specifika och centrala fråga som avhandlingen ställer är varför den me-
deltida poetiska traditionen reaktiveras i mellankrigstidens marialyrik. Den-
na fråga summerar studiets startpunkt och slutpunkt, dess antagande och 
avsikt. De enskilda analyserna söker ge svar på denna fråga: visa att detta 
sker och hur detta sker.    

Den polska mellankrigstidens poeter fann i den medeltida poetiska tradi-
tionen den modell de sökte för sin poesi. Vissa poeter hämtade aktivt sitt 
material i den medeltida diktningen, hos vissa finns den implicit traderad. 

Skiftet från medeltiden till renässansen och de förändringar som skedde 
efter första världskriget har på var sitt sätt reorganiserat den polska lyriken. I 
och med renässansen blev poesin ordnad enligt nya normer, diktens metriska 
struktur blev regelbunden, exakt och enhetlig, medan denna enhetliga struk-
tur under mellankrigstiden – och först då – blev splittrad och bruten i sina 
grunder. Lucylla Pszczołowska skriver: 
 

En sådan diktningens revolution, som ägde rum under mellankrigstiden, hade 
inte inträffat i den polska poesin sedan tiden då Kochanowski trädde fram – 
den här gången rörde den sig emellertid i motsatt riktning.4 

 
Den exakta, reglerade diktstrukturen som Kochanowski lade grund till inom 
den polska poesin skall inte betraktas som av högre art eller värde. Den me-
deltida diktningen var fulländad i sin egen form.5 Den medeltida estetiken 
var en annan än renässansens, med grund i en annorlunda världsbild. I den 
medeltida lyriken, och i konsten generellt, skulle en högre, gudomlig ord-
ning, och objektiva värden, manifesteras.  

Renässansen initierade en ny värdeordning, där sanningen definierades på 
subjektiva grunder och relativiserades. Det var modernitetens startpunkt. 
Vetenskapen, som nu ensam väntades finna säkra förklaringsmodeller, visa-
de sig inte kunna skänka individen den eftertraktade friheten och räckte inte 
till för att ge en stabil existentiell grund. De tankestrukturer som tog form i 
och med renässansen var, i sina grunder, dominerande fram till mellankrigs-
tiden, då en radikal desintegration och fragmentering av värdesystem ägde 
rum. Eller i Artur Hutnikiewicz formulering: 
 

                               
4 Lucylla Pszczołowska: Wiersz  polski. Zarys historyczny. Wrocław 1997, s. 306: ”okres był 
[...] ostatnim, w którym numeryczne systemy wiersza ogarniały jeszcze do  szerokie tereny 
poezji. [...] Jednocze nie nast puje odwrót od dokładnego [...] rymowania [...]. Takiej 
rewolucji w wierszowaniu, jaka dokonała si  w Dwudziestoleciu, nie było w polskiej poezji 
od czasów [...] Kochanowskiego – tylko tym razem miała ona kierunek odwrotny. 
Kochanowski u ci lił, ujednolicił budow  metryczn  wiersza, w okresie Dwudziestolecia za  
nast piło jej zdecydowane rozlu nienie albo odrzucenie. Uległy zachwianiu lub całkowicie 
zmieniły si  kryteria wierszowo ci tekstu [...].” 
5 Se Stefan Nieznanowski: ” redniowieczna liryka religijna. Rekonesans badawczy.” Polska 
liryka religijna. Red. S. Sawicki, P. Nowaczy ski. Lublin 1983, s. 35. 
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Första världskriget var slutet på en viss epok, det raderade den antropocentris-
ka myten som var dominerande i den europeiska kulturen sedan renässansen, 
drömmen om människan såsom sin egen skapare i kraft av sin egen inre för-
måga, utan transcendensen.6  

 
Efter det första världskriget gjorde modernismen sitt slutliga intåg och eta-
blerades till fullo i det polska kulturlivet och inom de intellektuella kretsar-
na. (Moderniseringsprocessen inom polsk poesi initierades kring 1900-talets 
sekelskifte, alternativt i 1800-talets slutskede). Epoken betecknas här därför 
som en högmodernismens tid. 

I den nya ordningen där inga fasta regler eller absoluta värden var givna, i 
den nyvunna frihetens kaos skulle nya normer definieras, man sökte efter 
objektiva värden att kunna referera till. Det gällde nu även att i det nya också 
inkludera det individen har vunnit i kunskap och självinsikt.  

Sökandet efter en ny normativitet reflekterades också i den polska mel-
lankrigstidens poesi. För att bestämma den nya estetikens kriterier vände 
man sig nu till de primitiva kulturerna, till folkloren och – till medeltiden.7 I 
bl.a. den medeltida estetiken och poetiken fann poeterna de eftertraktade 
värdena. 

1.1 Teori 
Den specifika fråga som avhandlingen ställer, det vill säga hur den medeltida 
poetiken reaktiveras i mellankrigstidens marialyrik, kan i generella termer 
sammanfattas i frågan om hur historien och litteraturen interagerar. Och 
vidare – hur estetiska och strukturella kontexter kan träda fram genom studi-
et av historien och traditionen. I centrum står således relationen mellan histo-
riskt och estetiskt. De enskilda analyserna avser att visa på hur nya estetiska 
värden och nya poetiska normer manifesteras och gestaltas i den konkreta 
dikten. 

Samband mellan de två estetiska modellerna, det vill säga den medeltida 
och den mellankrigstida (i dess olika aspekter), betraktas i de analyserade 
dikterna som intertextuella. Att dessa samband ses som intertextuella bety-
der här att mellankrigstidens poeter aktivt använder den medeltida poetiken. 
Givet är att detta inte gäller det implicit traderade (eller det lika givna faktum 

                               
6 Artur Hutnikiewicz: ”Motywy religijne w poezji polskiej lat mi dzywojennych.” Polska 
liryka..., s. 458: ”Pierwsza wojna wiatowa była ko cem pewnej epoki, przekre liła mit 
antropocentryzmu, dominuj cy w kulturze europejskiej od czasów renesansu, marzenie o 
człowieku stwarzaj cym samego siebie na podstawie własnych sił wewn trznych, bez 
transcendencji.” 
7 En radikal inverkan på gestaltningen av detta slags idéer hade O. Spenglers Der Untergang 
des Abendlandes, vidare N. Berdjajevs Den nya medeltiden, samt J. Maritains nythomism, E. 
Mouniers kristna personalism, och i viss mån J. H. Newmans skrifter. 
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att även andra poetiska traditioner, som t.ex. barocken, romantiken, Unga 
Polen, nödvändigtvis finns inskrivna i den mellankrigstida lyriken). 

För att själva termen intertextualitet skall bli maximalt funktionell bör 
vissa avgränsningar göras. ”För termens effektivitet är farlig [...] dess post-
strukturalistiska formulering, [...] ännu mer riskfyllt ter det sig att i analyser-
na hamna i en traditionalistisk undersökning av inflytanden”, konstaterar 
Anna Wójcik (i artikeln ”Vad är intertextualitet” från 1998, där hon väl 
summerar diskussionen om termen och dess innebörd).8 En positionering 
gentemot den komparativa forskningen liksom den poststrukturalistiska läs-
ningen av termen är här nödvändig. En sådan precisering gör termen an-
vändbar och dynamisk: användbar relativt poststrukturalismens alltför vida 
täckning och dess relativiserade och subjektiverade läsning, dynamisk rela-
tivt den genetiska komparativismens statiska ordning. 

I komparativismen är traditionen den aktiva parten. I intertextuella studier 
är ”både det förflutna och nuet dialogens parter, men den tidigare textens 
innebörd [...] inringas av den nya”. Här är det nuet som i första hand på ett 
aktivt sätt definierar innebörden, genom att först ”desintegrera den gamla 
innebörden” och sedan ”bestämma den på nytt”, argumenterar Wójcik.9 I de 
intertextuella studierna är avsikten, skriver Wójcik, att ”beskriva på vilket 
sätt det givna verket använder sig av andra texter [...] för att formulera det 
egna innehållet”.10 

Den intertextuella forskningen är autonom i relation till den komparativa, 
men man drar där nytta av komparativismens insatser och insikter. I den 
intertextuella forskningen förhåller man sig aktivt till traditionen, men man 
bestrider inte traditionens vitalitet och potential. ”Varje hänvisning till nå-
gons text [...] vittnar om en viss grad av vitalitet hos modellen, om dess ka-
pacitet att vara en inspiration”, som Wójcik formulerar det.11  

                               
8 Anna Wójcik: ”Co to jest intertekstualno .” Roczniki Humanistyczne XLVI z. 1, 1998, s. 
118, 119: “niebezpieczne dla operatywno ci [...] terminu jest jego ujmowanie 
poststrukturalistyczne, [...] jeszcze gro niejsze wydaje si  popadni cie w analizach w 
tradycjonalistyczne badanie wpływów.” Se vidare s. 119: “Je eli chcemy broni  zasadniczej 
niezale no ci bada  intertekstualnych od wpływologii, musimy si  bli ej przyjrze , na czym 
ta odr bno  polega.” Om begreppet intertextualitet resp. intertextualitet kontra komparativ 
forskning se även Michael Gustavsson: ”Litteraturteorins expansion. Svenska doktorsavhand-
lingar i litteraturvetenskap 1976-1995.” Universitetsämne i brytningstider. Studier i  svensk 
akademisk litteraturundervisning 1947-1995. Red. B. Landgren. Uppsala 2005, s. 499-504, 
530-539, 551-553. 
9 Wójcik, ”Co to jest...”, s. 119: ”W badaniach sensu stricto intertekstualnych [...]: i 
przeszło , i tera niejszo  s  partnerami dialogu, lecz sens tekstu dawnego zostaje jakby 
osaczony przez nowy sens, który w sposób czynny, a czasami nawet agresywny, ten dawny 
sens dezintegruje i na nowo ustanawia.” 
10 Ibidem, s. 119: “Intertekstualne s  [...] próby opisania, w jaki sposób dany utwór posługuje 
si  innymi tekstami (szeroko rozumianymi) dla wyra enia własnej tre ci.” 
11 Ibidem, s. 120: ”Nie nale y [...] popada  w skrajno ci i wyklucza  istnienia jakiegokolwiek 
zwi zku pomi dzy tradycyjnym badaniem ródeł i wpływów a modn  intertekstualno ci . [...] 
ka de nawi zanie do czyjego  tekstu [...] wiadczy o pewnym stopniu ywotno ci wzoru, jego 
zdolno ci  do bycia inspiracj .” 
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Om alla de fem poeterna går det att säga att deras relation till den litterära 
traditionen är intertextuell (med de avgränsningar av termen som har gjorts). 
Det som ovan har sagts generellt, att det ”i första hand är nuet som på ett 
aktivt sätt definierar innebörden, genom att först desintegrera den gamla 
innebörden och sedan bestämma den på nytt”, låter sig även sägas specifikt 
om de enskilda poeternas hantering av det poetiska materialet. Det blir där-
för konsekvent att i analyserna följa de enskilda poeternas egen poetik.  

Det bör också sägas att även den biografiska aspekten hanteras i analyser-
na i linje med vad som hittills har preciserats om intertextualiteten kontra 
komparativismen. Vilket konkret betyder att avsikten inte på något sätt är att 
visa genetiska samband mellan författarens biografi och diktens tillkomst 
eller dess tolkning. (Biografiska fakta i inledningen av analyskapitlen har det 
givna syftet att introducera och presentera de aktuella poeterna.) I stället 
används den biografiska aspekten kontextuellt (i de enstaka fall där den fö-
rekommer i analyserna). Det vill säga att vissa biografiskt (eller självbiogra-
fiskt) förmedlade erfarenheter och händelser kan öppna för en annan läsning 
av texten, eller ge en inblick i den, komplettera vissa teman eller situationer i 
dikterna. Den biografiska aspekten blir då en kontext på samma sätt som de 
historiska eller estetiska sammanhangen.       

1.2 Disposition 
De fem kapitlen i avhandlingen är ordnade för att på bästa sätt visa de poe-
tiska processer och omgestaltningar som sker i epokens marialyrik (alterna-
tivt dikter med ett mariatema eller tolkade som mariadikter), och att en me-
deltida estetisk-poetisk kanon är en av de konstitutiva komponenterna i de 
moderna dikternas gestaltning. 

Konkret innebär detta att efter den teoretiska inledningsdelen (kap. 1 och 
1.1) följer några avsnitt där epoken som helhet presenteras (kap. 2). Detta 
inkluderar en skiss av de historiska skeendena (kap. 2.1) och en generell 
presentation av epokens poesi (kap. 2.2). Där ingår även en sammanfattande 
orientering i epokens litterära skeden (kap. 2.2.1) samt en syntetisk inventer-
ing av periodens olika poetiska strömningar och konstellationer (kap. 2.2.2). 
Vidare presenteras kortfattat den polska marialyriken generellt, med en 
tyngdpunkt på mellankrigstiden (kap. 2.3.1), samt denna lyriks två slags 
formspråk, det vill säga kategorierna dogmatisk och apokryfisk (kap. 2.3.2). 

Studiets centrala del är de fem analyserna (kap. 3). Fem dikter av fem oli-
ka poeter analyseras separat i var sitt kapitel: ”Julian Przybo  Bł kit som 
mariadikt” (kap. 3.1), ”Jerzy Lieberts Litania do Marii Panny som litania-
trop” (kap. 3.2), ”złote Marie ikony i Tytus Czy ewskis De profundis” (kap. 
3.4), ”Madonna hebanowa i Maria Pawlikowska-Jasnorzewskas Czarny 
portret” (kap. 3.5), ”eleusa i Józef Czechowicz rymy pobo ne” (kap. 3.6). De 
tre sistnämnda kapitlen är samlade i ett gemensamt kapitel med titeln: ”Mel-
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lan två apokalypser: mariatemat hos Tytus Czy ewski, Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska, Józef Czechowicz” (kap. 3.3). En sådan disposition visar att 
olika slags ingångar har tillämpats i analyserna av de fem dikterna.  

Julian Przybo  dikt Bł kit [Himmelsblått] och Jerzy Lieberts dikt Litania 
do Marii Panny [Litania till Jungfru Maria] analyseras i sin helhet. Detta 
sker av olika skäl. I Julian Przybo  dikt Himmelsblått förekommer inga ex-
plicita marianamn eller mariabenämningar. Då dikten här tolkas som en ma-
riadikt är analysen av dikten i sin helhet nödvändig. I Jerzy Lieberts Litania 
till Jungfru Maria är hela diktens strukturella form och semantiska skikt 
väsentliga för att visa paralleller med en medeltida litaniatrop. Tytus 
Czy ewskis dikt De profundis, Maria Pawlikowska-Jasnorzewskas dikt 
Czarny portret [Det svarta porträttet] och Józef Czechowicz dikt rymy 
pobo ne [fromma rim] innehåller alla tre ett avgränsat mariatema. Det är just 
i det avgränsade mariatemat som analysernas fokus ligger – men även dik-
terna i sin helhet är här en högst väsentlig kontext. Givet är att de enskilda 
analyserna är inordnade i den övergripande avsikten: att visa hur den medel-
tida estetiska-poetiska kanon reaktiveras, integreras och omgestaltas i den 
moderna. I kapitel 4 ges en sammanfattning och slutsatser, och i kapitel 5 
avslutande reflexioner 

Det bör sägas något om användningen av svenska respektive polska i fot-
notstexterna. Alla citat från primärkällor som är översatta till svenska i bröd-
texten finns i fotnoterna på originalspråket. De flesta sekundärkällor som 
citeras i brödtexten i svensk översättning finns däremot inte i fotnotstexten 
på originalspråket. Vad gäller sekundärkällor har bara vissa av dem översatts 
till svenska i fotnotstexten – detta eftersom det rör sig om ett stort antal citat. 
Det gäller sådana som anses vara av särskild betydelse för själva argumenta-
tionen, eller, i andra fall, av ett allmänt historiskt-litterärt intresse. Dessutom 
har vissa polska texter, i de fall de inte är nödvändiga för argumentationen 
men tillför en extra information som kan vara av intresse, citerats i fotnoter-
na i en utförligare variant än i den svenska brödtexten. 

Bibliografin har sammanställts så att samlingsvolymerna är ordnade enligt 
två principer: enbart titeln på samlingsvolymen ges – eller en enskild förfat-
tares namn och titeln på dennes text i samlingsvolymen. Detta i de fall där 
bara en författare från volymen citeras, men i vissa fall även då författaren 
citeras eller nämns särskilt ofta eller dennes text är av särskilt stor vikt för 
argumentationen i texten. 
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2 Mellankrigstiden i Polen 

2.1 Epoken 
Mellankrigstiden var en brytningstid i hela det europeiska kulturlivet. Kriget 
hade bidragit till teknikens expansiva intåg, med en accelererande industria-
lisering och urbanisering som följd. Moderna kommunikationsmedel och 
massmedia intog nu en central plats. Samtidigt intensifierade kriget demo-
kratiseringsprocessen. Den ”gamla världens” auktoritära monarkier, hierar-
kiska klassindelningar, rigorösa konventioner och rigida normer var på väg 
att lösas upp. Det var en tid av revolutionära rörelser inom samhället och 
revolutionära experiment inom vetenskapen. Första världskrigets slut var ett 
skifte, den moderna tiden trädde in.15  

I Polen var detta skifte radikalt. Året 1918 markerade inträde i ett nytt hi-
storiskt skede. Vid första världskrigets slut blev Polen en suverän stat och 
fick därmed en ny politisk status. Efter drygt ett sekels delning blev Polen nu 
på nytt en del av det europeiska politiska systemet. Arvet efter tre skilda 
rättsliga och administrativa system, tre skiftande kulturella modeller och ett 
stort antal språk var dock väsentligt, och visade sig konkret i varierande 
livsmönster och olika slags tankestrukturer. Landet var dessutom hårt sargat 
av kriget. Skarpa motsättningar mellan den polska befolkningen och de stora 
minoritetsgrupperna (judar, vitryssar, ukrainare och tyskar) var en ytterligare 
kritisk faktor i den redan komplicerade situationen. Det största och över-
hängande hotet mot landets välfärd och stabilitet och framför allt dess exi-
stens var emellertid grannstaterna Tyskland och Ryssland: Polens geopoli-
tiska läge var lika ofördelaktigt nu som under tidigare epoker. 

Det nya självständiga Polen formades som en demokrati, en konstitutio-
nell republik. Konstitutionen gav dock inte presidenten någon reell makt. 
Det mandat som riksdagen hade tilldelats försvagade regeringens effektivitet 
– ett politiskt läge som genererade ständigt nya och instabila regeringskon-
stellationer. Obalansen i maktfördelningen öppnade för konflikter bland det 
extremt stora antalet partier, falanger och fraktioner. Representanter för de 
olika ideologiska inriktningarna slogs om makten att få organisera och forma 
den nya polska staten. Den stabilitet som infann sig i och med landets suve-

                               
15 Se Jerzy Kwiatkowski: Dwudziestolecie mi dzywojenne. Warszawa 2001, s. 7-8. 
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ränitet, med de nya gränserna fastställda och konstitutionen instiftad, visade 
sig vara skenbar.  

Ett tilltagande kaos som en konsekvens av landets instabila inre situation 
samt ett yttre hot från det tyska och ryska hållet var några av de faktorer som 
öppnade vägen för den militära statskupp som marskalken Józef Piłsudski 
tillsammans med delar av armén genomförde i maj 1926. Den parlamenta-
riska oredan och den ekonomiska krisen gav Piłsudski ett gynnsamt läge för 
att störta den sittande regeringen.16 Trots att Piłsudski avstod från president-
posten var det i praktiken han som styrde landet. Statskuppen var slutet för 
den nya polska demokratin. En ny konstitution instiftad 1926 stärkte presi-
dentens makt, och 1930 upplöste denne parlamentets ena kammare sejmen 
(den andra kammaren var senaten). Den politiska oppositionens ledare (hö-
gerextrema liksom vänsterextrema) arresterades och dömdes till fängelse.17 
En konstitution instiftad år 1935 etablerade en auktoritär stat, där presidenten 
sades ”endast svara inför Gud och historien”. Józef Piłsudski dog i maj 1935, 
han hann dock innan dess placera s.k. ”överstar” på centrala politiska poster. 
Dessa överstar, vilkas extrema antiparlamentariska och antidemokratiska 
högerpolitik hade tydliga fascistiska ingredienser, tog snart makten genom 
en militärkupp. Den faktiska politiska kampen förpassades nu till gatan. De 
alltmer brutala attackerna riktade mot den judiska minoriteten hade stöd i 
nya officiella antisemitiska bestämmelser. I september 1939 invaderades 
Polen av den tyska armén och andra världskriget var ett faktum. Efter en kort 
tid av politisk suveränitet härskade på nytt i landet en extern militär makt. 

Det kaotiska politiska läget till trots var de tjugo mellankrigsåren väsent-
liga för landets kulturella liv, som blomstrade under epoken. Polens nya 
självständighet, samt tidens dominerande historiska skeenden: den ryska 
revolutionen, 30-talets ekonomiska och politiska kris, den snabbt eskaleran-
de fascismen, det hotande kriget, var faktorer som inverkade på de kulturella 
aktiviteternas gestaltning under mellankrigstiden. Även om flera radikala 
skiften och innovationer inom vetenskapen och kulturen, karakteristiska för 
1900-talets Europa, ägde rum redan vid seklets början (eller innan dess), 
skedde den faktiska vändpunkten i Polens intellektuella och kulturella liv 
inte förrän vid första världskrigets slut. 1918 markerade början på en ny 
epok: den nya politiska suveräniteten var en given demarkationslinje för det 
kulturella livet i landet. Inom den tidens intellektuella, litterära och konstnär-
liga kretsar dominerade tanken om att den gamla världen dog i och med kri-
gets slut, och Polen, Europa och hela mänskligheten trädde in i ett nytt tids-
skede.18 

                               
16 Maktövertagandet gick under parollen moralisk sanering, det nya politiska styret kom 
därför att kallas sanacja, saneringsregering. 
17 I den s.k. Brzeski-processen åren 1931-1932. 
18 Se Kwiatkowski, Dwudziestolecie..., s. 8. 
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Som historisk epok är mellankrigstiden väl avgränsad genom de två 
världskrigen. På samma gång sätter de två världskrigen gränser för en litterär 
epok. Det första världskrigets slut 1918 och det andra världskrigets början 
1939 är datum som har definierat den litterära epokens specifika gestalt, och 
som i relativt hög grad bestämde de omprioriteringar i litteraturens roll och 
inriktning som skedde under perioden.  

Den polska statens nya suveränitet hade en radikal betydelse för de litterä-
ra aktiviteternas art. Den politiska självständigheten befriade litteraturen från 
dess tidigare funktion, det vill säga från att vara ett instrument i nationella 
och politiska strider. I mitten av perioden i den politiska, sociala och ekono-
miska krisens tid, samt mot slutet av perioden inför det hotande kriget, skif-
tade litteraturens roll: litteraturen var nu en tung faktor i de inre striderna om 
politisk makt, och blev på nytt inordnad i de nationella patriotiska intressena.  

Enligt Edward Balcerzan hade ”mellankrigsårens två myter, myten om 
den nya erans födelse och myten om den gamla erans sammanbrott, gjort 
erfarenheten av det samtida 20-talet och 30-talet [...] särskilt dramatisk”. 
Man såg denna tidsperiod på samma gång som en ”historiens b ö r j a n och 
som dess s l u t”.19 

Mellankrigstidens historiska skeenden var en integrerad del av litteratu-
ren. Två konstitutiva historiska datum, 1918 och 1939, är på samma gång två 
immanent litterära datum.20 Den historiska periodiseringen och de litterära 
processerna blev tätt relaterade till varandra: den litterära produktionen var, 
på ett exceptionellt sätt, determinerad av själva historien. De historiska poli-
tiska skeendena bestämde på så sätt i hög grad litteraturens gestaltning.21 

                               
19 Edward Balcerzan: Przygody człowieka ksi kowego (ogólne i szczególne). Warszawa 
1990, s. 7: ”Dwa mity dwudziestolecia, mit narodzin nowej ery i mit katastrofy starej ery, w 
szczególny sposób dramatyzowały prze ywanie współczesno ci lat dwudziestych i trzy-
dziestych XX wieku. Ten sam okres kazały [...] pojmowa  jako  o t w a r c i e  i zarazem jako 
z a m k n i  c i e  d z i e j ó w.” 
20 Se Poezja okresu mi dzywojennego: antologia. Wrocław 1987, i inl. av Głowi ski och 
Sławi ski, s. III-IV: ”Odzyskanie niepodległo ci, a potem jej nagła utrata stanowiły dla 
literatury fakty wa niejsze od tego, co działo si  wewn trz niej, radykalnie zmieniło jej rol , 
wyznaczyło miejsce w całokształcie ycia i kultury; wi cej, okre liło tak e to, co skorzy 
byliby my uzna  za jej immamentne wła ciwo ci.” ”dwie podstawowe daty historyczne s  
[...] tak e [...] datami immanentnie literackimi.” 
21 Se Jerzy Kwiatkowski: ”Główne nurty poezji dwudziestolecia.” Literatura polska w okresie 
mi dzywojennym. T. 2. Kraków 1979, s. 60: ”[poezja była] ci le powi zana z histori  
swojego czasu. Mo na z niej – niemal rok po roku – odczytywa  i odszyfrowa  dzieje 
polityczne, społeczne, a nawet gospodarcze mi dzywojennego dwudziestolecia.” ”[poesin 
var] tätt förbunden med sin tids historia. Man kan ur denna – i det närmaste år efter år – läsa 
och dechiffrera mellankrigstidens politiska, sociala, och även ekonomiska processer.” 
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2.2 Lyriken 
Mellankrigstidens litterära produktion var pregnant, dynamisk och innovativ, 
och hade en radikal inverkan på hela den senare polska litteraturen. Nya sätt 
för konstnärlig gestaltning kom till. Samtidigt var de traditionella formerna 
fortfarande aktuella. Futurism, dadaism, expressionism, formism, surrealism, 
onirism, folklore, primitivism, proletär konst är några bland den stora varia-
tionen (europeiska och lokala) influenser som var epokens märke. Inom litte-
raturen visade sig de olika poetiska konstellationernas program och teorier 
som kontrasterande idéer: 
 

extrem subjektivism–och strävan efter att objektivera bilden av världen; ex-
pressionism–och ny realism; psykoanalysens utforskande av det undermedvet-
na–och dokumentär faktalitteratur; litterärt skapande som ett uttryck för indi-
viduellt andligt äventyr–och sökande efter social och moralisk ordning utifrån 
enhetliga världsåskådningssystem, som t.ex. marxism eller katolicism.22 

2.2.1 Periodisering 
För den polska poesin var den politiska självständigheten början på en ny 
epok. Det för 1900-talet typiska sökandet efter innovation och nya konstnär-
liga former visade sig tydligast inom poesin, som stod för expansiva försök i 
experimentets nya anda. Det var poesin som definierade tidens estetiska 
mönster. En inom de litterära kretsarna ständigt aktuell dialog handlade om 
två kontrasterande sätt att relatera till konsten och litteraturen. Traditionen 
och kontinuiteten ställdes mot viljan att bryta normerna och skapa nya poe-
tiska former. En annan dikotomi visade sig i fascinationen för industrialise-
ringen, tekniken, urbaniseringen, de moderna kommunikationerna och medi-
erna, samtidigt som naturen, folkloren och primitivismen hade stark attrak-
tionskraft. Poesins vitalitet manifesterade sig konkret i den stora variationen 
poetiska konstellationer, riktningar och grupperingar. Ett tidstypiskt sätt för 
olika grupperingar att profilera sig var proklamering av manifest och pro-
gram, formulering av teorier och slagord. 

I början av perioden dominerade en euforisk ton. Poeterna blev nu fria 
från imperativet att inordna sig i de nationella intressena och den patriotiska 
tematiken, och vann sin konstnärliga integritet. ”Poesin, som i Polen under 
så lång tid var tvungen att tjäna ‘saken’, kunde äntligen vinna tillbaka be-
kymmerslösheten”, utan att behöva använda ”de obligatoriska urskuldande-
na”.23 I det andra decenniets hårdnande politiska klimat och inför det hotande 
kriget blev poesin på nytt inordnad i nationella intressen: socialt och politiskt 
patos ersatte nu postulatet om konstens autonomi.  
 
                               
22 Literatura polska. Przew. encykloped. Red. J. Krzy anowski. T. 1. Warszawa 1984, s. 633. 
23 Se Czesław Miłosz: Historia literatury polskiej do roku 1939. Kraków 1999, s. 443. 
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Mellankrigstiden var ingen homogen litterär epok. Ett relativt distinkt skifte 
delar perioden i två faser, vilka låter sig schematiskt avgränsas genom perio-
derna 1918-1932 och 1932-1939 – där året 1932 markerar en inre skiljelinje. 
De två decennierna, 20-talet och 30-talet, markerar epokens litterära faser, 
var och en med sin specifika poetiska gestaltning av samtiden (ljus respekti-
ve mörk alternativt dur respektive moll).24 20-talets dynamiska litterära stil i 
optimismens tecken stod i skarp kontrast till 30-talets pessimistiska och ka-
tastrofistiska toner. 

De tidigaste omstruktureringarna inom poesin visade sig i poesimodeller-
nas skiften längs linjerna individualism–socialt engagemang samt experi-
mentell poesi–klassicistiska tendenser. Andra kontrasterande dominanter 
längs vilka de två poesimodellerna rörde sig var ”esteticism–moraliskt ställ-
ningstagande; framstegstänkande–katastrofism; sensualism–’metafysisk’ 
poesi; europeisk kultur–inhemsk kultur; historisk tid–mytisk tid; civilisa-
tion–natur; storstad–landsbygd”.25 En annan dikotomi visade sig i oppositio-
nen rationalism–irrationalism.  

Skiftet mellan de två poesimodellerna var inte drastiskt, i skärningspunk-
ten mellan de två kan en kortare litterär fas med egna karakteristika avgrän-
sas. Därmed kan tre faser inom epokens poetiska produktion identifieras: 
tiden fram till 1926 som domineras av avantgardistiska strömningar, slutet 
av 20-talet och början av 30-talet då den sociala problematiken står i cent-
rum, samt perioden fram till 1939 då man intresserar sig för realismen och 
psykologin, och vänder sig till historiska teman. Dessutom visade sig 30-
talets kursändring inom lyriken, parallellt med dess sociala och politiska 
aspekt, särskilt i intresset för den existentiella och religiösa problematiken.  

Ett litterärt generationsskifte hade en viss inverkan på de nya tendenserna 
inom lyriken: en ny generation poeter gjorde sin litterära debut kring 1932. 
Det var dessa poeter, märkta av 30-talets ekonomiska och politiska kris och 
det hotande kriget, som kom att betecknas den ”tragiska generationen”, och 
vilkas poesi dominerades av katastrofistiska toner. Konkret manifesterade 
sig de nya tendenserna i mörkrets symbolik och hotfulla visioner. Samtidigt 
var grotesken och satiren en väsentlig komponent i den tidens poesi. För 
litteraturen, och särskilt för poesin, blev denna omkastning av värdesystem 
en vändpunkt.  

 

                               
24 Vissa litteraturhistoriker delar epoken i tre faser, där skiftet från 20-talet till 30-talet är den 
andra fasen: med de inre politiska omvälvningarna och militärens stärkta maktposition (med 
alla dess konsekvenser, bl.a. förföljelse av oppositionella) samt den ekonomiska krisen och 
den svåra sociala situationen, som inverkade på det konstnärliga klimatet och på den litterära 
produktionens art. En annan faktor som spelar in i en sådan indelning var att en ny generation 
poeter trädde in på den litterära arenan. (Detta studium följer indelningen i tre litterära faser.) 
25 Se Kwiatkowski, Dwudziestolecie..., s. 144. 
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vara i fas med den moderna civilisationens hektiska rytm och med de revolu-
tionerande sociala processerna. De sökte bryta versifikationens och strofi-
kens logiska konstruktion och regelbundenhet, och ignorerade ortografins 
normer. Diktens konstitutiva element var ordet befriat från språkets regler. I 
sin poesi förenade futuristerna kulten för den urbana civilisationen med kul-
ten för primitivismen.      

En av det tidiga 20-talets avantgardistiska konstnärliga konstellationer var 
formisterna (som i början även kallade sig expressionister och futurister). I 
formisternas program summerades de viktigaste riktningarna inom den ti-
dens europeiska avantgarde, som kubism, expressionism, dadaism och futu-
rism. Där fanns även referenser till medeltida konst, samt till folkloren och 
primitivismen. Centralt var postulatet om den rena formen som konstens 
väsen. Inom bildkonsten manifesterade sig formisternas idéer i tingens de-
formering, och inom musiken i atonala kompositioner. Formismens främste 
representant inom poesin (och bildkonsten) var Tytus Czy ewski (aktiv som 
poet och konstnär redan i början av 1900-talet). Formismens idéer resultera-
de i två skilda estetiska program: Leon Chwisteks ”Verklighetens mångfald i 
konsten” (”Wielo  rzeczywisto ci w sztuce”), samt Stanisław Ignacy 
Witkiewicz (eller Witkacys) ”Den rena formen” (”Czysta forma”).  

Det tidiga 20-talets poetiska aktiviteter visade sig också i grupperna Po-
nowa och Czartak, vilka, med sin regionalism, sin kult för folkloren, primiti-
vismen, naturen och den rurala kulturen, i förening med ett slags universa-
lism och mysticism, senare blev klassificerade som ett slags ”optimistisk 
expressionism”. 

Skamander, som mest vital under 20-talet (men aktiv också senare), var 
ingen homogen grupp, utan dess poeter hade alla sina individuella modeller 
för poetik. Gemensam var kulten för livets biologiska krafter, och spontani-
teten sågs som skapandets princip. Signifikativ var också en s.k. vardagens 
poetik, där den konventionella rangordningen i höga och låga teman hade 
tagits bort, och där talspråket och vulgarismer introducerades. Tematiskt 
kretsade skamandriternas poetiska produktion främst kring den urbana civili-
sationen, den nya tekniken och den massmediala kulturen. I sin poetiska 
praktik erkände skamandriterna traditionens positiva värde. Poeterna Julian 
Tuwim, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzy ski, Jan Lecho  och Jarosław 
Iwaszkiewicz tillhörde Skamanders inre krets. Skamander attraherade även 
en vidare krets poeter, bl.a. Jerzy Liebert, Kazimiera Iłłakowiczówna och 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, vilka poetiskt rörde sig i gruppens perife-
ri, men hade täta sociala kontakter med gruppens poeter.  

Inom det första decenniets avantgardistiska rörelser var Krakówavantgar-
det den främsta, och dess poetiska teorier och praktik hade en radikal inver-
kan på hela den polska poesins gestaltning. Poeterna Tadeusz Peiper, Julian 
Przybo , Jalu Kurek, Jan Brz kowski och Adam Wa yk konstituerade 
Krakówavantgardets inre krets. Krakówavantgardet distanserade sig skarpt 
från traditionen och konventionen, de attraherades av den moderna tekniska 
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urbana civilisationen, såg ner på inspirationen och satte högt värde på det 
kontrollerande förnuftet, de diskrediterade metafysiken, och förnekade det 
omedvetnas roll. För Peiper och Przybo , Krakówavantgardets teoretiker, var 
dikten en medveten och logisk konstruktion, med exakt organiserade satser 
och ett precist formspråk. Krakówavantgardets slagord var Peipers ”nuets 
konst” samt de ”Tre M”: ”Metropolen, Massan, Maskinen” (”Miasto, Masa, 
Maszyna”). Enligt Krakówavantgardet, i dess egen normativa poetik, var 
satsen diktens konstituerande komponent, och metaforen det centrala instru-
mentet. Normen var en maximalt kondenserad dikt. En dikt som går att för-
stå vid första läsningen betecknades som banal. Krakówavantgardet kritise-
rade Skamanders poetik hårt, men även expressionisternas och futuristernas. 
I ett senare skede omprioriterade Kraków-avantgardisterna vissa poetiska 
satser. Det var främst Przybo  som stod för det relativt radikala skiftet inom 
poetiken: den moderna tekniken och staden var inte längre diktens tematiska 
centrum, ett visst mått av lyrism tilläts, liksom grotesken; bredvid metaforen 
var homonymerna, polysemin, mellanordet och den elliptiska satsen de cen-
trala instrumenten i diktens konstruktion. 

30-talets spända politiska, ekonomiska och sociala situation hade en radi-
kal inverkan på litteraturen och resulterade i omstruktureringar inom de poe-
tiska konstellationerna. Det hårda politiska och ekonomiska klimatet och de 
allt skarpare sociala konflikterna visade sig inom poesin i ett intensifierat 
socialt engagemang. Intresset för den urbana kulturen och moderna tekniken 
ersattes av en historiefilosofisk och samhällskritisk tematik inom poesin. 
Nya stilistiska former visade sig bl.a. i grotesken, surrealismen, onirismen.  

Kwadryga var en grupp poeter, bl.a. Stanisław Ryszard Dobrowolski, 
Władysław Sebyła, Lucjan Szenwald, Włodzimierz Słobodnik och 
Konstanty Ildefons Gałczy ski, aktiva i skiftet mellan 20- och 30-talet, och 
som i första hand förenades genom generationsbanden, gemensamma sociala 
kontakter samt en vänsterradikal ideologi. Gruppen hade inget eget poetiskt 
program eller någon specifik poesimodell, deras poetiska stil var snarare 
eklektisk. Tematiskt kretsade dikterna kring den sociala problematiken, arbe-
tets kult, den revolutionära radikalismen, pacifismen och antiurbanismen. 
Den vänsterradikala inriktningen i mellankrigstidens poesi skar igenom olika 
poetiska grupperingar. Man kan där finna poeter som hörde till den futuris-
tiska rörelsen, Krakówavantgardet, Skamander, Czartak, Kwadryga och 
Andra avantgardet. Man hämtade inspiration i olika litterära traditioner, t.ex. 
romantiken och klassicismen. Vissa poeter försökte förena social och poli-
tisk radikalism med konstnärlig radikalism, det vill säga tillämpa den avant-
gardistiska poetiken. 

Det andra decenniets, 30-talets poetiska produktion ordnas av vissa litte-
raturforskare längs tre sfärer: det första, det andra och det tredje uttryckets 
sfär. Till det första uttryckets sfär hör poeter vilkas poetiska produktion stod 
nära Skamanders poesimodell. Till det andra uttryckets sfär hör 30-talets 
avantgardistiska poesi – med referenser till Krakówavantgardet. Till det tred-
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je uttryckets sfär (inom det Andra avantgardet) räknas den s.k. ”visionära” 
poesin, framför allt Józef Czechowicz lyrik samt agary.26 

Det Andra avantgardet var ett samlingsnamn för tendenser och trender ty-
piska för 30-talet, en bred poetisk rörelse i en ständig process av förändring. 
Ett slags intellektuellt klimat snarare än ett gemensamt poetiskt program var 
den enande faktorn. Andra avantgardets poeter distanserade och positionera-
de sig gentemot Skamander och Krakówavantgardet. I sin poetiska praktik 
använde sig vissa bland dem emellertid av Skamanders poetiska modeller, 
medan andra stod nära Krakówavantgardets poetiska praktik (och hade i 
själva verket sin poetiska grund i Krakówavantgardets poetik). Till det 
Andra avantgardet hörde framför allt två poetiska konstellationer: en krets 
poeter samlade kring Józef Czechowicz, samt poeter associerade till tidskrif-
ten agary, bl.a. Teodor Bujnicki, Czesław Miłosz, Aleksander Rymkiewicz 
och Jerzy Zagórski. Dessutom fanns ett antal poeter som rörde sig i Andra 
avantgardets poetiska periferi (Mieczysław Jastrun, Władysław Sebyła).  

Poeterna från agary satte litteraturens sociala roll i främsta rummet: litte-
raturen var inordnad i den politiska och sociala-ekonomiska realiteten. Den 
konstnärliga problematiken och den poetiska verkstadens problematik gavs 
inte mycket plats. agarys poeter hämtade material i den polska litterära 
traditionen, särskilt klassicismen och romantiken, de stod även nära symbo-
lismen och surrealismen.  

Inom det Andra avantgardets bredare krets fanns en poetisk konstellation 
kallad autentism, vars poeter var aktiva under 30-talets andra hälft. Det som 
främst förenade dem var en likartad social bakgrund (bönder). I autentismens 
poetiska krets ingick bl.a. Stanisław Czernik, Józef Andrzej Frasik, Jan 
Bolesław O óg, Stanisław Pi tak, Jerzy Pietrkiewicz och Marian Czuch-
nowski. I sin poesi sökte autentisterna nya poetiska mönster och värden, och 
de ville förena den personliga erfarenheten, den andliga insikten och den 
objektiva verkligheten. Den poetiska utsagans enkelhet, direkthet och äkthet 
var några av principerna i deras poetik. 

Hos 30-talets poeter generellt stod spontana associationer och symboliska 
visioner högt i kurs. De vände sig bort från den urbana och sökte sig till den 
rurala kulturen och naturen. Typiska var också de pessimistiska tonerna i 
deras poesi. Två representativa beteckningar för det Andra avantgardet är 
katastrofism och visionär poetik. Katastrofismen inom 30-talets lyrik växte 
fram ur en väntan på en global katastrof och civilisationens sammanbrott, 
som var den tidens märke. Förutom en generellt historisk dimension hade 
katastrofismen även en existentiell och filosofisk. Den visionära poetiken var 
ett sätt att översätta det som var ”politiskt till kosmiskt med hjälp av ett nytt 
slags symbolism”.27  

                               
26 Om de tre sfärerna se Kwiatkowski, Dwudziestolecie..., s. 150 ff., s. 177 ff. resp. s. 184 ff. 
27 Miłosz, op.cit., s. 472. 
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30-talets katastrofism reflekteras starkt i Józef Czechowicz lyrik. Józef 
Czechowicz var en i särklass dynamisk och betydande poet som gav form åt 
en av mellankrigstidens mest originella och koherenta poesimodeller. Cze-
chowicz idéer om det poetiska språket låter sig betecknas (enligt Kwiat-
kowski) med termerna symbolisk och magisk. Symbolisk, därför att ordets 
betydelse överskred ordbokens register, magisk, därför att ordet hade rollen 
av en besvärjelse, av en formel med kraft att skapa om verkligheten.28 

Katolsk litteratur betecknar en litterär riktning under mellankrigstiden där 
det som förenade poeterna var sättet att relatera till religiösa värden. Termen 
används huvudsakligen om 30-talets lyrik. Riktningen hade referenser till 
den europeiska filosofiska rörelsen kallad kristen personalism, där den 
franske filosofen och nythomisten Jacques Maritain var ledande gestalt. 
Riktningens främsta representanter inom den polska lyriken var Jerzy Lie-
bert, Wojciech B k, Kazimiera Iłłakowiczówna och Leopold Staff. I gräns-
trakter till denna poetiska konstellation fanns poeterna Jarosław Iwaszkie-
wicz, som i sin lyrik närmade sig det religiösa, samt Czesław Miłosz med sin 
symboliska och eskatologiska poesi. 

Mellankrigstidens litterära klimat i sin helhet låter sig sammanfattas i di-
kotomierna: stabilitet–katastrofism; evolutionär syn på litteraturens skiften–
revolutionär syn; klassicistisk realism–expressionistiska tendenser; därutöver 
primitivism, symbolism, onirism, visionär poesi. Principen längs vilken mel-
lankrigstidens poesi brukar inordnas, det vill säga oppositionen Skamander–
Avantgardet, är därför, i en sådan systematisering, svår att tillämpa. Lika 
tveksamt är att i så hög grad och så radikalt positionera mellankrigstidens 
poesi gentemot Unga Polens som man vanligen gör inom litteraturhistorien. 
Sådana systematiseringar av epokens poetiska produktion är enligt vissa 
litteraturforskare (som Głowi ski och Sławi ski) en grov förenkling: mel-
lankrigstiden var en alltför heterogen, formrik och polyfon litterär epok för 
sådana slags ensidiga förklaringsmodeller.29 Sammantaget kan man om mel-
lankrigstiden inom den polska poesin säga att den var en flerparadigmatisk 
period par excellence. 

                               
28 Se Kwiatkowski, Dwudziestolecie..., s. 185. 
29 Se Poezja okresu..., s. XIV ff. För kap. 2.2 (förutom redan angivna källor) se även: Artur 
Hutnikiewicz: Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX 
stulecia. Toru  1965; Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Red. 
A. Hutnikiewicz, A. Lam. Warszawa 2000; Tomasz Wójcik: Literatura polska XX wieku. 
Terminy i zagadnienia. Warszawa 1996. 
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2.3 Marialyrikens plats 

2.3.1 Marialyriken 
Mellankrigstidens marialyrik var ett marginellt litterärt fenomen, en kvanti-
tativ och tematisk parentes. Fastän marginell var dock marialyriken högst 
närvarande i epokens poetiska produktion. Detta eftersom mariatematiken i 
så hög grad var en integrerad, immanent del i den polska litteraturen. 

Den polska religiositeten, och mariakulten, är rätt unik till sin karaktär. 
Redan under senmedeltiden inleddes den process av identifikation mellan 
den polska nationen och kyrkan som senare formulerades i parollen: ”en 
polack – en katolik”.30 Under 1600-talet var Polen nästan helt omgivet av 
länder som var ett potentiellt hot mot nationen: det protestantiska Sverige 
och Preussen i norr och väst, det ortodoxa Ryssland i öst och det muslimska 
Ottomanska rikets förläningar i syd. Under denna epok grundades bland 
lågadeln (szlachta) en bild av Polen som kristendomens och katolicismens 
bålverk, och om att landet står under ett särskilt beskydd av Gud och jungfru 
Maria och en hel rad helgon. Denna egenartade typ av religiositet som på så 
sätt tog form stödde sig inte på några välgrundade doktriner.31 Under roman-
tiken, på 1800-talet, då Polens delning var ett faktum, föddes tanken på den 
polska nationens messianska mission. Den polska religiositeten, och maria-
kulten, dominerades i hög grad av emotionella faktorer. Avsaknad av auten-
tiska och personliga religiösa övertygelser märktes i livsstilen. Kontrasten 
mellan de överfyllda kyrkorna och befolkningens moraliska hållning var 
drastisk.32 Religionen hade nu gjorts till ett instrument för de nationella in-
tressena. Paradoxalt nog har just den gängse stereotypen om ”polacken-
katoliken” bidragit till bevarandet av den nationella identiteten under den tid 
då Polen hade förlorat sin suveränitet som stat. Katolicismen fick en roll som 
den integrerande faktorn för den polska nationen.33 

Mariakulten, utbredd redan under medeltiden, har i hög grad format den 
polska fromheten. Den polska religiositeten ägde drag typiska för de agrara 
samhällens fromhet: löst förankrad i den katolska lärans grunder var den emo-
tionellt präglad, och karakteriserades av ett ostentativt, överdrivet sätt att för-
rätta religiösa ritualer. Typiska för den polska fromheten, med dess folkliga 
karaktär, var en vital mariakult och en markant religiös sentimentalitet.34  

                               
30 Se Eugeniusz Wi niowski: ”Bilans redniowiecza (1450-1525).” Chrze cija stwo w Polsce. 
Zarys przemian 966-1979. Red. J. Kłoczowski. Lublin 1992, s. 185-186. 
31 Se Stanisław Litak: ”W dobie reform i polemik religijnych.” Chrze cija stwo..., s. 247-248. 
32 Se Ludomir Bie kowski: ”O wiecenie i katastrofa rozbiorów (2. poł. XVIII w.).”  
Chrze cija stwo..., s. 358. 
33 Daniel Olszewski: ”Okres wzrastaj cego ucisku i gł bokich przemian społecznych.” 
Chrze cija stwo..., s. 450-452. 
34 Se Litak, op.cit., s. 248. 
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Den medeltida lyriken formades enligt en bestämd kanon som definierade 
dikternas struktur och deras tematiska innehåll. Givet är att Kristus är den 
centrala gestalten i all hymnografi, även då Maria är den faktiska huvudper-
sonen i hymnen – allt i enlighet med den kristna doktrinen och traditionen 
inom den västliga romersk-katolska liksom den östliga ortodoxa kyrkan.  

I den medeltida polsk-latinska och polska lyriken är mariatematiken den 
mest frekvent förekommande. I liturgiska hymniska sånger samt i narrativa 
dikter förekommer det mariologiska motivet oftare än det rent kristologiska. 
I många fall var dessa båda motiv sammanvävda med varandra. I Bogurodzi-
ca, den äldsta polska hymnen, vänder man sig först till Maria och sedan till 
hennes son. Detta sätt att förena mariamotivet med kristusmotivet är signifi-
kativt för all polsk marialyrik.35 

I polsk mariologi framträder särskilt Marias aretologiska egenskaper samt 
heroiska, andliga sådana.36 Maria definieras och framställs utifrån relationen 
till den heliga treenigheten. Maria framträder i första hand i sin roll som 
moder samt som all nåds förmedlerska, medlerska mellan himmel och jord, 
mellan Gud och människa – Maria mediatrix. 

Förutom i de polska medeltida mariahymnerna är Maria en av huvudper-
sonerna också i julsångerna (kol dy, en populär genre inom den polska reli-
giösa lyriken). Men även i passionshymnerna eller påkshymnerna är Maria i 
hög grad närvarande. Inom kategorin passionssånger tillkommer snart en 
grupp verk kallade Maryjny planctus, moderns begråtande av sonens död 
samt eget betraktande av sitt lidande (hit hör ale Matki Boskiej pod 
Krzy em dvs. Lament wi tokrzyski). Det signifikativa och specifika för den 
polska medeltida religiösa lyriken tagen i sin helhet är den i särklass höga 
förekomsten av mariamotivet. Även majoriteten bland de polsk-latinska 
sekvenserna är tillägnade Maria.37  

Den polska mariakulten hade en radikal och unik inverkan inte bara på 
den polska religiositeten med dess speciella karaktär, utan även, i lika hög 
grad, på den polska litteraturen.38 Under 1600-talet nådde mariafromheten 
sin kulmen – då de flesta religiösa sånger blir tillägnade just Maria.39 I den 
polska folkliga fromheten får Maria en särställning. 

Den agrara folktraditionens mariakult hade en stark position redan under 
senmedeltiden. En rad mariahögtider från den tiden blir en fast del i den 
polska agrara kalendern och får en unik innebörd och kraft. Ända sedan dess 
har man firat de sedvanliga mariafesterna som följer det kyrkliga liturgiska 

                               
35 Se Kultura Polski redniowiecznej XIV-XV w. Red. B. Geremek. Warszawa 1997, s. 702. 
36 Se Czesław St. Bartnik: Idea polsko ci. Radom 2000, s. 227 (  dygd, fullkomlighet). 
37 Se Kultura Polski..., s. 702. (Sekvenser: medeltida latinska liturgiska hymniska sånger, 
skapade utifrån texter som åtföljde melodin i mässans allelluia; blomstringstiden infaller 
under 1300- och 1400-talen.) 
38 Se ibidem, s. 703. 
39 Se Stefan Sawicki: ”Matka Boska w poezji redniowiecza i renesansu.” Matka Boska w 
poezji polskiej. Opr. M. Jasi ska i in. T. 1. Szkice o dziejach motywu, Lublin 1959, s. 11. 
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och det agrara året. Särskilt firas helgerna Matka Boska Gromniczna, Guds-
modern av vaxljusen, (Oczyszczenie) Marias rening (Kyndelsmässodagen 2 
feb.); Jagodna, Gudsmodern av bären, (Nawiedzenie) Marias besök hos 
Elisabeth (31 maj); Zielna, Gudsmodern av örter, (Wniebowzi cie) Marias 
upptagning i himlen (15 aug.); Siewna, Gudsmodern av sådden, (Narodze-
nie) Marias födelse (8 sept.).40 Flera bland dessa mariahögtider blev typiska 
teman inom marialyriken, där de namn man ger Maria oftast har anknytning 
till årstiden (t.ex. jagoda: ett bär, ziele: örter, sia : så). Vissa dikter från mel-
lankrigstiden är tillägnade just de här speciella högtiderna, som t.ex. Leopold 
Staffs Matka Jagodna [Modern av Bären], Kazimiera Iłłakowiczównas Na 
gromniczn  [Över den av vaxljusen], Kazimierz Wierzy skis Madonna siej-
by [Madonnan av sådden] m.fl. I Józef A. Frasiks dikt Modlitwa najcichsza41 
[Stilla bön] finns några för den polska marialyriken typiska mariaepitet sam-
lade. Maria framstår här i egenskap av beskyddarinna, vars bilder tillbes i 
pilgrimsorter som Cz stochowa och Ostra Brama (den ortodoxa kyrkans 
ikonografiska tradition var av stor betydelse för den här typen av kult av 
heliga bilder), vilka har fått rollen som nationalsymboler: ”Ty  
Cz stochowska i Ty  Ostrobramska” – ”Du är av Cz stochowa och Du är av 
Ostra Brama”. Denna typ av mariakult springer ur den medeltida Theotókos-
kulten. Man vänder sig till en upphöjd drottning, som för övrigt utnämns till 
Polens drottning: ”Ty jeste  polska – a Ty  jest królewska” – ”Du är den 
polska – och Du är den kungliga”. Maria är den lidande modern, mater dolo-
rosa – s.k. ”dolorism” (begrundande av Marias lidande) tillhör den polska 
fromhetens typiska yttring: ”Ty  Kalwaryjska” – ”Du är av Kalvarieberget”. 
Hon är den agrara folktraditionens Maria: ”Ty jeste  Panna polna, Ty jeste  
ł kowa” –  ”Du är Jungfrun av åkern, Du är den av ängen” vars skulpterade 
figurer sattes upp längs färdvägar: ”Ty  jest przydro na” – ”Du är den vid 
vägen”. 

Det första litterära verket författat på polska var en mariahymn, en litur-
gisk trop Bogurodzica, Theotókos [Gudaföderska], skriven på 1300-talet 
(den första, äldsta strofen i slutet av 1200-talet, enligt vissa forskare under 
1100-talet eller tidigare, den andra strofen i början av 1300-talet).  

Troper, som de kallades i den gregorianska kyrkliga liturgin, var retoriska 
figurer. De var tillägg till den officiella latinska liturgiska texten, och place-
rades antigen före eller efter den. De bestod av korta (och ibland längre) 
invokationer – enstaka ord eller meningar – bönevändningar vilkas särart 
man markerade genom sättet att framföra dem på. Troperna förekom till-
sammans med olika liturgiska texter, oftast tillsammans med det i form av en 
litania upprepade kyrie eleison. Vissa troper som alltid återkom före en viss 

                               
40 Se Jerzy Kłoczowski: ”W dobie wielkiego rozwoju.” Chrze cija stwo..., s.146.  Ryszard 
Bender: ”I wojna wiatowa i Polska niepodległa (1914-1939).” Chrze cija stwo..., s. 534. 
41 Józef A. Frasik: ”Modlitwa najcichsza.” Z gł boko ci... Antologia polskiej modlitwy 
poetyckiej. Wst p, wybór, opr. A. Jastrz bski, A. Podsiad. Warszawa 1966, s. 706. 
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given biblisk text hade särskilda benämningar, som t.ex. sekvenser. Troper, 
samlade i separata volymer kallade troparia, formades ibland till strofer och 
verser. Troper inverkade på gestaltningen av religiösa sånger skrivna på det 
nationella språket. 

Bogurodzica var det polska ridderskapets traditionella sång före en strid, 
och under senare epoker fungerade den även som en statshymn och national-
symbol, och kallades carmen patrium. Denna religiösa hymn är laddad med 
teologiskt innehåll. P.g.a. att den är den äldsta kända dikten skriven på pols-
ka, liksom dess syntetiska karaktär, blev Bogurodzica ett slags matris, en 
modell för all senare mariadiktning.  

En sådan högtidlig form av marialyrik, med ursprung i den latinska och i 
den bysantinska liturgiska traditionen, tillsammans med andra former av 
marialyrik, som den folkliga traditionens mariasånger, är även i dag en le-
vande poesiform. I den polska religiösa lyriken intar marialyriken en fram-
trädande plats. Modern marialyrik har ärvt de flesta mönster typiska för den 
traditionella mariadiktningen.  

2.3.2 Två kategorier 
Framställningen av gudsmodern i den medeltida religiösa lyriken var av 
dogmatisk, teologisk karaktär. Den medeltida diktens Maria är alltid guds-
moder, jungfru, himmelens och jordens drottning, upptagen i himmelen, 
obefläckad, nådens förmedlerska. I verk som beskriver verkliga eller förmo-
dade händelser ur Marias liv träder det dogmatiska elementet i bakgrunden 
och ger plats åt biografiska detaljbeskrivningar. I hymner som har bönens 
funktion är det nödvändigt att förmedla den teologiska aspekten, så att per-
sonen till vilken man vänder sig blir benämnd på ett adekvat sätt och värdig-
heten och egenskaperna hos henne till fullo återgivna. Schemat för hymnens 
komposition var invokation–bön, hymnerna hade en dikts struktur. Den teo-
logiska sanningen om Marias roll som beskyddarinna är den medeltida hym-
nens grundelement och visar sig i dess konstruktion i form av en bön. De 
teologiska benämningarna har inte alltid formen av direkt bestämmande 
termer, som i hymnen Bogurodzica. Den teologiska lärosatsen är ofta bara 
indirekt signalerad. Ibland blir de direkta benämningarna indirekt formulera-
de som poetiska metaforer. De metaforiska formuleringarna bygger vanligen 
på ett slags abstrakt teoretisk grund och samspelar med de indirekta be-
greppsliga beteckningarna.42 Förutom de intellektuella, abstrakta metaforerna 
i den medeltida religiösa hymnen kan man även finna metaforer med en 
emotionell karaktär. Den första typen av metaforer framställer gudsmodern 
                               
42 Nieznanowski, ” redniowieczna liryka...”, s. 24:  ”Teologicznym uj ciom tematów 
pie niowych towarzyszy d no  do j zykowych sformułowa  wprost, unikanie ozdobno ci i 
ozdób poetyckich. Metaforyka jest w nich oszcz dna, a je li ju  si  pojawia – to ma 
intelektualny, abstrakcyjny kształt. Zgrana jest znakomicie z [...] ko cem dogmatycznym 
utworów.” 



 31 

genom någon aspekt av hennes fullkomlighet och på samma gång genom det 
sätt som människorna och den skapade världen förhåller sig till henne. Det 
handlar här om att varje gång framhäva en av hennes egenskaper, en yttring 
av Marias barmhärtighet – om att betona gudsmoderns gestalt i endast en 
enda aspekt. Den andra typen av metaforer innehåller alltid ett tydligt kon-
kret inslag. Dess roll är att ge orden en verklig innebörd och samtidigt fram-
kalla ”rätta” associationer. De uppradade attributen har en viss beskrivande 
och emotionell karaktär. P.g.a. det konkreta inslaget får dock även dessa 
metaforer en bestämmande, benämnande funktion – och ger ett likartat in-
tryck som de begreppsliga, betecknande. Det tematiska materialet till maria-
hymnernas metaforer kommer från bibliska texter. 

Kyrkliga dogmer som ämne för litterär bearbetning bevarade sin kraft i 
den polska poesin ända fram till det Tridentiska konciliet (1563). Det litterä-
ra skapandet fick då en ny funktion: det blev ett sätt att förmedla författarens 
individuella, personliga erfarenheter och emotioner, och inte längre ett slags 
teologisk traktat i diktform. Barockens religiösa poeter bevarade den dogma-
tiska stommen, men deras syfte var inte längre att benämna och begreppsligt 
bestämma eller definiera gudsmoderns gestalt, att enbart konstatera vissa 
fakta. I stället ägnar sig nu poeterna åt reflektioner om mysteriet kring Mari-
as helighet, fullkomlighet och ödmjukhet.      

Den polska medeltida religiösa lyriken hade en dogmatisk och liturgisk 
karaktär. I de flesta fallen var det verk av samma genre: hymniska bönesång-
er, ämnade för det liturgiska årets specifika kyrkliga helger. Parallellt med 
liturgiska fanns det även paraliturgiska hymner, som kunde användas utanför 
de strikt liturgiska sammanhangen. I den medeltida hymnen är allt det som 
sedan skulle komma att växa fram utifrån denna matris inkodat: den kristna 
trons dogmatiska innehåll, supplikationsbönen, litanian.   

Det som generellt har sagts om de medeltida mariahymnerna kan specifikt 
tillämpas på hymnen Bogurodzica. Bogurodzica formulerar på ett maximalt 
kondenserat sätt grundläggande trossanningar om Maria: Maria gudsmoder, 
jungfru, medlerska, upptagen i himlen i Guds härlighet. Maria framställs 
genom abstrakta begrepp, intellektuellt formade bestämningar. Benämning-
arna formulerade på detta sätt framhäver innehavarens höga, extraordinära 
dignitet – samtidigt som själva personen här är mindre viktig och träder till-
baka. Bogurodzicas gudsmoder har en abstrakt, dogmatisk karaktär, gestal-
ten är objektiverad och distanserad i relation till människan. Inga spår av 
beskrivande element, en total avsaknad av personliga eller emotionella egen-
skaper – i stället finner man en samling karakteristika tillskrivna Maria. Då 
man talar om Guds son, Bo yc, behöver man inga kompletterande bestäm-
ningar eller benämningar – själva titeln Bo yc har redan högsta tänkbara 
rang. Men då man vänder sig till Maria, som är en människa, måste man 
referera till hennes relation till Gud. Maria betecknas alltid, även i den delen 
av texten som inte berör de strikt dogmatiska sakfrågorna, genom relationen 
till Gud. Maria är gudsmoder och jungfru, upphöjd och utvald av Gud och av 





 33 

kondenserade teologiska innehåll låter sig således Bogurodzica inordnas i 
den dogmatiska kategorin.  

Den polska senmedeltiden (andra hälften av 1400-talet) har producerat ett 
annat litterärt verk av högt värde, sången ale Matki Boskiej pod Krzy em, 
eller Lament wi tokrzyski, som p.g.a. sin narrativa form och den individuel-
la aspekten kan inordnas i den apokryfiska kategorin. Temat i båda verken är 
gudsmodern: Bogurodzica definierar hennes egenskaper och formulerar de 
grundläggande trossanningarna om henne, medan Lament beskriver hennes 
lidande, så som man föreställde sig det. Bogurodzica utesluter avsiktligt 
personliga detaljbeskrivningar och emotionella inslag. Lament har tvärtom 
en personlig karaktär, dess metod är att använda sig av det konkreta och det 
vardagliga. Den karakteristiska distansen mellan gudsmodern och männi-
skorna från Bogurodzica upphävs här, och med den försvinner även det mo-
numentala och ordets rigorösa sparsamhet.  

Inom marialyriken, och generellt i den polska litterära traditionen, repre-
senterar Bogurodzica och Lament två dominerande, och polariserande, ten-
denser. Båda tendenserna, den dogmatiska och apokryfiska, var närvarande i 
den medeltida litteraturen och kompletterade varandra. Inom den medeltida 
marialyriken markerades de två gestaltningarna genom kontrasterande ord: 
bogurodzica–matuchna, gudsmoder–mor, där matuchna är ett diminutiv av 
ordet moder, och användes under medeltiden exklusivt för att benämna Ma-
ria.45 Dessa två kontrasterande sätt att gestalta Maria som ett litterärt motiv i 
den medeltida diktningen har sina analogier i den tidens ikonografi. De två 
sätten att relatera till motivet blir till ett slags matris. Båda har behållit sin 
livskraft ända in i modern tid, även om de inte alltid är direkt igenkännbara, 
och avgränsningen dem emellan inte alltid är så skarp.46 

I hymnen Bogurodzica är Marias benämningar eller attribut sammanställ-
da bredvid varandra enligt samma slags princip som i en litania – eftersom 
Bogurodzica är en litaniatrop till kyrie eleison. Invokationen kyrie eleison är 
typisk för en litania. Litania som form har sin prototyp i synagogans bön – 
den kristna kyrkliga liturgin bygger på denna matris. Ordet litania betyder 

                                                                                                                             
informationen [...]. Detta ortodoxa och puritanska sätt att gestalta vittnar om en stor tankens 
disciplin och logik hos berättaren.” Jfr Nieznanowski, ” redniowieczna liryka...”, s. 36: ”Ma-
tematiken som opererade med odiskutabla logiska regler ordnade världen, skyddade mot 
kaoset. Den var särskilt lämplig i [...] religiösa frågor, som inte borde [...] vara underordnade 
emotionerna, då dessa grumlade insiktens klarhet.” Jfr ibidem, s. 14-15. Jfr Ewa Ostrowska: 
O artyzmie polskich redniowiecznych zabytków j zykowych. (Bogurodzica, Kazania 

wi tokrzyskie, ”Posłuchajcie, bracia miła”.) Kraków 1967, s. 50. 
45 Se Marian Kucała: ”Od ’Bogurodzicy’ do ’Madonny’. Nazywanie Matki Boskiej w historii 
polszczyzny.” O j zyku religijnym. Red. M. Karpluk, J. Sambor. Lublin 1988, s. 134. 
46 Se Stefan Sawicki: ”Motywy maryjne w poezji redniowiecza i renesansu.” Z pogranicza 
literatury i religii. Lublin 1978, s. 48-61. Se Sawicki, ”Matka Boska...”, fotn.  
s. 17: ”motywy: dogmatyczny i apokryficzny [...] w literaturze redniowiecznej stale obecne; 
uzupełniały si  [...] a nie zwalczały.” Se Roman Mazurkiewicz, Zofia Wanicowa: ”Dlaczego 
‘Bogurodzic ’ piewano w liturgicznym okresie Bo ego Narodzenia?” Pami tnik Literacki 
XCVI z. 2, 2005, s. 28. 
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bönfallande åkallan och det var den funktionen den fyllde i den romerska 
mässan fram till 800-talet, och kallades då litania missalis. Själva formen 
hos denna bön växlade mellan lovprisning, tacksägelse och bönerop (mod-
litwy chwalebne, dzi kczynne i błagalne). Acklamationerna återkom i slutet 
av bönerna i form av en regelbunden refräng. Detta slags acklamationer hade 
från början en hymnisk och eskatologisk karaktär, men fick så småningom 
även funktionen av en exorcism. Ur den religiösa sångens ursprungliga 
kompositionsschema invokation–böneacklamation var det själva invokatio-
nen som utökades, och utvecklades så småningom till en litaniaform. Litania 
blev liturgins fasta beståndsdel, den avslutande delen i ordets liturgi i mäs-
san. I mässliturgin använde man från början enbart just invokationen kyrie 
eleison, genom att upprepa den ett antal gånger. Beroende av mängden upp-
repade kyrie urskiljde man en enkel litania, en tvådelad, tredelad, femdelad, 
sjudelad. Med tiden började kyrie eleison förekomma växelvis med ordet 
litania. Litania var församlingens gemensamma bön. Refrängen kyrie eleison 
lämpade sig väl som en församlingssång: kort, koncis och inträngande. Det 
grekiska ordet kyrios (herre) var från början en titel man gav åt härskare (i 
Bogurodzicas text: det fornpolska gospodzin). Eleison, som betyder ”ha för-
barmande”, fungerar i sammanhanget som en refräng till kyrie. Från 1400-
talet tillkom en rad invokationer som följde på det introducerande kyrie. I en 
litanias fasta schema ingår tre inledande invokationer: kyrie eleison, christe 
eleison, kyrie eleison. Sedan följer invokationen till den heliga treenigheten. 
Efter den inledande delen finns litanians centrala teman placerade, som Jesu 
namn, den helige ande, den heliga treenigheten, alla helgon, Maria eller en-
skilda helgon. Litanior är konstruerade enligt ett enkelt schema, med den för 
litanian typiska repetitiva strukturen, parallellismens regler, uppräkningar 
och upprepningar. Från 1100-talet fick ordet litania dubbel innebörd: bön 
och procession. Den bönfallande åkallan fick en tydlig litterär gestaltning 
och kallades litania, till skillnad från bönevandring som kallades procession.  

Litanian är ett konstnärligt litterärt verk med en strikt inre logik. Litania 
som form passade väl för den kristna medeltiden. Den växte fram ur det mo-
nastiska kontemplativa klimatet och var ett kollektivt, anonymt verk. I dess 
gestaltning reflekteras medeltidens intellektuella och spekulativa anda, där 
en djup symbolik är inskriven. Litania som form, med en komposition som 
hölls samman genom en yttre ram, öppnade för den konstnärliga kreativite-
ten vad gäller själva organisationen av det tematiska innehållet, där ständigt 
nya element tillfördes. 

Man använde sig av den alltmer fullkomnade litaniaformen inom maria-
kulten. Av stor betydelse var konciliet i Efesos år 431, då Maria fick titeln 
Gudsmoder. De äldsta i dag kända marialitaniorna kommer från 1100-talet. 
Marialitaniorna växte fram genom att man ständigt lade till nya metaforer. 
Litanian blev till en anaforisk uppräkning, en metaforiserad mariatraktat i 
miniatyr, ett slags mariologins syntes.  
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Den religiösa lyriken använder sig gärna av genrer förankrade i den sakra-
la liturgin och befästa genom religiösa traditioner. Den litterära gestaltningen 
av litania, hymn och bön hade sin förebild i böner som t.ex. Fader vår och 
Hell dig Maria. Det är främst bibliska texter som har format och starkast 
inverkat på litanian. Denna influens resulterade i en rikedom av metaforer 
och symboler. De metaforiska invokationer som ger litanian dess karakteris-
tiska gestalt är formade enligt ett traditionellt språkligt mönster. Sådana in-
vokationer förekom även i texter vilka man inte betecknade med termen 
litania, även fastän man bevarade litaniastrukturen som grund för deras kon-
struktion. Litaniaformen har förblivit levande och produktiv in i vår tid. Det 
är en litterär genre som används både i liturgin och inom poesin.47 

Vissa karakteristika i den medeltida hymnen och litanian är konstitutiva 
för medeltidens poetik: dessa är instrument i analysen av den mellankrigstida 
lyriken.

                               
47 Om litaniaformen se Jozef Kútnik: Litania Loreta ska. Przekł. J. Zychowicz. Kraków 1983, 
s. 13-41. För kap. 2.3 (förutom redan angivna källor) se även: Nieznanowski, 
” redniowieczna liryka...”, s. 9-36;  redniowieczna pie  religijna polska. Opr. M. Korolko. 
Wrocław 1980; Jerzy Woronczak: Studia o literaturze redniowiecza i renesansu. Wrocław 
1993; Ewa Ostrowska: ”’Bogurodzica’.” Lektury polonistyczne. T. 1. Red. A. Borowski, J. S. 
Gruchała. Kraków 1994. 





3 Mellankrigstiden: ett skifte inom den polska 
marialyriken 
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religiösa tron och från katolicismen redan omkring 1917. Emellertid är åt-
skilligt i Przybo  diktproduktion klara anspelningar på en osynlig verklighet, 
hänsyftningar till konkreta religiösa föreställningar och bilder, kristna tros-
sanningar och teologiska dogmer.  

Jerzy Kwiatkowski konstaterar den kristna trons oomtvistliga, om än tve-
eggade, inverkan på Przybo : ”omisskännlig [...] är den kraft med vilken 
Evangeliet påverkade den unge Przybo  föreställningsförmåga och med vil-
ken den kristna religionen på samma gång attraherade och stötte bort ho-
nom.”52 Uppväxt och förankrad i traditionell katolsk miljö var Przybo  i sin 
ungdom starkt dragen till den kristna mystiken. Enligt hans egna bröders 
vittnesmål drömde han som en djupt troende trettonåring om ”heligheten” 
(”marzył o wi to ci”).53 Kusinen Adam Przybo  noterar om Julian Przybo  
ungdomliga diktförsök med religiösa teman: ”Redan för länge sedan hade vi 
hört talas om att han under barndomsåren började skriva rim, huvudsakligen 
religiösa, och om den alltid över allt annat älskade modern.”54  

Julian Przybo , född år 1901 i byn Gwo nica i dåtidens Galizien (dagens 
sydöstra Polen), i en smålantbrukarfamilj, var det femte barnet av åtta (varav 
två dog i späd ålder). Gymnasiestudierna i staden Rzeszów (1912-1920) var, 
på grund av familjens prekära ekonomiska situation, samt tack vare Przybo  
ytterst goda studieresultat, befriade från skolavgifter.55 Gymnasiets utbud av 
språkundervisning var brett: polska, tyska, latin, grekiska, franska och ryska. 
Kring åren 1914-1915 intensifierades Przybo  religiösa intresse, han genom-
förde då regelrätta andliga övningar och läste kristna mystiker och helgonvi-
tae. Under gymnasietiden författade Przybo  (som sågs som skolans poet) ett 
antal dikter, där han prövade alla slags poetiska genrer och ett (oavslutat) 
’slaviskt’ epos, samt publicerade en första (dock anonym) dikt i den konspi-
ratoriska skolskriften Zaranie. Snart närmade sig Przybo  den politiska väns-
tern och den anarkistiska rörelsen och distanserade sig från katolicismen, 
vilket fick synligt negativa konsekvenser i den officiella bedömningen av 

                               
52 Jerzy Kwiatkowski: wiat poetycki Juliana Przybosia. Warszawa 1972, s. 42. Jfr Jan 
Brz kowski: ”Pół wieku z Przybosiem.” Wspomnienia o Julianie Przybosiu. Opr. i wst p J. 
Sławi ski. Warszawa 1976, s. 110-111: ”parallellt med [...] den programmatiska 
materialismen genljöd ibland i honom ett slags märkligt eko snuddande det mystika.” 
53 Se Listy Juliana Przybosia do rodziny 1921-1931. Opr. A. Przybo . Kraków 1974, i inl. av 
A. Przybo , s. 8. Se Przybo , Zapiski..., s. 265: ”Prze yłem gł boki wstrz s. Pami tam 
wieczór nad rzek ; kiedy lubowałem [...] e b d  wi tym. wi ty Salezy prowadził mnie 
systematycznie od jednego wiczenia pobo no ci do drugiego [...].” ”Jag erfor en djup chock. 
Jag minns en kväll vid floden, då jag svor [...] att bli ett helgon. Helige Sales ledde mig sys-
tematiskt från en fromhetsövning till en annan [...].” (Noteras kan att 1924 planerade Przybo  
publicering av sina religiösa dikter.) 
54 Adam Przybo : ”Julek.” Wspomnienia..., s. 28. 
55 Jfr Julian Przybo : ”Droga do wsi rodzinnej.” Sens poetycki. T. 2. Kraków 1967, s. 304: 
”mój raj był biedny [...]. [...] było si  w nim bosym i na pół gołym. [...] Przybo  znaczy 
‘prawie bosy’, nosiłem wi c w swoim raju trafne nazwisko.”  ”mitt paradis var fattigt [...]. [...] 
där var man barfota och halvt naken. [...] Przybo  betyder ’nästan naken’, i mitt paradis [...] 
bar jag rätt efternamn.” (Namnets etymologi: nästan barfota i bet. att ikläda skon på bar fot.) 
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Förutom diktproduktionen ägnade sig Przybo  åt litteraturkritik, samt 
även essäistik om konst, också hans litteraturteoretiska skisser är en viktig 
del av hans författarskap. Fram till år 1939 kom fem av hans diktvolymer: 

ruby [Skruvar] (1925), Obur cz [Med bägge händerna] (1926), Sponad 
[Ovanifrån] (1930), W gł b las [I djupet skog] (1932), Równanie serca 
[Hjärtats ekvation] (1938). Julian Przybo  dog 1970 i Warszawa, vid presi-
diebordet under en Internationell konferens för översättare av polsk poesi.  

Przybo  lyrik nådde sin formella fullbordan i diktvolymer från 30-talet, 
däribland Równanie serca, där dikten Bł kit [Himmelsblått] ingår. Bł kit är 
en del i diktsviten ci cie jaworu [Sykomorlönnens nerhuggning]. ci cie 
jaworu och Bogi [Gudar] (den sistnämnda i volymen W gł b las) är två dikt-
sviter med självbiografisk karaktär, som hänvisar till poetens barndomshem. 
Särskilt i ci cie jaworu framträder hans nära relation till familjen, förbun-
denhet med naturen, förankring i jorden och förtrogenhet med lantarbetet, 
vilket får gestalt i detaljerade poetiska bilder. Barndomshemmet är för övrigt 
ett ständigt återkommande tema i enskilda dikter i olika diktvolymer. I sin 
helhet utgavs diktsviten ci cie jaworu i september 1938 i Warszawa, i dikt-
volymen Równanie serca. Volymen var ett resultat av ett mångårigt arbete, 
den nämns för första gången av poeten själv redan i slutet av 1934, och var 
den första diktvolym som kom till utan Przybo  egen ekonomiska insats.59  

Den exakta tidpunkten för diktsvitens ci cie jaworu tillkomst är inte 
känd. En första version var färdig redan i september år 1934. I tidskriftens 
Okolica Poetów första nummer år 1935 noteras under rubriken I poeternas 
verkstad att ”Julian Przybo  [...] arbetar med en längre diktsvit vars titel 
ännu inte är bestämd. Det är ovisst när exakt diktsviten blir klar”.60 Diktsvi-
tens inledande dikt W gwi dzie wilgi publicerades första gången i tidskriften 
Pion i september 1935. Nästa publikation ur diktsviten blev dikten Skrzydła i 
tidskriften Czas i september 1936. Vidare publicerades dikterna Przelot 
jawy, Echo och Dzwony med en gemensam titel Urywki poematu [Fragment 
ur en diktsvit] i tidskriften Pion i september 1936. I tidskriften Studio i okto-
ber 1936 kom diktsvitens tre dikter ut: Odjazd, Bł kit och Brzoza (ingen dikt 
med titeln Brzoza [Björken] kom dock med i diktsvitens originalupplaga 
eller i slutversionen). Nästa publicering ur diktsviten var dikten Ze d bła, i 
februari 1937 i tidskriften Pion. I sin helhet blev diktsvitens ci cie jaworu 
förstautgåva publicerad i volymen Równanie serca år 1938.  

Diktsviten ci cie jaworu [Sykomorlönnens nerhuggning] består av elva 
dikter: W gwi dzie wilgi [I sommargyllingens vissling], Ze d bła [Ur strået], 
Przelot jawy [Sinnevärldens flykt], Jaskier [Smörblomman], Skrzydła [Ving-
arna], Echo [Ekot], Dzwony [Ringklockorna], Odjazd [Avresan], Bł kit 
[Himmelsblått], wiat [Världen] och Istnie  [Att finnas till]. De elva dikterna 

                               
59 Se Julian Przybo : Utwory poetyckie. T. 1. Opr. R. Skr t. Wst p J. Kwiatkowski. ”Dodatek 
krytyczny.” Kraków 1984, s. 466. 
60 Ibidem, s. 516-517. 
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ingår i diktsvitens slutliga sammansättning.61 Diktens Bł kit första publice-
ringsdatum är således år 1936. Dikten Bł kit i sin helhet: 

 
Ju  czub góry coraz ni ej wo nicom czapkował, 
cztery koła wypl tały z kr tej drogi szersze Koło – 
i ju  gniadosz parskał z uciechy do siwosza nieba. 
 
Wtedy bł kit – zawołał. 

ródło odprysło w sło cu – twarzy wiatłorysem. 
Wstecz, przez ółty cie  sosnowy 
błysła  
głowa matki przewieszona nad koromysłem:  
– Lesiu, b d ... 
(czerpi cych ramion 
                                 pochylenie 
                                                   zawiło si  w tkliwo  
bez słów). 
 
W skłonie jazdy 
jakby uraw studzienny przewa ył 
gór  – 
 
Syn zanurzył si  gł boko w oczy matki: 
z twarz  w dłoniach 
wierzchem dłoni odczuwał te same linie jej twarzy 
i widział bł kit swych oczu, jak w oczach jej czerniał – 
a  obj ła go głowa odniebna:  
przestwór – ojciec jednaki. 
 
A ju  siwosz, t tni c r czo, wóz przetoczył, 
dolin  odetchn ło echo 
                                    ...zdrów. 
Le  ostatni  spod powiek uronił 
brzoz  płacz c .62 

 
[Redan bergets hjässa tog av mössan allt lägre för kuskarna,          
fyra hjul vecklade ut ur en krokig väg ett bredare Hjul –                 
och redan frustade brunten av glädje mot himlens grålle.    

                               
61 ”Odmiany tekstu.” ”Dodatek krytyczny”, s. 517-518. 
62 Przybo , Utwory..., 1984, s. 165-166. 
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Då – ropade himmelsblått. 
Källan sprack loss i solen – i ett ansiktes ljusstråk.            
Baklänges, genom gul tallskugga    
blänkte  
moderns huvud hängande över ett ok:  
– Le , var...   
(de ösande armarnas  
                                 böjning 
                                              lindades i en ömhet 
utan ord).                                         
 
I färdens lutning  
tycktes brunnssvängeln väga ned 
berget –     
 
Sonen dök djupt ner i moderns ögon: 
med ansiktet i sina händer 
kände med handryggen hennes ansiktes samma linjer 
och såg sina ögons himmelsblåa svartnande i hennes ögon –  
tills han omfamnades av ett huvud av himlen:  
rymden – fadern densamme. 
 
Och redan grållen, raskt stampande, rullade över med kärran, 
i dalen andades ekot     
                                ...hälsad. 
Le  fällde från ögonlocken en sista  
gråtande björk.] 

3.1.2 Funktionalitet 
Krakówavantgardet definierade med extrem exakthet poetikens ramar och 
avgränsningar i sina programmatiska riktlinjer. Kraków-avantgardisterna 
tillämpade i hög grad (i väsentligt högre grad än övriga mellankrigstida poe-
tiska grupperingar) formulerad poetik (i motsats till immanent poetik): en 
given uppsättning explicita regler och normer, vilka organiserar den poetiska 
utsagan. Den formulerade poetiken, som tog gestalt i gruppens program och 
olika manifest, vittnar om hög poetisk självmedvetenhet. 

I sina poetiska program utgick avantgardisterna från synen på hur mot-
sättningen mellan begreppen natur (som representerade kaos och slump) och 
kultur (som stod för ordning och harmoni) utkristalliseras i språket.63 Poesin 
stod för ordning. Den var ett omgestaltat språk (mowa przekształcona), ett 

                               
63 Se Janusz Sławi ski: Koncepcja j zyka poetyckiego Awangardy Krakowskiej. Wrocław 
1967, s. 44. 
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organiserat språk av en annan art än talspråket och prosan: ett språk i språket 
(j zyk w j zyku), och sågs som omöjlig att översätta.64 Poesin var ett perfekt 
organiserat språk (doskonała organizacja mowy), ett system av medvetna 
avgränsningar och ändamål. För Przybo  var poesin den plats där han ordna-
de kaoset. Kwiatkowski skriver:  
 

Inom poesin – byggde han först och främst upp. Och om han befriade den från 
de hittills gällande rigorösa normerna, vilka han betraktade som föråldrade och 
löjliga, var det inte för att låta den fortvara i friheten. Han sökte tvärtom nya 
normer, strängare och svårare än de tidigare.65  

 
I den moderna polska poesin är det just Przybo  som skapar nya, väl definie-
rade normer för diktkonstruktionen. Michał Głowi ski kommenterar: 
 

Przybo  framträdde som en fulländad klassiker, ”kodexens väktare”, [...] en 
klassiker som vet vad som är estetiskt och vad som inte är estetiskt, vad som är 
värdigt poesin och vad som är henne ovärdigt. Det paradoxala är kanske att 
denne avantgardistiske poet möjligen var den mest normative polske poeten 
sedan Ko mians tid.66  

   
Krakówavantgardets strängt reglerade poetik stod i opposition till futurister-
nas postulat ord i frihet (słowa na wolno ci). Hos Krakówavantgardet var 
satsen poesins elementära och primära enhet: det var först inom den syntak-
tiska ordningen som orden rycktes ur sin ”icke-poetiska vanmakt” och berö-
vades sin neutralitet.67   

Grundsatsen att en dikts alla delar är funktionella och betydelsebärande är 
hos Krakówavantgardet uttalad. Med särskild kraft framträder detta hos 
Przybo , som producerar förtätade, metodiskt planerade, med precision 
genomarbetade diktkonstruktioner. ”Dålig är en dikt där man utan skada för 
den konstnärliga formen kan stryka en strof, en mening eller ett ord” är 
Przybo  eget kriterium på en dikts värde.68 Jerzy Biernackis minnesanteck-
ningar placerar denna teoretiska formulering i Przybo  poetiska praktik: 
”Oftast fick jag meddelandet om en ny dikt på måndagar, då Julian talade 
om att han nu var klar med den svåraste delen i skrivandet, dvs. ’strykandet 
av överflödiga ord’.”69 Siktet var dikter bestående av enbart poäng (puenty), 
avsikten en högre dynamik och kondensation i betydelsesfären.  

                               
64 Se ibidem, s. 32, 33. 
65 Jerzy Kwiatkowski: ”Poezja Juliana Przybosia.” Magia poezji. (O poetach polskich XX 
wieku.) Wybór M. Podraza-Kwiatkowska, A. Łebkowska. Kraków 1997, s. 42. 
66 Michał Głowi ski: ”Spotkania i lektury.” Wspomnienia..., s. 395. 
67 Se Sławi ski, op.cit., s. 38. 
68 Julian Przybo : ”Z teorii i praktyki poetyckiej.” Linia i gwar, T. 1, s. 83: ”negatywny [...] 
sprawdzian warto ci wiersza: Zły jest wiersz, w którym bez szkody dla wyrazu artystycznego 
skre li  mo na strof , zdanie czy słowo.” 
69 Jerzy Biernacki: ”Wspomnienie o Julianie Przybosiu.” Wspomnienia..., s. 113. Jfr Przybo , 
”Z teorii...”, s. 82: ”Fundamentaln  zasad , na której budowałem swoj  praktyk  i teori  
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arkitektonik.79 Både Bł kit och Bogurodzica låter sig inordnas i den dogma-
tiska kategorin. Tillhörigheten till den dogmatiska kategorin är det generella 
kriterium som bestämmer de båda dikternas konstruktion och styr deras poe-
tiska gestaltning. Detta sker dock utifrån skilda premisser. 

 
Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja,                  
U Twego syna Gospodzina Matko zwolena, Maryja!                                                  
Zyszczy nam, spu ci nam.                                                     
Kyrieeleison.                                                             
 
Twego dziela Krzciciela, bo ycze, 
Usłysz głosy, napeł  my li człowiecze. 
Słysz modlitw , j  nosimy, 
A da  raczy, jego  prosimy: 
A na wiecie zbo ny pobyt, 
Po ywocie rajski przebyt. 
Kyrieeleison.80  
 
[Gudaföderska jungfru, Maria av Gud ärad, 
Herren din sons utvalda Moder, Maria! 
Utverka nåd åt oss, giv oss.                                      
Kyrieeleison.              
 
För din Döpares skull, Guds son, 
Hör våra röster, infria människornas böner. 
Hör den bön som vi frambär, 
Giv oss det vi ber om: 
I denna värld ett signat liv, 
Och efter detta liv en plats i paradiset. 
Kyrieeleison.]  

 
Bogurodzicas text är konstruerad som en tvådelad apostrof, en högtidlig 
hänvändelse, rigorös i sin form. Invokationen, sträng i sin enkelhet, är rak 
och direkt. Trots den avancerade, komplexa konstruktionen är språket sakligt 
och koncist. Bogurodzica har en komposition vars syfte är att kommunicera 
ett budskap. Den rent estetiska inverkan dikten kan tänkas ha på mottagaren 
är underordnad detta primära mål. Detta kan ses i kontrast till den senmedel-
tida Lament, som med sin narrativa, deskriptiva, dekorativa form – där den 
subjektiva, emotionella aspekten är central för den tematiska dispositionen – 
räknas till den apokryfiska kategorin. 

 

                               
79 Termen arkitektonik: används här i betydelsen diktens konstruktion, och relaterar till dikt-
konstruktionen enligt kategorierna dogmatisk/apokryfisk. 
80 ”Bogurodzica.” redniowieczna pie ..., s. 3, 4. 
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Synku, bych ci  nisko miała,                                      
Nieco  bych ci wspomagała.                                        
Twoja głowka krzywo wisa, t  bych ja podparła,   
Krew po tobie płynie, t  bych ja utarła,                     
Picia wołasz, picia-  bych ci dała,                              
Ale nie lza dosi c twego wi tego ciała.                  
 
O anjele Gabryjele,                                                    
Gdzie jest ono twe wesele,                                        
Co e  mi go obiecował tako barzo wiele                    
A rzek cy: ”Panno, pełna je  miło ci!”            
A ja pełna smutku i ało ci.    
Sprochniało we mnie ciało i moje wszytki ko ci.81        
 
[Sonen, om du tätt intill mig stått, 
All min hjälp hade du fått. 
Ditt huvud hänger, det skulle jag stärka, 
Blodet rinner, det skulle jag torka, 
Du vill dricka, det skulle du få, 
Men jag kan inte din heliga kropp nå. 
 
O min ängel Gabriel, 
Var finns då denna fröjd, 
Som du lovat i överflöd 
När du sade: ”Jungfru, du är full av nåd!” 
Sorgen och smärtan nu fyller mig blott. 
Kroppen och benen torkar bort.] 

 
Analogierna mellan hymnen Bogurodzica och dikten Bł kit kan sammanfat-
tas med vissa gemensamma särskiljande kriterier: rigorös stringent komposi-
tion, avsaknad av narrativa, deskriptiva element och (explicit) emotionella 
moment samt avsiktlig eliminering av dekorativa komponenter. Konstruk-
tionens komplexitet i kombination med ett koncist och kondenserat språk 
hos Bogurodzica gäller också för Bł kit. I klassificeringen av Bł kit som 
tillhörande den dogmatiska kategorin är här samtidigt Krakówavantgardets 
poetik av relevans, som t.ex. Przybo  sats minimum ord – maximum tanke-
anspelningar och satsen om att en dikt skall bestå av enbart poäng, eller den 
programmatiska konstruktivismen.82  

                               
81 Ur ”Lament wi tokrzyski.” redniowieczna pie ..., s. 144. 
82 Jfr Hutnikiewicz, Od czystej..., s. 185. Jfr Sławi ski, op.cit., s. 114. 
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3.1.4 Strukturella parallellismer 
I och med att den medeltida Bogurodzica var en melisk liturgisk dikt var den 
konstruerad enligt bestämda regler och hade en metrik som skulle stämma 
överens med den tillhörande melodin. Hymnens struktur är regelbundet 
symmetrisk och rytmisk för att passa in i mönstret. Den mellankrigstida 
Bł kit styrs av helt andra lagar och dess regelbundenhet är av helt annan art. 
I sammanhanget bör man dock nämna Jan Potka skis avhandling Den mo-
derna diktens versifikation, där författaren genomför en systematisk kompa-
rativ analys av Julian Przybo  dikter och medeltida koraler.83   

Likheterna mellan Julian Przybo  dikt Bł kit och den senmedeltida La-
ment wi tokrzyski ligger till största delen på det yttre planet: främst i den 
explicita, beskrivbara handlingen samt i vissa symbolliknande bilder. I sin 
inre semantiska och kompositionella struktur står dikten Bł kit närmare den 
tidigmedeltida Bogurodzica.  

De mest grundläggande analogierna mellan hymnen Bogurodzica och 
dikten Bł kit finner man således på det strukturella planet. I alla sina skikt 
organiseras dikterna genom olika slags parallellismer: fonetiska, lexikaliska, 
syntaktiska, semantiska, tematiska, kompositionella, samt parallellismer i 
den rytmiska strukturen, i intonationen, i rimmen, i strofernas konstruktion 
och relationen mellan dem (enbart de parallellismer i respektive dikt som är 
av relevans för argumentationen tas upp här). Det finns emellertid skillnader 
på vilka nivåer av den poetiska utsagan dessa element är placerade inom 
varje dikt och på vilket sätt de gestaltas.  

Alla enheter i hymnen Bogurodzica är underordnade parallellismens och 
differentieringens principer. Bogurodzicas konstruktion grundas på tvådela-
de parallellismer, med parvisa system på olika nivåer.84 Hymnen (dess äldsta 
parti) består av två strofer, vilka motsvarar de två personerna till vilka man 
vänder sig i dikten. Redan i den tvåstrofiga formen markeras på så sätt dikt-
tematikens grundläggande dualitet. Refrängen kyrie eleison delar hymnen i 
två enheter (de två stroferna). Var och en av dem delar sig i sin tur i två 
mindre tematiska avsnitt, där det första (i båda stroferna) i högre grad domi-
neras av teologiskt stoff, det andra – av bönfallande.85  

Parallellismerna visar sig i indelningen i lika långa versrader, s.k. kola, 
liksom i lika placering av rim.86 Rimmen markerar synonymiteten hos bety-
delsen eller funktionen, samt stärker verkets strukturella parallellism. Hym-
nen Bogurodzica är i hög grad organiserad genom likaklingande enheter och 

                               
83 Se Jan Potka ski: Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, 
Miłosza i Herberta. Warszawa 2004, s. 95-156. 
84 Se Stanisław Dubisz: ”Czytaj c Bogurodzic ...” Prace Filologiczne XLVI, 2001, s. 166. Jfr 
Woronczak, Studia..., s. 81. 
85 Se Regina Pawłowska: ”’Bogurodzica’ – j zyk poetycki w epoce w. Wojciecha.” Tysi c 
lat polskiego słownictwa religijnego. Red. B. Kreja. Gda sk 1999, s. 43; se Kr y ska, Mika, 
op.cit., s. 62, 70. 
86 Se redniowieczna pie ..., s. XXXI. 
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rim, med assonanser och konsonanser, placerade tätt intill varandra. I första 
strofen, där man vänder sig till Maria, är rimmen sekventiella – varje avslu-
tande stavelse hos de rimmade orden i versraden innehåller vokalen a (p.g.a. 
att texten från början var associerad till melodin genom allelluia). En annan 
typ av rim är likalydande morfem i början av orden, incipit i de två första 
versraderna: Bogurodzica, Bogiem. Dessa inledande rim exponerar textens 
centrala ord som pekar mot diktens huvudadressat, Gud, Bóg: enligt den 
kristna doktrinen är Gud den ende som kan infria människornas böner – me-
dan gudsmodern, i egenskap av mediatrix, förmedlar dem.87 En sådan kon-
struktion visar att diktens ljudstruktur, som även sammanfaller med diktens 
rytmiska struktur, är avsiktligt ordnad för att föra fram begrepp och idéer.88 
Satsen och satsdelen är hymnens grundläggande kompositionella enhet. 
Rytmiska storheter i hymnen är syntaktiska enheter, inte versrader.89 Huvud-
delen av diktens kola är kombinationen av två och tre stavelser, vilket inte är 
en tillfällighet. Modellen för Bogurodzicas rytmiska konstruktion är invoka-
tionen kyrie eleison: två stavelser plus tre stavelser, tillsammans fem stavel-
ser, som är rytmen Bo-gu+ro-dzi-ca.90  

Parallellismer ingår även i Julian Przybo  dikts kompositionsmönster. Pa-
rallellismerna i Bł kit befinner sig, som i Bogurodzica, på olika nivåer av 
den poetiska utsagan (fonetiska, syntaktiska, rytmiska, kompositionella, 
semantiska och tematiska). En kompositionell och tematisk parallellism som 
delar Bł kit i två enheter är den dubbla uppsättningen symboler som motsva-
rar varandra i sin innebörd: källan och fadern – samt källan och brunnen; 
himlen som himmelsblått – och som huvud av himlen; tallen och björken; 
sonens ögon och moderns ögon; moderns huvud och faderns huvud; berget 
och dalen; oket och brunnssvängeln; och även paren Hjul och fyra hjul; två 
hästar; kärra i diktens ingång – och i dess utgång; färgernas motsatspar – i 
ögonens färg (blått och svart) – och i hästarnas färger (vitt och brunt). Dessa 
binära par reflekterar varandra tematiskt och semantiskt liksom grafiskt och 
kompositionellt. I en sådan tolkning träder den grundläggande dualiteten i 
Bł kits konstruktion fram, i alla dess olika skikt. 

Bł kits primära kompositionella enhet är satsdelen: syntaxen är här över-
ordnad versuppdelningen. För att i dikten alstra maximalt antal betydelser 
och information använder sig Przybo  av elliptiska meningar. Det konstituti-

                               
87 Se Pawłowska, op.cit., s. 42: ”typ rymów [...] to to samo  brzmieniowa pocz tkowych 
morfemów wyrazów [...]: Bogurodzica, Bogiem, Bo ycze [...] Te rymuj ce si  incipity 
uwypuklaj  najwa niejszy wyraz, wskazuj c na głównego adresata wiersza, zgodnie z 
doktryn  chrze cija sk  [...].” 
88 Se ibidem, s. 43: ”w organizacji rytmicznej wiersza zawarte s  sensy ideowe [...]”. 
”Współbrzmienia wyrazów pojawiaj  si  [...] w bliskim s siedztwie [...]. Te rymy podkre laj  
bliskoznaczno  znaczeniow  lub funkcjonaln  i umacniaj  konwencj  paralelizmu [...].” 
89 Se ibidem, s. 42: ”Organizacja tworzywa d wi kowego tekstu to tak e porz dek rytmiczny 
pie ni [...]. [...] Jednostkami rytmicznymi nie s  [...] wersy, ale człony składniowe [...].” 
90 Se Ewa Ostrowska: ”Parantele najstarszej polskiej pie ni.” Z dziejów j zyka polskiego i 
jego pi kna. Studia i szkice. Kraków 1978, s. 33. 
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va i Przybo  elliptiska mening är korrespondensen mellan betydelser hos ord 
samlade kring ett gemensamt centrum. Olika slags samband bildas inom 
grupper av ord förenade genom paralleller i betydelsen, vilket binder sam-
man orden spridda över hela verket. På så sätt bildas semantiska band, fält av 
beroenden och närmanden genom mellanordet. Detta nät av samband och 
beroenden är överordnat yttrandets elliptiska diskontinuitet.91  

Bł kits tvådelade bön ”Lesiu, b d ... [...] ...zdrów” – ”Le , var... [...] 
...hälsad” läses här som en variant av Przybo  elliptiska mening. Satsen ”Le-
siu, b d ... [...] ...zdrów” fungerar i praktiken som en ellips: den förenar stör-
re textsegment, och skapar nya relationer mellan de resterande segmenten. 
Betydelser hos de övriga segmenten närmar sig på så sätt varandra och nya 
innebörder alstras.92 Det som föregår satsens första del ”Lesiu, b d ...” är 
(tematiskt) aktiviteten som föregriper och förbereder sonens ankomst, medan 
satsens andra del ”...zdrów” markerar det slutliga uppbrottet (så som dikten 
läses här). Mellan satsens två segment ”Lesiu, b d ...” och ”...zdrów” inne-
sluts diktens centrala skeende, med mötet sonen–modern och sonen–fadern 
som dess springande punkt. Denna sats styr på så sätt diktens tematiska 
struktur.  

Bönen i dikten Bł kit, som bryts av och delas i två långt ifrån varandra 
placerade segment, blir till ett slags parafraserad refräng. Den är en sam-
manbindande komponent för hela dikten – tematiskt och kompositionellt, 
vilken i viss mån kan ställas samman med refrängens funktion i hymnen 
Bogurodzica. Przybo  har i dikten Bł kit format (bl.a. tack vare ellipsen och 
mellanordet) en text med en förtätad betydelsesfär och en stark expressivitet. 
En stark expressivitet i en kondenserad text är i högsta grad även Bogurodzi-
cas signum – man kan i själva verket knappast formulera en mera förtätad 
text än denna medeltida hymn.  

I Bł kit bildas under den poetiska utsagans gång olika slags samband ock-
så inom grupper av ord associerade till varandra genom klangens släktskap. 
Det stämmer väl med Przybo  poetik.93 Hos Przybo  kan ljudassociationer 
inverka på gestaltningen av den tematiska kompositionen.94 ”Przybo  verk 

                               
91 Se Sławi ski, op.cit., s. 111, 112. 
92 Se ibidem, s. 77, 78: ”elipsa [...] ‘rozsuwała’ [...] słowa w schemacie zdaniowym, 
uwyra niaj c ich syntaktyczne oddalenie, ale przybli aj c – znaczenia, co powodowało 
przy pieszenie reakcji metaforycznych. Elipsa [...] to nie tylko ‘wyrzucenie’ [...] jakiego  
członu zdania, lecz tak e – stworzenie nowego stosunku pomi dzy członami ‘pozostawio-
nymi’.” ”[elipsa] istotna i jako sposób eliminowania ‘waty słownej’, i [...] rodek 
metaforycznego uwielokrotnienia znacze . [...] Eliptyczne załamanie normy składniowej 
wymusza w nim wieloznaczno .” ”[elipsa] wyrazisty przypadek roli mi dzysłowia [...].” 
93 Se ibidem, s. 112: ”zespoły wyrazów powi zanych pokrewie stwem brzmieniowym. [...] 
jak kr gi słowne poprzez korespondencj  znacze , tak zespoły te poprzez korespondencj  
przybli onych brzmie  wi  wyrazy rozsypane po całym utworze. Wytwarzaj  si  [...] pola 
zale no ci i zbli e  mi dzysłownych b d ce – analogicznie jak zwi zki semantyczne – 
replik  na eliptyczny charakter wypowiedzi.” 
94 Se Aleksandra Okopie -Sławi ska: ”Pomysły do teorii wiersza współczesnego. (Na 
przykładzie poezji Przybosia.)” Styl i kompozycja. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław 1965, s. 
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kräver [...] en transversal, translineär läsning, i vilken samklingande fonetis-
ka enheter och de ljudassociationer som uppstår tack vare dessa bildar extra, 
s.a.s. sekundära, betydelsespänningar”, enligt Dziadek.95 Parallellismer i lika 
placering av (inre) rim finns i Bł kit, t.ex. wiatłorysem–koromysłem. Dessa 
två ord förenas genom en inbördes likhet i konsonansen och assonansen – 
och samtidigt en inbördes kontrast, vilket skapar oväntade dock programma-
tiska, avsiktliga semantiska samband. Denna parallellism bryter dessutom 
den syntaktiska ordningen, då den utöver satsens horisontella linje markerar 
en vertikal sådan, genom ordens placering i dikten. Detta kan ställas samman 
med rimparallellismen i Bogurodzica (Bogurodzica, Bogiem). Fler likakling-
ande enheter, assonanser, konsonanser, rim ibland placerade nära varandra, 
som alstrar nya betydelser finns i Bł kit, t.ex. czub–czapkował. Rimmen i 
modern poesi har ”funktion besläktad med metaforen, då de i en utsaga alst-
rar relationer mellan ord som står långt ifrån varandra vad avser betydel-
sen”.96 Denna funktion hos rimmen är tydlig i Bł kit liksom i Bogurodzica.  

Balcerzan skriver att hos Przybo  är ”platsen för mötet mellan två rytmer 
[...] alltid ett tecken för ett viktigt skeende”.97 Detta får sin bekräftelse i 
Bł kit, där också rytmen har en betydelsebärande funktion. Rytmernas kon-
trastering bestämmer ett skifte i betydelsesfären och signalerar en övergång. 
Sådana skiften finns längs hela dikten – eftersom själva dikten (som den 
tolkas här) är en metafor för en passage. I Bł kit har bönen den centrala 
funktionen att markera ett skifte. En skarpt markerad skarv finns i rytmöver-
gången till bönen och från bönen, i bönens båda segment ”Lesiu, b d ...” – 
”Le , var...” och ”...zdrów” – ”...hälsad”. På så sätt har bönen i Bł kit en 
betydelsebärande funktion även genom rytmens växling. 

 
Wstecz, przez ółty cie  sosnowy 
błysła  
głowa matki przewieszona nad koromysłem: 
– Lesiu, b d ... 
(czerpi cych ramion 
                                 pochylenie 
                                                   zawiło si  w tkliwo  
bez słów). 
[...] 
A ju  siwosz, t tni c r czo, wóz przetoczył, 
dolin  odetchn ło echo 
                                    ...zdrów. 
 

                                                                                                                             
185: ”Współd wi czno ci głoskowe s  w wierszu Przybosia [...] rodkiem kształtowania 
materii j zykowej, [...] odgrywa  mog  [...] rol  [...] tematycznej kompozycji utworu.” 
95 Adam Dziadek: ”O ‘Notre-Dame’ raz jeszcze.” Stulecie Przybosia, s. 302. 
96 Sławi ski, op.cit., s. 119. 
97 Przybo , Sytuacje..., s. LXXXII: ”miejsce spotkania dwóch rytmów [...] stanowi zawsze 
sygnał wa no ci.” 



 53 

[Baklänges, genom gul tallskugga    
blänkte  
moderns huvud hängande över ett ok:  
– Le , var...   
(de ösande armarnas  
                                 böjning 
                                              lindades i en ömhet 
utan ord). 
[...]                                         
Och redan grållen, raskt stampande, rullade över med kärran, 
i dalen andades ekot     
                                ...hälsad.] 

 
Rytmbytet i hymnen Bogurodzica markerar övergången mellan texten och 
refrängen, det vill säga bönen kyrie eleison. ”Den rytmiska parallellismen 
åtföljs av en grammatisk [...] och en lexikalisk [...], associerad med ljudlik-
heten”, enligt Kr y ska och Mika.98  
 

Matko zwolena, Maryja!           
Zyszczy nam, spu ci nam.       
Kyrieeleison.                                        
[...] 
A da  raczy, jego  prosimy:                      
A na wiecie zbo ny pobyt,                        
Po ywocie rajski przebyt. 
Kyrieeleison. 
 
[utvalda Moder, Maria! 
Utverka nåd åt oss, giv oss.                                      
Kyrieeleison.              
[...] 
Giv oss det vi ber om: 
I denna värld ett signat liv, 
Och efter detta liv en plats i paradiset. 
Kyrieeleison.] 
 
 

                               
98 Se Kr y ska, Mika, op.cit., s. 64: ”Paralelizmowi rytmicznemu towarzyszy paralelizm 
gramatyczny [...] i słowny [...] skojarzony z podobie stwem brzmieniowym [...].” 
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3.1.5 Det metaforiska skiktet 
Dikten Bł kit har en yttre beskrivbar handling. Det som tematiskt organiserar 
dikten är en resa. Resans mål är hembygden. Färden sker i en hästdragen 
kärra (vagn), med start på en bergstopp och ner genom en björkbevuxen dal. 
Den som färdas hem är sonen. Modern, som träder fram ur ett starkt solljus 
bakom en på berget växande tall, bärande ett ok med hinkar, möter sonen vid 
en brunn. Även fadern tecknas i dikten. Också i diktsviten ci cie jaworu 
som helhet finns ett skeende, där Bł kit är en del av det. Hela diktsviten an-
spelar på Przybo  barndomshem. Huvudaktörerna är sonen, modern, fadern, 
dessutom finns farfadern, en broder och en syster. I diktsviten görs hänsyft-
ningar till faderns amerikaresor samt till farfaderns död. Diktsvitens andra 
tätt förekommande motiv är träd, berg, hästar, kärra, himmel och jord. 

Bł kits lyriska subjekt är sonen med namnet Le . Det är lätt att här identi-
fiera det lyriska subjektet med poeten själv. Namnformerna Le  och Leszek 
är det lyriska subjektets namn i hela diktsviten ci cie jaworu. Le  och Le-
szek är diminutivformer och kan härledas ur namnet Lech, och i fallet Julian 
Przybo  dessutom associeras till namnformen Lel. I Przybo  poetiska prosa 

ci cie jaworu från år 1924,99 där vissa teman ur den aktuella diktsviten 
finns inskrivna, förekommer namnet Lel. Namnvarianterna Le  och Leszek 
har ett urslaviskt ursprung. Lech, en litterär gestalt, broder till Czech och 
Rus, påstås ha grundat den polska staten. Lelum Polelum, varifrån namnet 
Lel härleds, var enligt den polska medeltida historikern Jan Długosz slaviska 
gudomar – i själva verket var det ett fornpolskt rop eller omkväde. Julian 
Przybo  kallades ofta Lel av sina vänner, och ibland använde han själv nam-
net som sin pseudonym. ”I ett brev till min mor meddelade han att han till 
tidskriften ’Ponowa’ hade skickat [...] två dikter skrivna direkt efter studen-
ten, undertecknade med pseudonymen ’J. Lel’”, skriver kusinen Adam 
Przybo ”, och Jan Brz kowski noterar: ”Hans blåa ögon och ljusa hår var 
orsaken till att han för oss [...] förkroppsligade det slaviska, och ibland på 
skämt kallade vi honom Lel.” Också Jerzy Biernacki nämner det: ”vi var där 
tillsammans: Jul och Jur, eller som våra bekanta skämtsamt döpte oss till: 
Lelum och Polelum.”100  

Bł kit hänvisar till en konkret händelse i sonens, det lyriska subjektets, 
liv. I kapitelavsnitt som följer kommer det metaforiska skiktet, fördolt i det 
bokstavliga, att studeras, men också det tänkbara symboliska innehållet. 
Informationen i Przybo  dikter är inte explicit, man är ”inte från början in-
formerad om vilket sambandet är mellan ordet och den verklighet som ska-

                               
99 Julian Przybo : ” ci cie jaworu.” Twórczo  Młodej Polski 5, 1924, s. 31. 
100 Adam Przybo , Julek, s. 40; Biernacki, op.cit., s. 118; Brz kowski, op.cit., s. 94. Se Listy 
Juliana..., s. 52: ”Na szop  posłałem do ’Ponowy’ 2 swoje wierszydła; te zaraz po maturze 
popełnione: ’A kiedy padn  kul’ etc. pod pseudem ’J. Lel’ – ciekaw jestem, jak te jołopy 
zareaguj .” (Le : möjligt smeknamn för Julek, dim. av Julian, tänkbara former Julesiu, Lesiu.) 
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pas i ordet”.101 Przybo  ville ge läsaren en dikt vars innehåll skulle dechiffre-
ras. I det betydelseladdade rum som alstras mellan orden kan ständigt nya 
innebörd avläsas.102 Läsaren får på så sätt en högst aktiv roll i läsningen.  

I denna process ges metaforen en exklusiv, central plats: metaforen, som 
frigör ordens semantiska kapacitet, alstrar nya hierarkier mellan objekten. 
Metaforen betecknas som en rent verbal företeelse och har därför begränsad 
räckvidd. Metaforen ”är ett fenomen par excellence språkligt: bunden till 
den fundamentala kommunikativa funktionen – predikationen och [...] un-
derordnad den grundläggande språkliga konstruktionen – satsen” skriver 
Teresa Dobrzy ska.103 Dobrzy ska konstaterar att också symboler kan for-
muleras verbalt, och att man skall beakta vissa av metaforens och symbolens 
gemensamma strukturella egenskaper, t.ex. det faktum att samma språkliga 
exemplar kan uppträda i symbolisk och i metaforisk funktion. Metaforen 
förbereder symbolens råmaterial: ”metaforens och symbolens ’samarbete’ 
sker tack vare deras inveckling vad gäller konnotationerna.”104 

Symboler kan i vissa fall betecknas som materiella metaforer för andliga 
ting. Metaforen och symbolen är givna instrument i språklig tolkning och 
poetisk transponering av det oformulerbara och det fördolda i materiens 
värld – liksom det i den andliga verkligheten som inte låter sig översättas i 
invanda formuleringar. De fungerar som instrument för begreppslig gestalt-
ning inom religiös och sakral liksom sekulär poesi.105 

3.1.6 Mariasymboliken 
I detta avsnitt studeras Bł kits metaforiska sfär med dess mariasymbolik, 
samt annan närliggande relevant symbolik i en nära relation till den medelti-
da marialyriken. Avsikten är att bestämma diktens mariologiska status, i en 
ansats att klarlägga de element i Bł kit som tillåter dess tolkning som en 

                               
101 Se Przybo , Sytuacje..., s. XCI. 
102 Se Sławi ski, op.cit., s. 52, 79: ”Proces ten musi si  odby  w psychice odbiorcy, poeta 
tylko sygnalizuje potencjalne siły tkwi ce w słowie, nie wyzwala ich [...]: nie rozdziela 
znacze , nie tłumaczy wieloznaczno ci.” ”Przestrze  pomi dzy ‘rozsuni tymi’ słowami, [...] 
potencjalnie naładowane mi dzysłowie, była [...] przywołaniem odbiorcy [...] by dokonał 
operacji ‘dopełniaj cych’.” Jfr Przybo , ”Sens poetycki”, s. 53: ”Zdanie poetyckie wyzwala 
za po rednictwem aluzji wyobra eniowych wielo  sensu.” 
103 Se Teresa Dobrzy ska: Metafora. Wrocław 1984, s. 156-157. 
104 Se ibidem, s. 157, 158, 159: ”Fakt, e metafora [...] jest czym  [...] ró nym [...] od znaków 
pozawerbalnych [...] i od [...] znaku [...] nie powinien przysłoni  zwi zku metafor z 
symbolami [...]. [...] wspólne tworzywo, które w metaforze wykorzystywane jest do 
predykacji, w symbolu [...] do denotacji, stanowi ł cznik [...]. [...] te same egzemplarze 
j zykowe mog  wyst powa  w funkcji symbolicznej [...] i [...] u ywane przeno nie.” 
”Metafora mo e te  aktywizowa  konotacje wykorzystywane przez równobrzmi cy symbol.” 
”Metafora nie tylko korzysta z konotacji znaku przefiltrowanych w procesie symbolizacji [...] 
sama [...] przygotowuje [...] surowiec na symbol.” ”’współpraca’ metafory i symbolu 
dokonuje si  dzi ki ich uwikłaniu konotacyjnemu [...].” 
105 Se Stefan Sawicki: ”Sacrum w literaturze.” Sacrum w literaturze. Red. J. Gotfryd, M. 
Jasi ska-Wojtkowska, S. Sawicki. Lublin 1983, s. 23, 24. 
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redan har noterats är sonen det lyriska subjektet i Julian Przybo  diktsvit 
ci cie jaworu. Modern förekommer i två av svitens dikter, Przelot jawy och 

Bł kit, men just i Bł kit är hennes roll central. Det är här som mötet mellan 
sonen och modern äger rum. 

Moderns hälsningsfras i Bł kit ”Lesiu, b d ... [...] ...zdrów” – ”Le , var... 
[...] ...hälsad” är en parafras av ängelns hälsning till Maria (Marie bebådelse) 
från Lukasevangeliet: B d  pozdrowiona, Var hälsad, en hälsningsfras som 
bildar inledningen till den vanligaste mariabönen Ave Maria, polska 
Zdrowa  Maryja (Zdrowa ka i folkmun), svenska Hell dig Maria.109 I dikten 
är det modern som hälsar sonen, medan evangeliets och därmed bönens 
hälsning tvärtom riktas till modern. En traditionell mariabön får på så sätt en 
ny form i dikten Bł kit. Bönen är här direkt igenkännbar, men placerad i en 
helt ny kontext. Sådana omvända betydelser, samt för övrigt även bruket av 
homonymer, skenbara etymologiska samband, neologismer och neoseman-
tismer, omformulerade citat, omgestaltade stereotyper, är typiska för Przybo  
poetiska verkstad, som hanterar orden på ett kreativt sätt: ”Poeten skapar 
neologismer även då han använder vanliga ord”, menar Przybo .110 

Paralleller till denna typ av konstruktion, då rollerna kastas om, före-
kommer redan under medeltiden, som i ale Matki Boskiej pod krzy em 
(Stabat Mater Dolorosa) dvs. Lament wi tokrzyski. Den medeltida sångens 
tema är gudsmoderns sorg och klagan över sonens smärta som hon inte kan 
lindra. Lament har vänt på den i kristna läran befästa och etablerade repre-
sentation av gudsmodern som den som tar emot människornas böner för att 
bringa dem hjälp, i Lament är det i stället hon själv som ber om hjälp. 

”Sanningen om Marias beskyddande medverkan tränger [...] djupast in i 
själva strukturen hos medeltida religiösa hymner genom att ständigt visa sig i 
bönens kompositionella form”, skriver Sawicki.111 I Bogurodzica manifeste-
ras den teologiska sanningen om Marias roll som moder och beskyddarinna i 
själva hymnens konstruktion, där bönen är en av de kompositionella grund-
komponenterna. Också i Bł kit har bönen konstitutiv funktion i diktens kom-
position och dess tematiska skikt.  

I linje med den här tillämpade läsningen av dikten Bł kit indikerar den i 
två segment indelade bönen ”Lesiu, b d ... [...] ...zdrów” – ”Le , var... [...] 

                               
109 Bönen Ave Maria hämtar sitt material från två evangelietexter: ängelns hälsningsfras till 
Maria, Luk. 1:28 (”B d  pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tob ”) och Elisabeths välkomsthäls-
ning till Maria, Luk. 1:42 (”Błogosławiona  ty mi dzy niewiastami, i błogosławiony owoc 
ywota twojego”), med ett tillägg från 1500-talet om Marias förbön i dödsstunden. (Grek. 

,  – gläd dig, full av nåd; rysk och fransk text från grek.: , 
, réjouis-toi, comblée de grâce; sv. och polsk från lat.: Ave Maria, gratia plena. 

Var hälsad, du högtbenådade. B d  pozdrowiona, łaski pełna.) 
110 Julian Przybo : ”O metaforze.” Sens poetycki, T. 1, s. 33: ”Poeta pisze neologizmami 
nawet wtedy, gdy u ywa zwykłych słownikowych słów.” 
111 Se Sawicki, ”Motywy maryjne...”, s. 49: ”Prawda o or downictwie Maryi wnika  [...] 
najgł biej w sam  struktur  redniowiecznych pie ni religijnych przejawiaj c si  stale w 
kompozycyjnym kształcie pro by.” 
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gisk nomenklatur. Detta hänger samman med ”en syn på naturen och skapel-
sen såsom reflex och uppenbarare av Skaparen i hans härlighet. Det som 
skapelsen gör, gör ännu mera Guds Son, han som kallas för solen, dagen och 
morgonstjärnan”.117 Bł kits versrad: ” ródło odprysło w sło cu – twarzy 
wiatłorysem” – ”Källan sprack loss i solen – i ett ansiktes ljusstråk” blir här 

till en figur för ett av frälsningshistoriens centrala skeenden, formulerat ge-
nom ljussymboliken. Kyrkofäderna använde sig gärna av ljusmetaforiken 
och solsymboliken för att tala om Gud, och specifikt om bebådelsen och 
inkarnationen. Samma slags metaforik och symbolik som i patristiken hittar 
man i liturgin och hymnografin, t.ex. i akathistoshymnens invokation till 
gudsmodern: ”Gläd dig, den andliga Solens Stråle. Gläd dig, det aldrig för-
svinnande ljusskenets Glans.”118 Också psaltarpsalmen 19 (18) kan läsas på 
liknande sätt (i dess kristna tolkning), i versraderna: ”Åt solen har han gjort 
en hydda [...]; och den är såsom en brudgum som går ut ur sin kammare.”119 
Tertullianus text passar väl in på motsvarande läsning av Bł kit: 
 

Gud är en ande. Och när en stråle faller ifrån solen, är den en del av helheten; 
men solen kommer att finnas i strålen, eftersom den är solens stråle, och dess 
natur delas här inte, utan utsträcks likt ljuset som tänds av ljuset. [...] Denna 
Guds stråle [...] steg ner i en jungfru, och i hennes sköte formad såsom en 
kropp föds en människa förenad med Gud.120  

 
I medeltidskonstens skildringar av bebådelsen framställs den gudomliga 
alstringskraften som en duva mitt i en ljusstråle som träffar Marias huvud 
eller öra. I västerländsk kristen ikonografi används redan från medeltiden 
stiliserade solstrålar som ett sätt att i aureoler och helgonglorior visa sam-
bandet mellan Gud och ljus. Ljuset som tränger in i de medeltida katedraler-
nas rosfönster är symbol för Kristus, medan själva fönstren igenom vilka 
ljusstrålarna obehindrat passerar betecknar Maria upplyst av den gudomliga 
solstrålen.121  

Ordet sło ce, sol kan i dikten även läsas som en hänvisning till Apokalyp-
sens kvinnogestalt, som i en traditionell kristen läsning är en figur för Maria 
gudsmodern: ”I ukazał si  znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w 
sło ce [...]. A b d c brzemienn , wołała rodz c i m czyła si  w porodzie” – 
”Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syntes en kvinna, som hade 

                               
117 Alf Härdelin: ”Spegling av gudomligt ljus. Om den liturgiska hymnen.” Från hymn till 
skröna. Red. A. Härdelin. Stockholm 1989, s. 54. 
118 Akathistos; http://www.ortodoxakyrkan.se/litur/index.html 
119 Ps. 19 (18):5-6. ”W sło cu postawił przybytek swój; a ono jak oblubieniec wychodzi z 
ło nicy swojej [...].” 
120 Tertullianus, [cit. e.:] Jolanta Sawicka: ”Symbolika solarna w redniowiecznej poezji 
liturgicznej.” Pami tnik Literacki XCVI z. 2, 2005, s. 67. 
121 Se Hans Biedermann: Symbollexikonet. Övers. P. Frisch, J. Retzlaff. Stockholm 1991, s. 
207, 261, samt Manfred Lurker: Słownik obrazów i symboli biblijnych. Tłum. K. Romaniuk. 
Pozna  1989, s. 237. 
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solen till sin klädnad [...]. Hon var havande och ropade i barnsnöd och föds-
lovånda”.122 Jolanta Sawicka skriver i artikeln om solsymboliken i medeltida 
liturgisk diktning: ”Den Himmelska Jungfrun, som i sitt sköte bar den evigt 
lysande solen, den sanna solen – Kristus, har del i Guds härlighet i en högsta 
tänkbara grad, iklädd sin Sons ljus.”123  

Skuggan i Bł kits bebådelsescen placerad tätt intill och förenad med ljuset 
är signifikativ för sättet att beteckna det gudomliga. I den Hebreiska Bibelns 
gudsuppenbarelser ”visar molnet, som ibland är dunkelt och ibland lysande 
klart, på den levande och frälsande Guden och döljer samtidigt hans överna-
turliga härlighet”.124 Det faktum att diktens skugga är gul ( ółty cie ) – färg-
benämningen gul här förstådd som en beteckning för ljuset125 – och därför 
ses som sammanblandad med ljuset, visar på det (till synes) paradoxala i 
Guds manifestationer. I den kristna tanken är moln eller skugga och ljus 
symboler som inte kan skiljas åt när det gäller den helige andes uppenbarel-
ser, som fallet är i bebådelsescenen, till vilken det aktuella diktavsnittet hän-
visar. I en sådan läsning av texten framträder skeendena bebådelse, inkarna-
tion och födelse som några av Bł kits metaforiska teman.  

För Julian Przybo  själv är det, enligt Kwiatkowski, just ljuset och solen 
som uppenbarar den transcendenta, gudomliga realiteten – i sin hedniska 
skepnad liksom i en kristen gestaltning, i den sistnämnda i form av det in-
karnerade Ordet: ”Hos Przybo  [...] finns både kulten av ’solen’ – 
’Gudomen’, och ’solen’ som ett tecken för en mystik erfarenhet [...], och 
’solen’ som – uppenbarar Ordet.”126 I den kristna förståelsen är det Ordet, 
Guds son, som själv är och uppenbarar det gudomliga ljuset för människor-
na: ”Na pocz tku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 
[...] W nim było ycie, a ycie było wiatło ci  ludzi” – ”I begynnelsen var 
Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. [...] I det var liv, och livet 
var människornas ljus”.127  

En bild i dikten Bł kit, i versraden ”głowa matki przewieszona nad 
koromysłem” – ”moderns huvud hängande över ett ok”, kan läsas som en 
indirekt indikation på diktens son som en kristusfigur. Bilden blir här till ett 
slags ’ställföreträdande’ figur för korsfästelsen, med modern i den korsfästes 
ställning. Här är det av intresse att gå till de olika tidiga redigeringarna av 
                               
122 Upp. 12:1-2. Om Apokalypsens kvinna som en figur för Maria finns det bland teologer 
delade uppfattningar. 
123 Sawicka, op.cit., s. 90. 
124 Katolska Kyrkans Katekes, s. 207. 
125 Jfr Ewa Teodorowicz-Hellman: “The colour term ółty ‘yellow’ in contemporary Polish.” 
Studies in lexical semantics. Nilsson and Teodorowicz-Hellman (eds.). Stockholm 2005, s. 21, 
22, 25: ”[Wierzbicka] proposed the sun as a reference for the Polish colour term ółty [...].” 
“ ółty is frequently collocated with light, which is typical of Polish.” “the colour term ółty 
seldom appears in collocations with sło ce ’sun’, while the most frequent collocations with 
the lexeme sło ce are those of  złoty ‘golden’ and jasny ‘bright’ [...].” 
126 Kwiatkowski, ”Poezja...”, s. 73: ”Jest [...] u Przybosia i kult ’słonka’ – ’Bo yka’, i sło ce 
jako znak prze ycia mistycznego [...] i sło ce jako – rewelator Słowa.” 
127 Joh. 1:1, 4. 
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versraden, med ändringar som förstärker en sådan tolkning av textavsnittet. 
Det är ordet matka, modern – vars stavning omväxlande ändras mellan ge-
men och versal i början av ordet; samt ordet przewieszona (hängande 
([tvärs]över) – med varianten powieszona (sv. hängande, upphängd, hängd); 
(i den kritiska utgåvan noteras detta enligt följande: ”matki przewieszona: 
Matki <powieszona> przewieszona; Matki przewieszona”).128 

Bł kits versrader: ”a  obj ła go głowa odniebna: / przestwór – ojciec jed-
naki” – ”tills han omfamnades av ett huvud av himlen: / rymden – fadern 
densamme” (jednaki, densamme i betydelsen ’av evighet oföränderlig’) kan i 
en kristen läsning stå för sonens passage till den himmelske fadern – och 
tolkas här som en figur för uppståndelsen och himmelsfärden. Diktsvitens 
ci cie jaworu sista dikt Istnie  [Att finnas till] tycks bekräfta och förtydliga 

dessa teman i dikten Bł kit. Sonens utrop eller förklaring att han kommer att 
finnas till, existera – B d ! är en klar anspelning på Bł kits bön b d , var (i 
betydelsen var till) och är samtidigt ett svar på den. I Istnie  befinner sig 
sonen dessutom redan på andra sidan berget, nu upptagen hos fadern:  
 

– B d ! / wyci gni tymi ramionami syn zmierzył: / nigdzie – nigdy – nie 
umrze. / Czas kuty gromem po gromie odskakiwał p dem / w głow  za głow , 
w kolejne wybuchy istnienia: / Ojciec z synem coraz szerzej w górnej burzy 
przestrzeniał.129 – Jag kommer att finnas till! / med utsträckta armar mätte so-
nen: / ingenstans – aldrig – han kommer inte att dö. / Tiden smidd med åskslag 
efter åskslag hoppade undan i ilfart / i ett huvud efter huvud, i varats nästföl-
jande explosioner: / Fadern och sonen bredde ut sig alltmer i höga rymdens 
storm.  

 
Bilderna i de aktuella versraderna i Bł kit och i Istnie  för associationerna 
till en psaltarpsalm (i dess kristna läsning):  
 

jag åkallade Herren i min nöd och ropade till min Gud. Han hörde från sin 
himmelska boning min röst, och mitt rop kom inför hans öron. [...] han sänkte 
himmelen och for ned, och töcken var under hans fötter. [...] Herren dundrade 
i himmelen, den Högste lät höra sin röst. [...] Han räckte ut sin hand från höj-
den och fattade mig, han drog mig upp ur de stora vattnen.130  

 
Ett ’gudomligt möte’ äger rum i Bł kit. Det handlar här i själva verket om 
flera möten: mellan fadern, modern och sonen. Det som tematiskt främst 
bestämmer korrespondensen mellan Bł kit och Bogurodzica är huvudaktö-
rernas inbördes relationer. I Bogurodzica mellan Fadern, Sonen och Modern, 
i Bł kit mellan fadern, sonen och modern, och parallellt, eller snarare syn-

                               
128 Se Bł kits olika redaktioner, [i:] ”Odmiany tekstu”, s. 520. 
129 Przybo , Utwory..., 1984, s. 167. 
130 Ps. 18 (17):7, 10, 14, 17. 
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kront, mellan Fadern, Sonen och Modern – det andra skiktet måste dock här 
avkodas.131 

Av intresse här är att betrakta Bł kits mariasymbolik genom ikonmåleriets 
prisma. Den polska mariafromheten var tidigt i hög grad centrerad kring 
kulten av heliga bilder, som ofta var ikoner eller hade en förebild i ikoner, 
vilket fick en viss inverkan på polsk medeltida hymnografi. I Bogurodzica 
finns tydliga paralleller till några av ikonmåleriets mönster. På 1920-talet 
skrev Jan Ło  om Bogurodzica: ”Från urminnes tid i Öst som i Väst har man 
målat bilder föreställande Gudsmodern med Jesusbarnet på sin arm, vilket 
[...] lätt kunde inspirera den medeltida författaren att komponera en bönedikt 
riktad till Modern och till Sonen.”132 Vissa litteraturforskare visar på analo-
gier mellan Bogurodzica och mariaikoner av typen hodigiria.133 ”Den äldsta 
formen av gudsmoderikon är Hodigiria, ’Vägviserskan’. [...] Det är en teo-
logisk ikon och det finns nästan inget av moder-barnförhållande i den.”134  

Också i Julian Przybo  dikt Bł kit kan man känna igen vissa av ikonmåle-
riets typiska teman och mönster. Här är det dock inte hodigiria-ikonen som 
står modell. Moderns omfamning, i versraderna ”ramion / pochylenie / 
zawiło si  w tkliwo  / bez słów” – ”armarnas böjning / lindades i en ömhet / 
utan ord”, kan ses som en ikonliknande bild. Ordet tkliwo , ömhet hänvisar 
till en typ av ikon: Ömhetens gudsmoder, grekiska eleousa, , ryska 
y e ue.135 Det grekiska och ryska ikonnamnets dubbla betydelse, eller 
dess två aspekter ömhet (czuło ) och medlidande (miłosierdzie), går förlo-
rad i den polska (och svenska) översättningen. Men om ordet tkliwy (adj. av 
tkliwo ) sägs i ordboken över polska språket: ”skłonny do okazywania 
czuło ci, współczucia”, ”benägen att visa ömhet, medlidande” (där ordet 
czuło  är synonymt med ordet tkliwo , dock inte identiskt i sin denotation), 
och som exempel för sammanhang där ordet används anges: tkliwa matka, 
öm moder.136 Ordet tkliwo  kan således hänvisa till de båda aspekterna hos 
den grekiska och ryska ikonbenämningen. Fast egentligen är det sonen som 

                               
131 Om relationerna mellan personerna i hymnen Bogurodzica jfr Kr y ska, Mika, op.cit., s. 
58: ”słowo Bo yce [...] przez sw  struktur  otwiera odniesienie boskie, nios c informacj  o 
relacji Syn – Ojciec (Bo yc jest synem Boga), stanowi cej drugi człon zaistniałej w strofie 
pierwszej relacji syn – matka.” 
132 Jan Ło : Bogurodzica. Pierwszy polski hymn narodowy. Lublin 1922, s. 4: ”Od 
niepami tnych czasów na Wschodzie i na Zachodzie malowano obrazy, [...] Matk  Bosk  z 
dzieci tkiem Jezus na jej r ku, co te  łatwo mogło natchn  redniowiecznego pisarza do 
uło enia wierszowanej pro by, skierowanej do Matki i do Syna.” 
133 Se Mazurkiewicz, Wanicowa, op.cit., s. 28: ”W rozumieniu ówczesnego kaznodziei [...] 
Bogurodzica [...] wysławia [...] Matk , z której Syn Bo y wła nie si  narodził. [...] paralel  
ikonograficzn  dla tego rodzaju wyobra enia [...] obraz Maryi z Dzieci tkiem – ‘Hodegetria’. 
O mo liwym wpływie takiego przedstawienia na twórc  Bogurodzicy pisał ju  Ło  [...].” 
134 Per-Arne Bodin: ”Ikonen. Om den ortodoxa kyrkans syn på bilden.” Religion och Bild. 
Red. S. Tengström. Uppsala 2000, s. 57. 
135 Se ibidem: ”Den andra typen av gudsmoderikoner, ’Ömhetens gudsmoder’, på grekiska 
Eleousa, tillkom senare [...]. Här [...] finns en ömhet i förhållandet Maria-Jesus.” 
136 Mały słownik..., s. 1032. 
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visar sin ömhet i den här typen av ikonbild: ”la tendresse est exprimée non 
par la Vierge, mais par l’Enfant, qui appuie sa joue contre celle de sa 
mère.”137 Detta kan ställas samman med bilden av sonens ömhet i Bł kit: 
”Syn zanurzył si  gł boko w oczy matki: / z twarz  w dłoniach / wierzchem 
dłoni odczuwał te same linie jej twarzy” – ”Sonen dök djupt ner i moderns 
ögon: / med ansiktet i sina händer / kände med handryggen hennes ansiktes 
samma linjer”. (I diktavsnittets olika redaktioner finns alternativa varianter 
för ordet odczuwał: ”rozsnuwał wewn trzne; odczuwał wewn trzne; 
rozsnuwał wewn trzne”.138) Formuleringen tkliwo  bez słów, ömhet utan 
ord förstärker ytterligare den ikonografiska likheten. En transponerad bild av 
Ömhetens gudsmoder, eleousa, kan tydas i Lament, i kontrast till Bogurodzi-
cas teologiska mariafigur hodigiria.139 Om man betraktar Bł kits mariafigur 
som en ikonliknande framställning får läsningen av Przybo  dikt en vidare 
dimension. I en sådan läsning blir den för östkyrkan typiska ”föreställningen 
att ett gudomligt möte kan äga rum genom bilden och i bilden” en realitet.140  

Hymnen Bogurodzica innehåller konkreta hänvisningar till himlen (para-
diset) och jorden (jordiskt liv): ”na wiecie zbo ny pobyt, / Po ywocie rajs-
ki przebyt” – ”I denna värld ett signat liv, / Och efter detta liv en plats i pa-
radiset”. I den Hebreiska Bibeln används ordet himmel som en beteckning på 
Guds boning, och sätts då ofta i relation till jorden, som är människornas 
boning, som i en psaltarpsalm: ”Himmelen är Herrens himmel, och jorden 
har han givit åt människors barn”, och i en annan: ”Jag lyfter mina ögon upp 
till dig, du som bor i himmelen”.141  

Både den medeltida Bogurodzica och den mellankrigstida Bł kit har sina 
referenspunkter i det himmelska och hänvisar till en gudomlig realitet. Dik-
terna är förankrade i två riktningar: spänningen mellan jordiskt och him-
melskt, förgängligt och evigt är dikternas inre konstituerande axel. Närmast 
kommer att studeras symboler som i Bł kit formar kompletterande binära 
par, och som indikerar polariseringen himlen och jorden, samt rörelserna 
eller riktningarna uppåt och neråt. Detta sett i kontexten av bibliska teman, 
kristen typologi och medeltida mariadiktning. Dessa symboler är av relevans 
för identifieringen av Bł kits modersgestalt som Maria gudsmodern.   
 
Vissa färgbenämningar i Bł kit kan ses som identifieringstecken för diktens 
moder som en gudsmodergestalt. I dikten Bł kit är hon på samma gång en 

                               
137 Gaston Duchet-Suchaux, Michel Pastoureau: La Bible et les Saints. Guide iconographique. 
Paris 1990, s. 219. 
138 ”Dodatek krytyczny”, s. 520. 
139 Jfr Sawicki, Z pogranicza..., s. 59: ”uj cie Matki Boskiej w poezji apokryficznej oraz 
abstrakcyjne, dogmatyczne w Bogurodzicy [...] dwa kontrastowe sposoby kształtowania 
postaci Maryi jako motywu literackiego w poezji redniowiecznej [...] maj ce [...] równie  
analogie w ówczesnej ikonografii.” 
140 Bodin, ”Ikonen”, s. 48. 
141 Ps. 115 (113B):16 samt Ps. 123 (122):1. 
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jordisk moder och en himmelsk Moder, i analogi med den kristna Maria 
gudsmodern, hon som ”förenar motsatser i ett”.142  

Ordet bł kit är en färgbenämning och översätts som himmelsblått. Enligt 
ordboken över polska språket betyder ordet bł kit i överförd betydelse niebo, 
himmel, eller niebieska przestrze  nieba, himlens blåa rymd.143 Blått är den 
färg som framför andra symboliserar andliga ting. Den blåa färgen, symbo-
len för Guds sanning och eviga bestånd, är även tecknet för människans 
odödlighet.144 I Przybo  dikt framträder färgbenämningen blått först i själva 
titeln, och vidare i andra strofen: ”Wtedy bł kit – zawołał” – ”Då – ropade 
himmelsblått”. Formuleringen bł kit zawołał, himmelsblått ropade läst som 
Guds kallelse – ordet bł kit, himmelsblått här i egenskap av en symbol för 
fadern – följs direkt av versraderna här tolkade som bebådelseskeendet: 
” ródło odprysło w sło cu – twarzy wiatłorysem” – ”Källan sprack loss i 
solen – i ett ansiktes ljusstråk”. Guds ord som från himlen kommer ned till 
jorden och befruktar den är ett bibliskt tema. Klassiska är t.ex. Jesajas texter 
som används inom kristen exeges och liturgi (Jes. 45:8 inför julhelgen som 
en antifon till Magnificat):    

 
liksom regnet och snön faller ifrån himmelen och icke vänder tillbaka dit igen, 
förrän de har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger 
säd till att så och bröd till att äta, så skall det ock vara med ordet som utgår ur 
min mun [...]. – Drypen, I himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdighet 
strömma ned. Må jorden öppna sig, och må dess frukt bli frälsning.145  

 
Roman Mazurkiewicz skriver att den himmelsblåa färgen, ”barwa bł kitu”, 
symboliserar ”den gudomliga naturen hos Ordet, där Maria, tack vare att hon 
hade tagit emot det, har bidragit till den slutliga segern över helvetet”.146 
Nästa gång färgen blått uppträder i dikten är vid moderns och sonens möte – 
i sonens himmelsblåa ögon. Ögon har bl.a. funktionen av kommunikationen 
mellan människan och den osynliga verkligheten, vilket ser ut att vara funk-
tionen i Bł kits ögonsymbolik. Den himmelsblåa färgen i sonens ögon re-
flekteras i moderns ögon och skiftar till svart: ”Syn zanurzył si  gł boko w 
oczy matki [...] i widział bł kit swych oczu, jak w oczach jej czerniał” – 
”Sonen dök djupt ner i moderns ögon [...] och såg sina ögons himmelsblåa 
svartnande i hennes ögon”. Sammansmältningen av de båda färgerna – him-
lens och jordens – i sonens och moderns ögon låter sig på samma gång läsas 
som en indikation på sonens två naturer, Gud och människa, liksom på mo-
derns identitet som jordisk moder och gudsmoder. Blått är av tradition Mari-
                               
142 Se Akathistos. 
143 Mały słownik..., s. 57. 
144 Se Biedermann, op.cit., s. 55. Jfr Roman Mazurkiewicz: Polskie redniowieczne pie ni 
maryjne. Studia filologiczne. Kraków 2002, s. 307. 
145 Jes. 55:10-11 samt Jes. 45:8. 
146 Mazurkiewicz, Polskie..., s. 308: ”Barwa bł kitu symbolizuje [...] Bosk  natur  Słowa, 
przez którego przyj cie Maryja przyczyniła si  do ostatecznego triumfu nad piekłem.” 
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as färg. Den blåa färgen kan i kristna liturgiska sammanhang användas vid 
mariahögtider, och förekommer även i ordensdräkter (som Marias färg). 
Marias mantel är blå och hon kallas ibland blå lilja.147 Men under medeltiden 
avbildades Maria till en början i svarta eller mörka kläder, som ett tecken för 
sorg över sin döde son. Först under 1200-talet, då man började betrakta fär-
gen blått som ställföreträdande för svart, blev Marias kläder blåa. Från och 
med den tiden symboliserar färgen blått det himmelska. I Bł kits versrader 
reflekteras sonens himmelsblåa ögonfärg som svart i moderns svarta ögon: 
färgen svart, i sonens transformerade ögonfärg och i moderns ögonfärg, ses 
här som en figur för jorden. Bilden av sonens svartnande himmelsblåa ögon 
kan symbolisera nedstigande till jorden, i dess två aspekter: inkarnationen 
och döden.  

Intressant att notera i samband med diktens ögonfärger är en biografisk 
aspekt. Przybo  (som f.ö. själv hade blå ögon) antecknar om sin mor: ”Bara i 
Moderns väldiga, svarta ögon kunde jag se den godhet som rättfärdigar min 
existens.”148 Sett till poetens speciella relation till modern och till den agrara 
kontext som var hans givna referensram är det lätt att här associera till bety-
delsen moder jord. Går man tillbaka till själva dikten blir termen moder jord, 
samt även ordet czarnoziem (svart bördig jord), tänkbara konnotationer.  

En av Marias benämningar är den goda åkern, eller den oplöjda åkern 
som ger säd utan att ha odlats – medan Kristus står för livets bröd. I bonde-
kulturer har mariabilder burits kring fälten om våren för riklig skörd; sådana 
traditionella välsignelseprocessioner är levande än i dag.149 I akathistoshym-
nen sjunger man: ”Gläd dig, åker med riklig skörd av förbarmande”,150 och i 
en medeltida tysk hymn: ”Maria, du är den rena jorden [...] den välsignade 
jorden [...] som Gud själv ville välsigna / och skänka sin stora nåd: / att du 
skulle utkoras / att i dig bära det vetekorn, / som ur ditt sköte blev född”.151 
Marias förbundenhet med jorden visade sig i ”bilder av ödmjukhetens Ma-
donna, där hon sitter direkt på marken varvid även den språkliga närheten 
mellan humilitas (ödmjukhet) och humus (jord) spelat in”.152 Den svarta 
färgen använd i relation till Maria sågs som ett tecken på hennes ödmjukhet, 
särskilt i bebådelseskeendet. 

Svärtan i moderns ögon i Bł kit kan även läsas som en anspelning på ma-
riabilder med svart ansikte, s.k. svarta madonnor, och särskilt på bilden från 
Cz stochowa. Mazurkiewicz skriver att färgen svart i den medeltida mario-
login ingick i ”en färgkanon över dåtida beskrivningar av Gudsmoderns 

                               
147 Jfr ibidem, s. 307. 
148 Przybo , Zapiski..., s. 386: ”Tylko w ogromnych, czarnych oczach Matki widziałem t  
usprawiedliwiaj c  moje istnienie dobro .” 
149 Se Mariabilder, s. 11. 
150 Akathistos. 
151 ”Alla släkten skall prisa mig salig.” Marialyrik från fornkyrka, medeltid och nyare tid. 
Urval och tolkn. A. Härdelin. Vejbystrand 1994, s. 33. 
152 Mariabilder, s. 10. 
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skönhet”.153 I kristen typologi är även Höga Visans ”svarta” brud en figur för 
Maria: ”Czarna jestem, ale pi kna” – ”Svart är jag, dock är jag täck”.154 Till 
sist i dikten kommer färgen blått i bilden av faderns huvud, głowa odniebna, 
huvud av himlen omfamnande sonen: ”obj ła go głowa odniebna: / 
przestwór – ojciec jednaki” – ”han omfamnades av ett huvud av himlen: / 
rymden – fadern densamme”. Odniebny är en neologism formad utifrån sub-
stantivet niebo, himmel, att jämföras med niebia ski, himmelsk med samma 
etymologi, samt färgbenämningen niebieski, synonym till bł kitny, blå. 
 
Hjulet är en traditionell symbol för kosmos och dess cykliska rörelse, ibland 
för skaparguden själv. Diktens fyra hjul och ett Hjul stavat med versal som 
metaforiska figurer motsvarar jorden och himlen. Enligt Kwiatkowski har 
hjulsymboliken i Przybo  lyrik sin grund i kulten av jorden, förenad med 
kulten av solen (solen som hjulets prototyp), där föreställningen om tidens 
hjul, sprungen ur agrara myter, existerar parallellt med uppståndelser 
(”Przybosiowskie ‘zmartwychwstania’”).155 Hästarnas jordiska respektive 
himmelska tillhörighet manifesteras i Bł kit i benämningarna gniadosz, 
brunten och siwosz, grållen, motsvarande färgerna brun (röd) och ljusgrå 
(vit). Den röda hästen står för jordiskt liv och för döden, och den vita, him-
melska får representera uppståndelsen och himmelsfärden. Hästarnas färg-
benämningar i Bł kit har sina analogier i Apokalypsens text:  

                               
153 Se Mazurkiewicz, Polskie..., s. 317: ”W repertuarze symboliki maryjnej kolor czarny mo e 
[...] zaskakiwa  ([...] fenomen ‘Czarnej Madonny’). Tymczasem w redniowiecznej 
mariologii była to barwa, która – wraz z biał  i czerwon  – współtworzyła kolorystyczny 
kanon ówczesnych opisów urody Matki Boskiej.” 
154 Jfr ibidem, s. 318: ”Symbolika barwy czarnej (ciemnej) [...] w charakterystykach stanów 
duchowych Maryi, [...] w nawi zaniu do [...] Pie ni nad Pie niami (1, 5): ‘nigra sum, sed 
formosa’. Do motywu tego si ga m.in. Guillermus de Deguilevilla [...] w mariologicznej 
parafrazie Pie ni nad Pie niami [...] słowa Oblubienicy (‘nigra sum’) wypowiada Maryja, 
‘pociemniała’ w bólu dzielonym wraz z um czonym [...] Synem.” 
155 Se Kwiatkowski, Poezja..., s. 73: ”chłopska, wyrosła z kultu Ziemi ‘przyrodniczo ’ 
Przybosia byłaby czym  niepełnym [...] gdyby w poezji tej  sło ce, ‘słonko’ [...] ‘słoneczko’ 
[...] nie odgrywało wielkiej roli. [...] motyw ten jest [...] implicite – w wyobra ni tej zawarty 
[...] u jej podstaw: i jako pierwowzór koła, i jako uwarunkowanie kolistego ruchu Ziemi, i [...] 
zmian pór roku, sk d wywodz  si  i Przybosiowskie koła czasu, i – zwi zane z mitami 
agrarnymi – Przybosiowskie ‘zmartwychwstania’.” 
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Då kom en [...] häst fram, en som var röd; och åt mannen som satt på den blev 
givet att ta friden bort ifrån jorden, så att människorna skulle slakta varandra. 
[...] en vit häst; och mannen som satt på den hade en båge, och en segerkrans 
blev honom given, och han drog ut såsom segrare och för att segra.156 

 
Dikten Istnie  (diktsvitens sista dikt) tecknar en bild som fungerar som ett 
slags efterspel till Bł kits tema ’resa i en vagn med fyra hjul och två hästar’ 
samt temat ’passage’: ”Wzdłu  wypr onych lejców / czworo oczu 
dzier yło, by nie run ł, zjazd – / p d obsuwał si  brzegiem, roznoszony na 
podkowach” – ”Längs spända tömmar / fyra ögon höll i, så att han inte stör-
tar, nedfärden – / farten sjönk vid randen, spridd med hästskorna”.  

I läsningen av dikten Bł kit (och hela diktsviten) går det inte att komma 
förbi Przybo  anteckningar om visionen i barndomshemmet. Przybo  skriver 
att två av hans syskon som befann sig med honom i rummet såg samma syn, 
och en annan av hans bröder hade sett samma syn vid två olika tillfällen. I 
denna berättelse finns ett antal teman gemensamma med Bł kit, sådana som 
färd, vagn, bugande kusk, hjul, hästar och färger:  
 

[jag] såg [...] hur under taket [...] två små ljusgråa hästar for fram [...]. Efter de 
små hästarna rullade ett ekipage [...]. På kuskbocken satt en kusk i en röd rock 
och blåa byxor. [...] Vagnen rullade sakta [...], som om den bugande kusken 
ville ge oss tillräckligt med tid för att noga se denna färd [...]. Allt detta såg jag 
tydligt, detaljerat, tredimensionellt. [...] hästarna, karossen och människorna 
var levande, bara förminskade. Jag hade aldrig någonstans sett något liknande, 
varken en sådan vagn eller sådana dräkter, jag var då fem år gammal, hemma 
fanns ingen bok med bilder. [...] Vagnens hjul [...] rullade inte på väggen, utan 
i luften, väggen och taket bildade bara bakgrunden åt dessa tredimensionella 
gestalter.157 

 
Dikten Bł kit innehåller en tydlig vattensymbolik. Vatten i kristna termer 
betecknar ”födelsen och livets fruktbarhet som den helige Ande ger”.158 Det 
finns i dikten två vattenkällor: ródło, Källan – och studnia, brunnen ur 
vilken modern öser vatten, i versraderna: ” ródło odprysło w sło cu – twa-
rzy wiatłorysem. [...] błysła / głowa matki przewieszona nad koromysłem 
[...] jakby uraw studzienny przewa ył / gór ” – ”Källan sprack loss i solen 
– i ett ansiktes ljusstråk. [...] blänkte / moderns huvud hängande över ett ok 
                               
156 Upp. 6:4, 2. 
157 Przybo , Zapiski..., s. 312, 313: ”[na cianie izdebki] zobaczyłem [...] wyra nie, jak w 
górze pod pował  z samego k ta wyjechały najpierw dwa bułane koniki [...]. Za konikami 
potoczyła si  kolaska [...]. Na ko le siedział wo nica w czerwonym kubraku i niebieskich 
spodniach. [...] Powóz toczył si  powoli [...], jak gdyby kłaniaj cy si  wo nica chciał nam da  
do  czasu na przygl dni cie si  tej przeja d ce [...]. Wszystko to widziałem wyra nie, 
dokładnie, trójwymiarowo. I konie, i karoca, i ludzie byli ywi, tyle tylko, e pomniejszeni.” 
”Koła pojazdu [...] nie toczyły si  po cianie, lecz po powietrzu, ciana i powały stanowiły 
tylko tło tych trójwymiarowych postaci.” 
158 Katolska Kyrkans Katekes, s. 206. 
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[...] tycktes brunnssvängeln väga ned / berget”. Bł kits två vattenkällor, lästa 
här som reflexioner av himmelskt och jordiskt, framträder båda i konstella-
tionen med diktens modersgestalt. Källan i dikten kommer från himlen, me-
dan brunnen finns inne i jorden. ródło, Källan ses här som livets källa, en 
anspelning på gudomlig närvaro i bebådelseskeendet och i inkarnationen (i 
linje med den tidigare läsningen av versraderna där ordet ródło, Källan 
förekommer). Ett sådant slags polaritet, det vill säga vad gäller de två källor-
na, finns i den Hebreiska Bibelns (redan nämnda) texter: ”Drypen, I himlar 
därovan, och må skyarna låta rättfärdighet strömma ned. Må jorden öppna sig, 
och må dess frukt bli frälsning [...]. Jag, Herren, skapar detta.”159  

Platser där källor var förenade med legender om mirakel och som var vall-
fartsorter associerades ofta med Maria. Brunnssymboliken i form av en för-
seglad källa från Höga Visan är i kristen typologi en prefiguration för Maria 
– brunnen som ett tecken på den absoluta jungfruligheten: ”En inhägnad 
trädgård är min syster och brud, en inhägnad trädgård, en förseglad källa.”160 
Brunnen är ett fruktbarhetens tecken, och i en kristen läsning en symbol för 
Marias sköte. 
  

Jag lever här i ett stort Solur, vars tavla är horisonten, och visare är de högsta 
träden. [...] Solens huvudvisare – är den högsta Tallen på berget [...]. Av lju-
sets sken, intensitet och färg, [...] av dess låga sus bland björkarnas lätta pras-
sel [...] är tidsessensen hos dagen avhängig [...].161 

 
Przybo  text, med en ”Tall” på berget och ”björkar” vid dess fot, har place-
rats här som ett slags ingång till diskussionen om diktens trädsymbolik. 
Bł kits två träd – tallen och björken – följer diktens symbolik i polarisering-
en himlen och jorden: det oskapade, eviga i himlen och det skapade, för-
gängliga på jorden. Symbolen trädet rymmer redan i sig de båda aspekterna: 
”Då trädet är rotat i jorden men samtidigt höjer sina grenar mot himlen, före-
ter det liksom människan själv bilden av ’en varelse från två världar’, en 
förmedlare mellan uppe och nere.” Trädet betraktas som världsaxeln kring 
vilken hela kosmos samlas. Det symboliserar ett hölje för ett gudomligt vä-
sen och en personifikation av all livskraft.162  

Livet, och det eviga livet, signaleras i Bł kit med bilden av en tall: ”przez 
ółty cie  sosnowy / błysła / głowa matki” – ”genom gul tallskugga / blänkte 

/ moderns huvud” – medan döden markeras genom en björk: ”Le  ostatni  
spod powiek uronił / brzoz  płacz c ” – ”Le  fällde från ögonlocken en sista 

                               
159 Jes. 45:8 (jfr fotn. 146). I kristen liturgi sjungs texten under advent (’O’-antifonerna). 
160 Höga V. 4:12. 
161 Przybo , Zapiski..., s. 129, 130: ” yj  tu w wielkim Zegarze Słonecznym, którego tarcz  
jest widnokr g, a wskazówkami najwy sze drzewa.”  ”Sprawdzaj ca wskazówka sło ca – ta 
najwy sza na wzgórzu Sosna [...]. Od blasku, nat enia i koloru wiatła, [...] od jej niskiego 
szumu w ród lekkich szelestów i trzepotów brzóz [...] zale y esencja czasowa dnia [...].” 
162 Biedermann, op.cit., s. 430, samt Vilh. Møller-Christensen, K. E. Jordt Jörgensen: Bibelns 
växtvärld. Övers. H. Lindström. Stockholm 1957, s. 137. 
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/ gråtande björk”. Tallen är det städsegröna trädet som representerar evigt 
liv, det himmelska – medan björken, det träd som på vintern fäller löv och 
som sonen i dikten ’fäller’ (uronił brzoz ) står för det jordiska och för döden, 
men är samtidigt även en ingång till himlen. Björken gestaltar här också 
sorgen, då den på samma gång är en tår och gråter. Tallen har en bestämd 
växtplats och är rotad – medan björken är rotlös, den fälls från sonens ögon i 
form av en tår: uronił brzoz  płacz c , och den faller ner till jorden. Även 
rent typografiskt i dikten befinner sig tallen uppe i himlen, på berget, medan 
björken finns nere på jorden, i dalen. Moderns huvud uppenbaras i dikten 
bakom en tall, där hon ’tar emot’ och ’ger liv’. Inom vissa traditioner ses 
även Maria själv som ett ”livets träd”: ”välsignad av den helige Ande [...] 
som sin frukt skänkte hon världen dess återlösare. Gamla helgedomar och 
vallfartsorter [har] bevarat traditionen med gamla ’heliga träd’, skrudade i 
Maria-symbolik.”163 En likartad mariasymbolik finner man i ett medeltida 
tyskt hälsningsrop (riktat till Maria): ”Var hälsad, du bördiga dal [...] Var 
hälsad, du livets träd, / Planterad vid strömmande vatten!”164  

Det träd som i diktsviten ci cie jaworu direkt associeras till döden är ja-
wor, sykomorlönnen – men även tallen övertar emellanåt denna funktion, 
som i dikten Dzwony: ”Pie  powalonej sosny odemkn ł si : cztery deski: / 
pochowuj  jej cie  w cieniu dziada”165 – ”Den nedfällda tallens stubbe öpp-
nade sig: fyra brädor: / man begraver dess skugga i farfaderns skugga”. I 
Bł kit är det i stället björken som står för döden. Symbolernas funktion skif-
tar således i diktsviten: en likkista (i Dzwony) tillverkas av en tall – det träd 
som (i Bł kit) skall stå för odödlighet, och en björk, läst här som tecken för 
döden, blir samtidigt ingången till evigt liv. Inget är entydigt i Przybo  bruk 
av symboler. Det motsägelsefulla, (till synes) icke homogena i trädens väx-
lande symbolik kan dock komma till användning vid tolkningen av texten: i 
kristna termer blir sådan symbolik koherent. 
 

Legender om hur döda träd, grenar eller käppar har börjat grönska på nytt som 
tecken på gudomlig nåd har fått stor spridning i det kristna Västerlandet. Det 
”trädkors” med ämnen till blivande kvistar [...] från medeltida skulpturer 
hänger samman med denna återuppståndelsens symbolik, som trädet skall an-
tyda med sin lövfällning och vintervila inför kommande knoppskjutningen.166  

 
Kwiatkowski skriver att ”motiven lidande, smärta, plåga hos Przybo  ofta 
hänger samman med föreställningar sprungna ur den kristna religionens 
krets, särskilt: med korsfästelsen”.167 

                               
163 Biedermann, op.cit., s. 431. Jfr Backman, op.cit., s. 178. 
164 Alla släkten..., s. 35. 
165 Przybo , Utwory..., 1984, s. 164-165. 
166 Biedermann, op.cit., s. 431. 
167 Kwiatkowski, wiat poetycki..., s. 42. 
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Brzoza płacz ca (bot. betula pendula med tilläget tristis, sv. hängbjörk 
ibland tårbjörk) tillskrevs funktionen av en länk mellan de levandes och de 
dödas värld. I den förkristna slaviska världen planterade man gråtande björ-
kar, tårbjörkar, på kyrkogårdar, efter kristnandet satte man vid gravarna kors 
tillverkade av denna björk för att säkra de dödas frid. Samtidigt var björken 
en symbol för det om våren återkommande livet, för pånyttfödelsen. 

Brzoza płacz ca, den gråtande björken är i själva verket Bł kits tredje 
vattenkälla. ”Le  ostatni  spod powiek uronił / brzoz  płacz c ” – ”Le  fäll-
de från ögonlocken en sista / gråtande björk”. Läst längs analysens tolk-
ningsschema blir sonens sista tår en figur för vattnet (omgestaltat till poe-
tiskt språk och där fördold) från evangelietexten: ”en av krigsmännen stack 
upp hans sida med ett spjut, och strax kom därifrån ut blod och vatten.”168 I 
kristen terminologi är denna vattenkälla platsen där kyrkan, bruden, föds.169 
Bruden är Maria gudsmodern, hon som är ”det fullständiga förverkligandet 
av kyrkan, typus för kyrkan”.170   
 
Bł kits färd från en bergstopp i riktning mot en annan passerar genom dalen: 
”czub góry coraz ni ej [...] czapkował [...], [...] gniadosz parskał [...] do si-
wosza nieba” – ”bergets hjässa tog av mössan allt lägre [...], [...] frustade 
brunten [...] mot himlens grålle”; ”W skłonie jazdy / jakby uraw studzienny 
przewa ył / gór ” – ”I färdens lutning / tycktes brunnssvängeln väga ned / 
berget”; ”a  obj ła go głowa odniebna” – ”tills han omfamnades av ett hu-
vud av himlen”; ”siwosz [...] wóz przetoczył, / dolin  odetchn ło echo” – 
”grållen [...] rullade över med kärran, / i dalen andades ekot”.  

Berget som symbol står för närhet till Gud och för Guds boning – så 
framställs det ofta i bibeltexter: ”Sänd ditt ljus och din sanning; må de leda 
mig, må de föra mig till ditt heliga berg och till dina boningar.”171 Dolina, 
dalen läst som en figur för jorden och för dödsriket, är i Bł kit även en tänk-
bar anspelning på padół (där ordet padół har samma etymologi som dolina), 
det vill säga tåredalen (gehenna) från psaltarpsalmen: ”Błogosławiony m , 
którego pomoc jest od ciebie! uło ył wst powania w sercu swoim przez 
padół płaczu” – ”Saliga är de [...] vilkas håg står till dina vägar. När de vand-
rar genom Tåredalen, gör de den rik på källor”.172 Termen tåredalen före-
kommer i en av de äldsta mariahymnerna (ett slags mariadiktningens matris) 
Salve Regina: ”Ad te clamamus [...] Ad te suspiramus, gementes et flentes in 
hac lacrimarum valle.”173 

                               
168 Joh. 19:34. 
169 Se Origenes, [cit. e.:] Clément, op.cit., s. 95: ”Kristus har låtit gudomliga, helgande 
strömmar flöda över universum. Åt de törstande har han skänkt en källa av levande vatten 
från såret som lansen öppnade i hans sida. Det är Kyrkan som har trätt fram ur såret i hans 
sida, och han har tagit henne till sin brud.” 
170 ”Lumen gentium”, s. 277. 
171 Ps. 43 (42):3. 
172 Ps. 84 (83):6-7. 
173 Oremus. Svensk katolsk bönbok. Stockholm 1991, s. 388. 
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Versraden ”dolin  odetchn ło echo” – ”i dalen andades ekot” är topogra-
fiskt sett diktens lägsta plats – belägen mellan startpunktens bergstopp och 
(den redan vid starten annonserade) destinationen himlen. Också rent typo-
grafiskt är versraden placerad långt ner, i diktens slutskede, dessutom i när-
heten av diktens tematiska upplösning. Då associationen till dödsögonblick-
ets utandning i kontexten är nästintill given i verbet odetchn ło, låter sig 
versraden läsas som en anspelning på evangeliets text: ”Jesus [...] böjde [...] 
ned huvudet och gav upp andan.”174 En sådan läsning, med dess religiösa 
kristna aspekt, ligger i linje med analysens generella tolkningsschema. 

Bł kits strof ”W skłonie jazdy / jakby uraw studzienny przewa ył gór ” 
– ”I färdens lutning / tycktes brunnssvängeln väga ned berget”, med placer-
ing i diktens typografiska mitt, markerar samtidigt själva händelseförloppets 
centrum (omslutet av moderns närvaro i de anteciperande och nästföljande 
versraderna, modersgestalten här med funktionen kompositionell och seman-
tisk länk). Där äger den kritiska passagen rum, från bergets topp ner mot 
dalen (och vidare över mot andra sidan dalen, mot diktens himmel).  

Verben przewieszona, przewa ył, przetoczył med prefixet prze- (i betydel-
sen över som ett tecken på en övergång) är strategiskt placerade nära diktens 
initiala skede, dess kulmen och fullbordan: ”głowa matki przewieszona nad 
koromysłem” (”moderns huvud hängande över ett ok”); ” uraw studzienny 
przewa ył / gór ” (”tycktes brunnssvängeln väga ned / berget”); ”siwosz [...] 
wóz przetoczył” (”grållen [...] rullade över med kärran), och signalerar en 
passage, eller egentligen tre sådana: nedstigande till jorden, nedstigande till 
döden, uppstigande till himlen. Denna läsning får extra stöd i det Kwiat-
kowski skriver om Przybo  texter: att rörelsen uppåt-neråt, neråt-uppåt är 
där förenad med det agrara årets rytm av liv, död och återfödelse. 
 

Przybo  värld, som kretsar kring axeln med centrum [...] i rörelsen uppåt [...], 
saknar inte [...] en plats även under jorden. Där finns – parallellt med rörelsen 
uppåt – en rörelse neråt. [...] den uppenbarar sig som en situation av ”att-vara-
nertill”, som ett särskilt intresse för en fördjupning i jorden, [...] en figur av 
graven. Men den kan också [...] associeras [...] till ett frö, som har kastats ner i 
jorden, så att det skall skjuta uppåt.175  
 

Bł kits riktning eller rörelseschema uppifrån-neråt-uppåt, liksom dess 
binära par uppåt-neråt, neråt-uppåt indikerar (som det läses här) skeende-
na inkarnation, död, uppståndelse och himmelsfärd. 
 
 

                               
174 Joh. 19:30. 
175 Kwiatkowski, ”Poezja...”, s. 55. 
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3.1.7 Dialogens status 
”Gläd dig, ty de himmelska glädjas med jorden. Gläd dig, ty de jordiska 
jubla med himlarna.”176 Så besjungen i akathistoshymnen framträder Maria, 
på samma gång en jordisk moder och gudsmoder, som en länk mellan jorden 
och himlen, som mediatrix.177  

Ett led i diskussionen om Bł kit som en mariadikt är att närmare studera 
modersgestaltens funktion i dikten. Eller mer exakt hennes funktion att vara 
en länk mellan två realiteter himmelskt och jordiskt, det vill säga de två di-
mensioner eller sfärer som är diktens synkrona teman. Bł kits modersgestalt 
ingår i ett komplext nät av relationer. Det är dock främst i diktens dialogsitu-
ationer som moderns funktion som en länk får tydligare konturer. Det är 
även där som hennes centrala roll i diktens skeenden avtecknar sig klarast.  

I strikt bemärkelse existerar dialogsituationen egentligen inte i Przybo  
dikt Bł kit. Det finns dock två platser i dikten där explicita dialogsituationer 
låter sig identifieras. (1) I mötet mellan sonen och modern: ”Syn zanurzył si  
gł boko w oczy matki [...] odczuwał te same linie jej twarzy / i widział bł kit 
swych oczu, jak w oczach jej czerniał” – ”Sonen dök djupt ner i moderns 
ögon [...] kände [...] hennes ansiktes samma linjer / och såg sina ögons him-
melsblåa svartnande i hennes ögon”. (2) I moderns hälsningsfras: ”Lesiu, 
b d ... [...] ...zdrów” – ”Le , var... [...] ...hälsad”. Detta är Bł kits två sätt att 
konkret realisera en dialog, där den ena dialogsituationen (mötet) här be-
nämns ordlös, den andra (hälsningsfrasen) potentiell. Båda har implikationer 
för diktens skeenden. 

I Przybo  dikter är både bakgrunden och subjektet av samma dignitet. 
Motsättningen mellan dessa två element, typisk för den traditionella poetiska 
bilden, har tagits bort. Även motsättningen mellan direkt och indirekt tal har 
tagits bort. Då dessa dikotomier i den lyriska framställningen är upphävda 
blir alla element jämställda i sina funktioner. Krakówavantgardet såg den 
poetiska bilden som en form av poetisk monolog – dess högsta kristallise-
ring, och där metaforen var den primära språkliga enhet som tillät denna 
kristallisering. Den poetiska bilden var ett slags formel för en dialektisk en-
het mellan det lyriska subjektet och den omgivande verkligheten.178  

En för avantgardistisk lyrisk monolog typisk egenskap är dess dialogiska 
spänning: det lyriska subjektet existerar enbart i en dialogsituation. Emotiva 
budskap utan adressat kan inte identifieras som tillhörande någon: de är 
namnlösa och kan inte vara personliga eller intima – en sådan typ av relation 
kan förekomma enbart i en dialog, enligt avantgardisterna. ”Det dialektiska 
förhållandet mellan ordet och mellanordet, kontinuiteten och diskontinuite-

                               
176 Akathistos. 
177 Jfr Frälsarens Moder. Redemptoris Mater. Vejbystrand 1990, s. 55. Jfr Mariabilder, s. 9: 
”Maria var [...] länken mellan Skaparen och hans verk [...], [...] besjungen som bron, trappan 
och stegen [...] idel [...] bilder av transcendensen.” 
178 Se Sławi ski, op.cit., s. 159. 
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konstruktionen, en sådan ”synkron kondensation av olika innebörder hos den 
flerplaniga tiden och det flerplaniga rummet i ett enda ’litterärt moment’” 
som Eugenia Łoch formulerar det,187 öppnar för en polyfon läsning av dik-
ten. Przybo  talar om ”poetisk tid” som verkar i det ”tänkta sfäriska rummet” 
(”kulista przestrze  domy lna”), och om att ett bra verk ”blir till en cirkel” 
(”zaokr gla si ”), så att ”slutet återvänder till sin början” (”koniec wraca do 
pocz tku”).188 Detta resonemang kan tänkas motsvara Jan Prokops beteck-
ning ”bumerangaktighet” om rörelsen i Przybo  metaforiska bild.189  

Det ”sfäriska” (”kulisto ”), cirkulära i Bł kits tidrumsschema finns pa-
rallellt, eller synkront, med det lineära, och sammanfattas i det simultana. I 
Bł kits ingång, andra versraden, finns en transponerad bild av dessa olika 
aspekter i gestaltningen av rummet (här: diktkonstruktionen) och tiden i dik-
ten, där jordiska hjul ”vecklar ut” ett himmelskt Hjul: ”cztery koła wypl tały 
[...] szersze Koło” – ”fyra hjul vecklade ut [...] ett bredare Hjul”.  

Bł kits tid och rum, som ”vecklas ut” i en rörelse från jorden mot himlen, 
kan läsas (översatt till kristna termer) som diktens eskatologiska dimension, 
där nutid och framtid (och förfluten tid), jordiskt liv och evigt liv, profanum 
och sacrum, alla finns i ett ’nu’ och samtidigt har en riktning. Om den eska-
tologiska dimensionen står det i en teologisk ordbok: ”människan lever i 
tiden vänd mot framtiden som bara skall komma, och i världen, som inte 
bara har en abstrakt existens, utan i alla sina dimensioner (också i sin sekulä-
ra tidslighet) måste nå frälsning.”190   

”Bogurodzica [...] uttryckte den kristna trons alla grundläggande sanning-
ar: om Kristi inkarnation, uppenbarelse, frälsande död och uppståndelse.”191 
Hymnen följer den kristna historiens tidsplan, där ”ordens ordningsföljd 
illustrerar sakernas ordning” klargör Kr y ska och Mika, och vidare: ”Steg 
för steg fastställer Bogurodzicas författare relationer” som refererar till den 

                                                                                                                             
[...] pomi dzy jego linearnym charakterem i kodyfikacj , [...] rozwojem i ‘kulisto ci ’, [...] 
sukcesywno ci  i ‘byciem od razu’ została w całej pełni uruchomiona przez poetyk  
awangardow .” ”O dynamice zdania metaforycznego te  [...] rozstrzyga napi cie pomi dzy 
nast pstwem elementów w sekwencji a nadbudowan  ponad tym nast pstwem 
równoczesno ci  mo liwo ci znaczeniowych.” 
187 Eugenia Łoch: ”Julian Przybo  jako teoretyk poezji.” J. Przybo . ycie i dzieło poetyckie. 
Pod red. S. Fryciego. Rzeszów 1976, s. 168, 169: ”metafora rozrastała si  niekiedy do całego 
obrazu poetyckiego lub rozbudowanego zdania metaforycznego.” ”Takiej budowie metafory 
[...] sprzyja zasada synchronicznej kondensacji kilku ró noczasowych i ró noprzestrzennych 
tre ci w jednej ‘chwili literackiej’.” 
188 Przybo , Zapiski..., s. 383: ”czas liryki dzieje si  w domy lnej przestrzeni kulistej, dobry 
utwór liryczny zaokr gla si , koniec wraca do pocz tku.” 
189 Jan Prokop: ”Budowa obrazu u Przybosia.” Ruch Literacki 1-2, 1960, s. 78: ”mo na 
mówi  o [...] ‘bumengarowo ci’ obrazu: oddaliwszy si , jeste my sprowadzeni z powrotem 
do punktu wyj cia – kr g si  [...] zamyka [...].” Jfr Agnieszka Kwiatkowska: ”Poeta – 
czytelnik tradycji. Juliana Przybosia dialog z literatur .” Stulecie Przybosia, s. 55: ”Czas nie 
biegnie linearnie, ale splata si  w siateczk  powi za  i powrotów. Je li nawet jest ci gł  nitk , 
to wije si  jak zakola rzeki albo włóczka w szydełkowej robótce.” 
190 Karl Rahner, Herbert Vogrimler: Mały słownik teologiczny. Warszawa 1996, s. 131. 
191 Mazurkiewicz, Wanicowa, op.cit., s. 32. 
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kristna tidsplanen. ”De formulerade innebördernas egenart, samt det faktum 
att varje del tillför nya innebörder, vilkas tillkomst inte vore möjlig och [...] 
berövad logik utan den föregåendes närvaro”192 signalerar att de olika enhe-
ternas ordningsföljd har en betydelsebärande status.  
  

I första strofen har Gud just blivit född, man blir också informerad om vilka 
konsekvenser Marias moderskap får för människorna. [...] Andra strofens för-
sta versrad avslutas med ordet Bo yce, som tack vare sin struktur öppnar för 
referenser till det gudomliga, i det att det förmedlar informationen om relatio-
nen Sonen–Fadern (där Bo yc är Guds son), som är det andra ledet i första 
strofens relation sonen–modern.193 

 
Parallellt sträcker sig ett annan tidsplan – som är bönens, och där tiden är 
öppen.194 I Bogurodzicas matematiska struktur är fullkomlighetens symbol 
inskriven, en symbol för en helhet, en sluten krets, vilket enligt Kr y ska 
och Mika är en adekvat sammanfattning av hymnen, som ”börjar och slutar 
hos Gud”.195        

Också i Bł kit låter sig ett slags helig tidsplan, som följer den kristna tids-
planen, avläsas, i sina aspekter eller parametrar cirkulär, lineär, simultan 
(utan skarpa gränser dem emellan). 

Den cirkulära eller sfäriska (kulisto ) dimensionen manifesterar sig i 
Bł kits kompositionsparallellism och i binariteten, där det som händer i dik-
tens ingång reflekteras som en upprepning, dock utan att vara identiskt, i 
diktens utgång. Diktens resa börjar i himlen och slutar där. Resan sker i en 
vagn, vars hjul anger rörelsens form. Hjulet är enligt symbollexikonet ”en 
symbol för hela kosmos och dess cykliska utveckling, ibland [...] skapargu-
den själv, vars skapelse uppfattas som ett slags ’perpetuum mobile’”.196 

Den lineära dimensionen visar sig i Bł kits skeenden, ordnade längs den 
kristna historiens tidsplan. Tidsaxeln i dikten markeras särskilt i riktnings- 
och tidsangivelser i form av rums- och tidsadverbialen: Ju , Redan; i ju , och 
redan; Wtedy, Då; Wstecz, Baklänges; a , tills; A ju , Och redan:  
 

                               
192 Kr y ska, Mika, op.cit., s. 52, 56, 70: ”kolejno  pojawiania si  słów ilustruje porz dek 
rzeczy.” ”Krok za krokiem ustanawia si  relacje przypominaj ce bosk  histori  [..] nowej 
ery.” ”Odr bno  wyra anych tre ci i fakt, e ka da kolejna cz  wnosi nowe sensy, których 
zaistnienie byłoby niemo liwe i pozbawione logiki bez obecno ci całostki poprzedniej, ka e 
kolejno  pojawiania si  cz stek uzna  za wa n .” 
193 Ibidem, s. 58. 
194 Se ibidem, s. 56: ”Równolegle do tego rozwija si  drugi plan czasowy, w którym istnieje 
modlitwa. Plan otwarty w czasie, wł czaj cy ludzi w wi t  histori .” 
195 Se ibidem, s. 70: ”Układ 1+2+3+4 (=10) to sumuj cy si  do 10 pitagorejski tetraktys, 
przej ty i rozwini ty przez chrze cija stwo symbol pełni, zamkni tej cało ci [...] kr gu. [...] 
to trafne podsumowanie dla pie ni, która [...] rozpoczyna si  i ko czy w Bogu.” 
196 Biedermann, op.cit., s. 176. 
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Ju  czub góry [...] czapkował – Redan bergets hjässa tog av mössan [...]; i ju  
gniadosz parskał [...] do siwosza nieba – och redan frustade brunten [...] mot 
himlens grålle; Wtedy bł kit – zawołał – Då – ropade himmelsblått; Wstecz 
[...] błysła / głowa matki [...] – Baklänges [...] blänkte / moderns huvud [...]; a  
obj ła go głowa odniebna: / przestwór – ojciec jednaki – tills han omfamnades 
av ett huvud av himlen: / rymden – fadern densamme; A ju  siwosz [...] wóz 
przetoczył – Och redan grållen [...] rullade över med kärran. 

 
Den simultana dimensionen samlar inom sig den cirkulära och den lineära. 
Med Bł kits rörelse stadd i processen av en rad metaforiska transformationer 
bryts homogeniteten i diktens tidsdisposition. Det cirkulära är fragmentariskt 
och inte helt, det formar ingen perfekt cirkel, det lineära brister i konsekvens. 
Tiden i Bł kit blir begriplig först då den inordnas i en tidsaxel formad som 
en spiral, i ett slags analogi med simultan succession.  

I Bł kits ’nu’ griper det förflutna in, indikerat i ordet wstecz, baklänges: 
”Wstecz, przez ółty cie  sosnowy / błysła / głowa matki” – ”Baklänges, 
genom gul tallskugga / blänkte / moderns huvud”. Denna scen, läst som en 
figur för bebådelseakten, sker i skuggan av en tall, det träd som för Przybo  
gestaltade tiden. Enligt Agnieszka Kwiatkowska är trädet i Przybo  lyrik den 
plats ”där det förflutna möter nutid”.197  

En scen som – i en sorts prefiguration – föregår händelsernas gång, sker 
före händelsens egentliga tidpunkt i dikten, är moderns armar formade till ett 
kors över oket, i versraderna: ”głowa matki przewieszona nad koromysłem: 
[...] (czerpi cych ramion / pochylenie / zawiło si  w tkliwo  / bez słów)” – 
”moderns huvud hängande över ett ok: [...] (de ösande armarnas / böjning / 
lindades i en ömhet / utan ord)”. I denna Bł kits bild finns en viss parallell, 
dock med omkastade roller, till Laments gestaltning av moderns och sonens 
möte vid korset: ”Twoja głowka krzywo wisa, t  bych ja podparła, / Krew 
po tobie płynie, t  bych ja utarła” – ”Ditt huvud hänger snett, det skulle jag 
stödja, / Blodet rinner, det skulle jag torka”. 

Ett exempel på en episod som sker efter den egentliga händelsens tid-
punkt är Bł kits slutrader: ”Le  ostatni  spod powiek uronił / brzoz  pła-
cz c ” – ”Le  fällde från ögonlocken en sista / gråtande björk”. Denna scen, 
läst som en figur för själva dödsstunden, inträffar i Bł kit efter det som är 
diktens himmelsfärd: ”a  obj ła go głowa odniebna: / przestwór – ojciec 
jednaki” – ”tills han omfamnades av ett huvud av himlen: / rymden – fadern 
densamme”. Scenen har ytterligare en funktion: den är en epilog, och dess 
innebörd har därmed flera skikt. Strax före epilogen når också diktens resa i 
en kärra, en vagn sin destination: ”siwosz [...] wóz przetoczył” – ”grållen 
[...] rullade över med kärran”. Temat resa i en vagn, med konnotationer i 

                               
197 Kwiatkowska, op.cit, s. 56: ”Drzewo jest w poezji Przybosia miejscem, gdzie przeszło  
spotyka si  z tera niejszo ci .” 
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bl.a. grekisk mytologi, kan även anspela på kristen symbolik, då det i patris-
tiken förekommer en bild av Kristus som reser i Guds vagn.198          

I den simultana dimensionen sker allt samtidigt, i ett ständigt pågående 
‘nu’. I ett slags analogi till kristen eskatologi, där (enligt den teologiska ord-
boken): ”Guds rike redan har brutit in [...] och man ser sig [...] stå mitt i det 
eskatologiska skeendet.”199  

En särskild plats i Bł kits komplexa tidsschema har moderns bön alterna-
tivt dialog med sonen: ”– Lesiu, b d ... [...] ...zdrów” – ”– Le , var... [...] 
...hälsad”. Förutom funktionen av en refräng griper dessutom bönen in i hän-
delsernas gång (t.ex. i tillblivelsen), och styr därmed deras gestaltning. Dess 
tidsaxel har en annorlunda kvalité: den ligger parallellt, eller synkront, med 
resten av dikten. Också ’blåheten’, det ’blåa’ – ’bł kit’ märker ut tidsskeden, 
där vissa av diktens centrala transformationer äger rum, och där modern är 
(direkt eller indirekt) en del av dem:    
 

Wtedy bł kit – zawołał. [...] błysła / głowa matki [...]. [...] Syn zanurzył si  
[...] w oczy matki [...] i widział bł kit swych oczu, jak w oczach jej czerniał – / 
a  obj ła go głowa odniebna: / przestwór – ojciec jednaki. – Då – ropade 
himmelsblått. [...] blänkte / moderns huvud [...]. [...] Sonen dök [...] i moderns 
ögon [...] och såg sina ögons himmelsblåa svartnande i hennes ögon – / tills 
han omfamnades av ett huvud av himlen: / rymden – fadern densamme. 

 
Dessa transformationer har i Bł kit identifierats som den kristna tidsplanens 
olika etapper. Blått av tradition sett som Marias färg (blått som en reflexion 
av det gudomliga) – blåheten inblandad i dessa händelser blir ett tecken på 
Marias särskilda roll i skeendena. 

3.1.9 Reflexioner 
Den specifika avsikten med diskussionen i kapitlet var att identifiera Julian 
Przybo  dikt Bł kit som en mariadikt och diktens moder som en gudsmoder-
gestalt. Den presenterade analysens argumentation styrker detta antagande. 
Den medeltida diktningen är, även då den benämns marialyrik, kristocent-
risk, eftersom Maria betecknas genom relationen till Gud (som det redan har 
sagts). Genom sitt moderskap är Maria delaktig i inkarnationen och i fräls-
ningshistorien. I den presenterade läsningen av Bł kit är de olika komponen-
terna i den kristna frälsningshistorien närvarande: personerna – fadern, sonen 
och modern, och skeendena – bebådelseakten, inkarnationen, korsfästelsen 
och döden, uppståndelsen, himmelsfärden. Diktens modersgestalt har i denna 
läsning identifierats som en gudsmodergestalt. Det har också konstaterats att 

                               
198 Se Lurker, op.cit., s. 273: ”I patristiken förekommer en bild av Kristus som reser i Guds 
vagn, vilket kan vara uttryck för idén att Jesus, den ende och äkta Helios, stiger ur mörkret i 
en triumfvagn, det vill säga uppstiger från de döda.” 
199 Per Beskow: Teologisk ordbok. Stockholm 1975, s. 45. 
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moderns roll i dikten är central, även om sonen är det lyriska subjektet. Alla 
de nämnda faktorerna formar tillsammans en tillräcklig grund för att beteck-
na Bł kit som en mariadikt. 

Sammantaget kan man säga att Julian Przybo  egen estetiska kanon tar 
form i dikten Bł kit. På så sätt materialiseras här ett nytt poetiskt formspråk, 
med ett nytt slags syntaktisk och semantisk struktur. I denna poetiska modell 
går det att identifiera – som analysen har visat – vissa former typiska för den 
medeltida liturgiska diktningen, så som dessa realiseras framför allt i hym-
nen Bogurodzica. Det är det slags poetiska former och normer som ligger i 
linje med det dogmatiska formspråket.   

Enligt Balcerzan rör sig Przybo  poetiska vision (i Równanie serca där 
Bł kit ingår) längs gränstrakterna ”mellan historien och metafysiken, mellan 
den synliga världens geografi och den inre ’geografin’ – hos materien, natu-
ren, kosmos. Och också språket, ordet”. Och vidare: ”Poetens ambition är att 
upptäcka det andliga livets nya fakta, en ny sensibilitet för världen.”200 Dessa 
utsagor ligger i linje med den presenterade läsningen av Bł kit. Paweł Dybel 
summerar betydelsen av Julian Przybo  poetiska verk:  
 

Som inget annat har Przybo  verk revolutionerat gängse föreställningar om 
vad som är poetiskt, dikterat nya uttryckets, bildspråkets former. Till Przybo  
refererade – i negativ eller i positiv bemärkelse – alla epokens senare genera-
tionsströmningar. Utan kännedomen om Równanie serca författares litterära 
produktion blir allt det som sedan skedde i vår poesi alltid ofullständigt.201  

                               
200 Przybo , Sytuacje..., s. LV, LXVIII. 
201 Paweł Dybel: ”Mi dzy słowami ku wiatłu – Julian Przybo .” Poeci dwudziestolecia 
mi dzywojennego. Red. I. Maciejewska. T. 2. Warszawa 1982, s. 97-98: ”Twórczo  
Przybosia jak adna inna zrewolucjonizowała potoczne wyobra enia o poetycko ci, narzuciła 
nowe formy wyrazu, obrazowania. Do Przybosia – w sensie negatywnym lub pozytywnym – 
odwoływały si  wszystkie pó niejsze pr dy pokoleniowe w dwudziestoleciu. Bez znajomo ci 
twórczo ci autora Równania serca zrozumienie tego wszystkiego, co nast piło w naszej poe-
zji, b dzie zawsze niepełne.” 



 81 

3.2 Jerzy Lieberts Litania do Marii Panny som 
litaniatrop 

Det aktuella kapitlet studerar Jerzy Lieberts dikt Litania do Marii Panny i 
relation till den medeltida dikttraditionen. Avsikten är att bestämma de struk-
turella komponenter som närmar dikten till en litaniatrop. 

3.2.1 Skärningspunkter 
”Avantgardet, som radikalt fördömer hela skamander, gör för Liebert ett 
undantag”, skriver en av mellankrigstidens litteraturkritiker Andrzej 
Trzebi ski efter Jerzy Lieberts död år 1931.202 Senare generationers kritiker 
och poeter ser Liebert som 1900-talets främsta företrädare för den polska 
religiösa lyriken. De tre parametrarna: samhörighet med skamanderkretsen, 
avantgardets erkännande samt den religiösa dimensionen definierar väl Lie-
berts plats bland den polska mellankrigstidens poetiska riktningar: han finns 
mitt i skärningspunkten. De tre parametrarna är på samma gång tre skär-
ningspunkter i den process som har format Jerzy Liebert som poet.          

Mellan två datum och orter – födelseåret 1904 i Cz stochowa och 
dödsåret 1931 i Warszawa – ryms Jerzy Lieberts korta liv. Ett liv av inten-
sivt andligt sökande och extraordinärt poetiskt skapande summerades vid 
begravningen med den pregnanta texten ur Vishetens bok: ”Stawszy si  za 
krótki czas doskonałym, prze ył czasów wiele; podobała si  bowiem Bogu 
dusza jego, dlatego po pieszył si  wywie  go spo ród nieprawo ci” – ”När 
han dog hade han på kort tid levt länge. Hans själ behagade Herren, därför 
fick den undkomma ondskan så snart”.203  

Under åren 1914-1918, då familjen vistades i Moskva, formades Lieberts 
poetiska preferenser: en förkärlek för (och senare översättningar av) rysk 
poesi (bl.a. Anna Achmatova, Aleksander Blok), särskilt den ryska symbo-
lismen och Blok var starka inspirationskällor. Lieberts studier i polsk filologi 
vid Warszawas universitet med början 1925 fick ett abrupt slut två år senare 
då han fick diagnosen tuberkulos. Jerzy Lieberts vistelseort under de två 
sista levnadsåren var ett sanatorium i Worochta i det dåvarande sydöstra 
Polen. 

Inflytandet från Skamander gör sig gällande i början – då Lieberts poetik 
tar form. Men redan 1925 skriver poeten:  
 
 

                               
202 [Cit. e.:] Zdzisław Jastrz bski: Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia. 
Warszawa 1969, s. 91: ”awangarda, która całego skamandra pot pia w czambuł, dla Lieberta 
czyni wyj tek [...].” 
203 Vish. 4:13-14. 
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jag kommer inte att någonstans kunna publicera mina dikter, ty jag tänker inte 
ge ut dem i ”Skamander” som det ser ut. [...] Jag står redan så långt ifrån dem, 
för övrigt instämmer jag inte alls i det de skriver. Jag skulle snarare bekämpa 
dem.204  

 
Och i ett senare brev samma år är domen radikal: ”i bakhåll på dem [...] vän-
tar tomheten, och kanske ser jag fel, men det är den jag framför allt skön-
jer.”205 Kontakter med poeterna från Skamander förblir täta och nära även i 
fortsättningen, men är då snarare av social art. Andra inflytanden, som Lie-
bert själv talar om, är den polska romantiken samt Jan Kasprowicz sista dikt-
samlingar.  

Man kan säga att kring året 1925 var Jerzy Liebert en självständig poet, 
som sökte sitt eget poetiska språk – där enkelhet, uttryckets sparsamhet, 
motvilja mot ornamentiken och sentimentaliteten, ett ”rigoröst ansvar för 
varje skrivet ord”206 är huvudingredienserna. Denna syn på det poetiska 
språket är antagligen skälet till avantgardets erkännande. Liebert vänder sig 
nu till medeltiden. I ett brev till Agnieszka år 1925 skriver han: ”medeltiden 
attraherar mig mycket, och särskilt skolastiken.”207 I ett annat brev från 
samma år skriver Liebert: ”Din lille broder har börjat brinna omåttligt för 
medeltiden”,208 och i ett ytterligare brev, även det från samma år: ”Även den 
forna religiösa poesin intresserar mig”.209 Då Nikolaj Berdjajevs Den nya 
medeltiden kom ut började Liebert arbetet med översättningen av boken. 
Detta intresse är inte på något sätt slumpmässigt, utan tvärtom tätt relaterat 
till den centrala plats vilken den religiösa sfären intog i Lieberts liv, redan 
tidigt i livet. Liebert skriver: ”Då jag fortfarande gick i skolan skrev jag en 
skoluppgift i form av en dialog. Temat var en religiös problemställning, ty 
jag måste erkänna att e n d a s t denna fråga g e n o m g r i p a n d e, genuint 
upptog mig från barnåldern.”210  

                               
204 Jerzy Liebert: Pisma zebrane. 2. Listy. Opr. i wst p S. Frankiewicz. Warszawa 1976, s. 
116, brev 60 t. Agnieszka: ”[(Warszawa) niedziela, 27 IX 1925] Nie b d  miał gdzie 
drukowa  wierszy, bo do ‘Skamandra’ zapewne nie dam. [...] Ja ju  tak daleko od nich 
odszedłem, zreszt  nie zgadzam si  zupełnie z tym, co wypisuj . Raczej bym ich zwalczał.” 
205 Ibidem, s. 220, brev 108 t. Agnieszka: ”[(Warszawa) poniedziałek, 27, 28 XII (1925)] na 
nich wszystkich czyha pustka, i mo e le widz , ale j  przede wszystkim dostrzegam.” 
206 Jerzy Liebert: ”Zakonspirowany romantyk.” Pisma zebrane. 1. Poezja-proza, s. 593: ”H a 
b i t u s poetycki [...] ródło poczucia [...] surowej odpowiedzialno ci za ka de napisane 
słowo [...].” 
207 Liebert, Listy, s. 132, brev 66 t. Agnieszka: ”[(Warszawa) czwartek, 15 X 1925] 
redniowiecze poci ga mnie bardzo, a scholastyka specjalnie.” 

208 Ibidem, s. 157, brev 78 t. Agnieszka: ”[(Warszawa) 4 XI 1925] Twój braciszek strasznie 
si  zapalił do redniowiecza.” 
209 Ibidem, s. 170, brev 83 t. Agnieszka: ”[(Warszawa) [...] XI 1925 (Poniedziałek 16)] 
Interesuje mnie równie  dawna poezja religijna.” 
210 Ibidem, s. 424, brev 6 t. Maria Leszczy ska: ”[4 IX 1927] Jeszcze b d c w szkole 
napisałem jako temat szkolny dialog. Tre ci  było zagadnienie religijne, gdy  musz  si  
przyzna , e od dziecka i s t o t n i e, prawdziwie t y l k o ta kwestia mnie zajmowała.” 
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om dess radikala inverkan på poetens liv och skapande. I ett brev till 
Jarosław Iwaszkiewicz från 1924 anmärker Liebert: ”Tala inte illa om Bron-
ka i min närvaro, ty hon är nog den människa som står mig närmast.”213 Till 
Agnieszka skriver Liebert i ett brev från 1925: ”låt mig alltid få tala ut, ty det 
är bara med Dig som jag faktiskt kan tala så här helt rakt.”214 I de dagliga 
breven kan Lieberts poetiska skapandeprocess följas, liksom hans andliga 
och emotionella strider och kriser (breven är samtidigt ett ovärderligt tidsdo-
kument, ett slags 20-talets poetiska-sociala krönika). De sista åren före sin 
död levde Liebert tillsammans med en gift (men från sin man separerad) 
kvinna, Maria Leszczy ska, vilket var orsaken till hans medvetna tillbaka-
dragande från de religiösa aktiviteterna. Relationen förhindrade dock inte en 
fortsatt brinnande tro. Vid 24 års ålder fick Jerzy Liebert diagnosen öppen 
tuberkulos, han dog 27 år gammal, efterlämnande en handfull poetiska verk: 
en nydanande poesi av extraordinär skönhet.  

   
Sina första dikter publicerade den 16-årige Jerzy Liebert år 1922 i den litte-
rära tidskriften Kurier Polski, vars redaktör var poeten Jarosław Iwaszkie-
wicz från skamandergruppen. Under sina aktiva år som författare, översätta-
re och litteraturkritiker publicerade Liebert sig i tidskrifterna Kurier Polski, 
Skamander, Wiadomo ci Literackie, Głos Prawdy, Pami tnik Warszawski 
samt Droga (i de två sistnämnda ingick han i redaktionen). Före sin död gav 
Jerzy Liebert ut två diktsamlingar: Druga Ojczyzna [Det andra fosterlandet] 
(1925) samt Gusła [Besvärjelser] (1930). Postumt, år 1932, kom en tredje 
diktsamling, Kołysanka jodłowa [Ädelgranens vaggvisa], som dock var för-
beredd och redigerad av poeten själv. I den litterära kvarlåtenskapen finns 
även prosastycken. I samlingsvolymerna har man dessutom givit ut Lieberts 
juvenilia samt det mycket rika epistolära materialet.215 

Jerzy Lieberts tre diktvolymer Druga Ojczyzna, Gusła och Kołysanka 
jodłowa sammanfaller tämligen väl med tre faser i hans poetik. I den första 
volymen Druga ojczyzna [Det andra fosterlandet] är olika poetiska influen-
ser, främst Skamander, ännu helt dominerande. Det är först i den andra dikt-
volymen Gusła [Besvärjelser], främst i dess tredje del, som Lieberts origina-
litet som poet träder fram med full kraft i den unika, innovativa religiösa 
                               
213 Ibidem, s. 389, brev 3 t. Jarosław Iwaszkiewicz: ”[(Warszawa) roda, 2 IV 1924] Nie mów 
przy mnie le o Bronce, bo to jest bodaj e najbli sza istota dla mnie.” 
214 Ibidem, s. 168, brev 83 t. Agnieszka: ”[(Warszawa, 15 XI 1925)] Pozwól mi si  zawsze 
wygada , bo naprawd  tak zupełnie prosto to tylko z Tob  mog  mówi .” Om denna relation 
jfr ibidem, s. 307, brev 154 t. Agnieszka: ”[(Warszawa) pi tek, 9 IV (1926)] Trudno mi si  
pogodzi , e nasze po egnanie nie jest zwykłym po egnaniem dwojga ludzi si  kochaj cych, 
którzy si  rozstaj . Przez cały ten czas musiałem rozstawa  si  z Tob  i odbiera  sobie Ciebie 
– a do tej pory prawie nic nie odebrałem. Ju  dzi  wiem [...] jak trudnym i ci kim b dzie dla 
mnie okres po Twoim wst pieniu do klasztoru. Dopóki my l o tym jest daleko, jest tylko 
smutek. Boj  si , e chwila jej urzeczywistnienia poka e mi, jak daleko jestem od Boga. 
Wiem, e Ty kochasz mnie ju  tylko w Bogu, moje uczucie wci  jeszcze odpycha t  ofiar .” 
215 Jerzy Lieberts samlade dikter har givits ut i flera omgångar: år 1934, 1951, 1972, och 1976 
kom hans samlade verk ut i två volymer. 
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lyriken: ”Lieberts religiösa lyrik nådde sin höjdpunkt i Gusła”, enligt Kwiat-
kowski.216 De flesta av de pregnanta, sträva (emellanåt med inslag av grotesk 
och ironi) dikterna i den tredje volymen Kołysanka jodłowa [Ädelgranens 
vaggvisa] är skrivna under poetens sista sjukdomsperiod. Det är dikter ge-
staltade i en dödsväntan: ”I Kołysanka jodłowa [...] dominerade författarens 
autovivisektion: teman som rörde den egna sjukdomen och den annalkande 
döden.”217  

Jerzy Liebert skrev Litania do Marii Panny år 1925. Dikten publicerades 
första gången i tidskriften Skamander, nr 43, 1926, men redan 1925 om-
nämns dikten i ett brev till Agnieszka (från den 18 juli 1925). Litania do 
Marii Panny ingår i poetens andra diktsamling Gusła, i volymens tredje del.  

3.2.2 Diktens struktur 
Łodzi z Koralu, 
Serc Przewo niczko 
Ponad gł bin , 
Kładko Cedrowa 
W nas przerzucona,  
Przenie  m  miło . 
 
Granico Prosta, 
Któr  Bóg serca 
Nasze przemierzył,  
Wł cz ziemie yzne 
Do ciała mego, 
Co puste le y. 
 
Dwunastod wi czna 
Cytaro, której 
Struny s  z nieba,  
D wi k mowy ludzkiej 
Dla ucha mego 
Przywró  od nowa. 
 
Łask Błyskawico, 
Rozwi  mi oczy, 
Bym w nich obudził: 
Matk  i ojca, 
Siostry i braci, 
I wszystkich ludzi. 

                               
216 Kwiatkowski, Dwudziestolecie..., s. 125: ”Liryka religijna Lieberta apogeum swoje 
osi gn ła w Gusłach [...].” 
217 Ibidem: ”W Kołysance jodłowej [...] przewa ała pisarska autowiwisekcja: temat własnej 
choroby i nadchodz cej mierci.” I denna tredje diktsamling Kołysanka jodłowa ingår även 
flera dikter skrivna av Liebert under en tidigare period. 
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O, wst p w me grzechy 
[...] 
Swoim imieniem: 
Mario z Libanu! 
Mario z Egiptu! 
Mario z Betlehem! 
 
Jak krzak skarlały, 
Jałowiec ciemny 
Jest moja wiara, 
Pozwól jej rosn , 
Panno Wysoka 
Ku niebu dalej! 
 
Niech w Ciebie wejdzie, 
Za Tob  idzie, 
Przed Tob  pada,  
Ró o Otwarta, 
Lipca Pogodo, 
Psalmie Dawida!218  
 
[Skepp av Koraller, 
Hjärtans Bärerska 
Över ravinen, 
Cederträspången  
Inom oss fästad,     
Färja min kärlek.  
 
 
 

                               
218 Liebert, Poezja-proza, s. 155-156. Bibliografiska uppgifter jfr ”Uwagi o tekstach”, Listy, s. 
455, 461: ”Gusła. Warszawa 1930, wyd. Ferdynand Hoesick, Dedykowane Dusowi.” ”Litania 
do Marii Panny – ‘Skamander’ 1926, z. 43, pt.: ‘Do Naj wi tszej Marii Panny.’ Pi ty wiersz 
czwartej zwrotki brzmi tam: ‘Siostry i brata’. Dedykowana Annie Iwaszkiewiczowej.” Jfr 
Liebert, Listy, fotn. s. 375-376: ”Mowa tu o wydrukowanej w 43 numerze ’Skamandra’ z 
1926 r. ‘Litanii do Marii Panny’; nosiła ona tam tytuł ‘Do Naj wi tszej Marii Panny’.” ”Det 
är här tal om ’Litania till Jungfru Maria’, publicerad i ’Skamander’ nummer 43 år 1926; där 
hade den titeln ’Till den Allraheligaste Jungfru Maria’.” Föreliggande versionens stavning 
följer poetens anvisningar: Łodzi z koralu:Łodzi z Koralu, Kładko cedrowa:Kładko Cedrowa, 
Granico prosta:Granico Prosta, Panno wysoka:Panno Wysoka, Ró o otwarta:Ró o Otwarta, 
Lipca pogodo:Lipca Pogodo. Se Liebert, Listy, s. 249, brev 125 t. Agnieszka: ”[Warszawa, 
mi dzy 22 a 27 I 1926] ja jestem niezadowolony z literacji, bo w oryginale było inaczej. 
Przeczytawszy zrozumiesz, o co chodzi.” ”jag är inte nöjd med litterationen, ty i originalet var 
det annorlunda. När Du läser förstår Du vad det gäller.” Se s. 263, brev 131 t. Agnieszka: 
”[(Warszawa) czwartek, 4 II (1926)] Co do tej literacji, jak zdaje si  niesłusznie to nazywam, 
to chodzi [...] o to, aby wszystkie okre lenia, np. Granico Prosta, Łodzi z Koralu itd., powinne 
by  pisane du  liter . [...] on tej pisowni nie zachował.” ”Vad gäller denna litteration, som 
jag nog felaktigt kallar den, handlar det [...] om att alla beteckningar, t.ex. Granico Prosta, 
Łodzi z Koralu, osv. borde stavas med en versal. [...] han [förläggaren] har inte bevarat denna 
stavning.” 
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Räta Gränslinje,   
Med vilken Gud har 
Mätt våra hjärtan,  
Uppfyll min kropp, 
Som ligger öde, 
Med bördig jord. 
 
Tolvfaldigtklingande 
Cittra, med strängar 
Som är av himlen,  
Giv åter klangen 
Av mänsklig stämma. 
Åt mina öron. 
 
Nådens Blixt, 
Lås upp mina ögon, 
Att jag där väcker: 
Moder och fader, 
Systrar och bröder, 
Och alla människor.   
 
Träd in i mina synder 
[...]  
Med Ditt namn: 
Maria från Libanon! 
Maria från Egypten!  
Maria från Betlehem! 
 
Som förkrympt buske, 
Mörkt eneträd 
Är min tro, 
Låt den växa, 
Höga Jungfru 
Närmare himlen! 
 
Må den i Dig träda, 
I Ditt spår följa, 
Inför Dig böja, 
Öppna Ros,  
Julimånads Ro,  
Davids Psaltarpsalm!] 

 
I brevet från 28 augusti 1925 skriver Liebert: ”jag har, för att uttrycka det 
krasst, sålt dikten för 50 złoty.”219 Det handlar här om Litania do Marii 
Panny, denna ”juvelernas juvel [...] som är en av de vackraste dikterna i den 

                               
219 Liebert, Listy, s. 84, brev 50 t. Agnieszka: ”[(Warszawa) 28 VIII 1925] sprzedałem, e tak 
powiem ordynarnie, wiersz za 50 złotych.” 
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polska litteraturen överhuvudtaget” – i Iwaszkiewicz skarpsynta bedöm-
ning.220 När Liebert, i brevet till Agnieszka från 1925, redogör för sina avsik-
ter med den planerade diktsviten Próby (prov, prövningar) hänvisar han och 
syftar till dikter med en likartad struktur som Litania do Marii Panny – som 
vid nämnda tidpunkt var hans senast skrivna dikt, dessutom bifogad i samma 
brev: ”De äger samma form som den senaste (undantaget innehållet givet-
vis), ty i denna form närmar jag mig själv lättast och är alldeles orädd. [...] 
detta är en väg där jag, om jag fullföljer den, kommer att skriva dikter helt 
olika de föregående, och tillföra litteraturen nya värden.”221 Sett till detta 
konstaterande – ett slags programförklaring och poetiskt manifest – skall 
Litania do Marii Panny räknas till de dikter vilkas formspråk stod närmast 
Lieberts poetiska identitet. Därmed kan de strukturella komponenter som 
kommer att avgränsas och identifieras vid analysen av Litania do Marii 
Panny antas höra till dem vilka Liebert själv satte högst värde på i sin lyrik.  

Vissa grundläggande generella kvalitéer vad avser diktens strukturella 
plan (de som är relevanta för studiet) presenteras härnäst. Jerzy Lieberts dikt 
Litania do Marii Panny bildar, inom de enskilda sektionerna och i sin helhet, 
en starkt sammansvetsad rytmisk komposition. Konstituerande för konstruk-
tionen är en sträng regelbundenhet, dock avsiktligt bruten på olika nivåer. 
Varje strof består av sex versrader. I var och en av stroferna bildar de sex 
versraderna en enda mening. Dikten är isometrisk – alla versrader är konse-
kvent femstaviga. De femstaviga versraderna formar regelbundna eller ac-
centuerade rytmiska led.222 En av diktkonstruktionens komponenter är den 
emellanåt förekommande versbindningen, enjambement. Slutrimmen före-
kommer enbart sporadiskt, det exakta rimmet finns två gånger, i övrigt an-
vänds huvudsakligen assonanser. Stefan Frankiewicz sammanfattar väl Lie-
berts poetiska integritet vad gäller diktkonstruktionen: 
 

Fastän det hos honom närapå ständigt förekommande fenomenet assonans var 
[...] populärt i poesin under 1920-talets första år [...] verkar det inte vara ett 
tecken på underkastelse under det allmänna modet, utan en kvalité som på ett 
naturligt sätt springer ur författarens poetiska predisposition. [...] Också det att 
hans rim är fria från den obligatoriska och rigida regelbundenheten. Även när 
de uppträder sällan och sporadiskt, försvagar de inte diktens rytmiska värde.223  

                               
220 Jarosław Iwaszkiewicz: Ksi ka moich wspomnie . Warszawa 1975, s. 248. ”ten klejnot 
nad klejnotami [...] jest jednym z najładniejszych wierszy literatury polskiej w ogóle.” 
221 Liebert, Listy, brev 50 t. Agnieszka: ”[(Warszawa) 28 VIII 1925] Utrzymane s  one w 
formie ostatniego (oczywi cie wył czaj c tre ) w niej bowiem najłatwiej dochodz  do siebie 
i jestem zupełnie miały. [...] jest to droga, je li j  przejd , b d  pisał wiersze zupełnie 
niepodobne do poprzednich, wnosz c nowe warto ci do literatury.” 
222 Se Liebert, Poezja-proza, i inl., s. 77: ”Składaj  si  one [formaty zwrotkowe] z 
pi ciozgłoskowych regularnych b d  ‘akcentowych’ szeregów rytmicznych [...].” 
223 Ibidem: ”Wprawdzie niemal powszechnie wyst puj ce u niego zjawisko asonansu cieszyło 
si  w poezji pierwszych lat dwudziestolecia ogromn  popularno ci  [...] wydaje si  ono by  
nie znakiem ulegania ogólnej modzie, ale warto ci  naturalnie wyrastaj c  z poetyckich 
dyspozycji autora. [...] Tak e i to, e jego rymy wolne s  od obowi zkowej i sztywnej 
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Sammantaget kan Litania do Marii Panny i sin metriska struktur betecknas 
som en rytmiserad accentuerad, eller syllabisk, vers. 

Jerzy Lieberts Litania do Marii Panny har blivit en integrerad del i den 
polska nyutgåvan av officiella kyrkliga tidegärder (Liturgia godzin) som en 
hymn.224 Att så skedde är en indikation på diktens djupa förankring i den 
liturgiska traditionen.  

För att kunna bestämma i vilken form och omfattning den liturgiska dikt-
traditionen är närvarande i Jerzy Lieberts Litania do Marii Panny kommer 
en summarisk inventering av litaniaformen som sådan att göras. Den specifi-
ka avsikten med analysen som följer är att identifiera och definiera de struk-
turella element i Litania do Marii Panny som gränsar till och närmar sig en 
liturgisk litaniatrop, och mera exakt den medeltida litaniatropen Bogurodzi-
ca (och i vilka avseenden dikten snarare står närmast den senare vidareut-
vecklade formen av litania). 

3.2.3 Litaniatrop 
I diktvolymens Gusła [Besvärjelser] tredje del är de flesta av Jerzy Lieberts 
mest betydande och mest kända religiösa dikter placerade, däribland Litania 
do Marii Panny. Enligt Jacek Łukasiewicz är de stilistiska mönstren för des-
sa dikter ”litania, hymn, dialog, följaktligen former vedertagna även i litur-
gin, ämnade att gemensamt framföras i en församling. [...] dikter underord-
nade de liturgiska måtten, Kyrkans erfarenhet och auktoritet”.225 Lucylla 
Pszczołowska skriver (i sitt studium av den polska diktens historia) att Lie-
berts religiösa dikter (de med likartad struktur som Litania do Marii Panny) 
”tenderar att bli associerade med den hymniska dikten”.226  

I kommentarerna till antologin över polska mariadikter skriver Zdzisław 
Jastrz bski om Litania do Marii Panny att varje strof i dikten kan ”i sin 
komposition liknas vid en litaniavers”.227 Den liturgiska litanian hade ur-
sprungligen funktionen av en bön, en bönfallande invokation (själva ordet 
litania hade från början just denna betydelse) och ingick som en fast be-
ståndsdel i mässliturgin (litania missalis).228 Formen hos denna bön växlade 

                                                                                                                             
regularno ci. Nawet zjawiaj c si  rzadko i sporadycznie, nie osłabiaj  tym rytmicznych 
walorów wiersza.” 
224 Se Stefan Misiniec: Maryjny strumie  w poezji. Kraków 2001, s. 57: ”[wiersz Litania do 
Marii Panny] wszedł jako hymn do odnowionej Liturgii godzin.” 
225 Jacek Łukasiewicz: ”Ruch i trwanie.” Poeci dwudziestolecia..., T. 1., s. 531. 
226 Pszczołowska, op.cit.,  s. 315: ”(w takich utworach nios c skojarzenie z wierszem 
hymnicznym) [...].” 
227 Zdzisław Jastrz bski: ”Matka Boska w poezji współczesnej.” Matka Boska..., s. 175: 
”Ka da zwrotka przypomina kompozycyjnie jeden werset litanijny [...].” 
228 Se Kútnik, op.cit., 13, 15: ”Greckie słowo litenea i łaci skie litania oznaczały pierwotnie 
błagaln  pro b , błagalne wzywanie.” (Jfr också ibidem: ”[litania som böneform] hade sin 
urmodell i synagogans bön, som var matrisen för ordets liturgi.”) 
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meliska överensstämmelsen mellan Bogurodzica och kyrie eleison är samti-
digt en indikation på tänkbara analogier i diktkonstruktionen: ”antagandet att 
den äldsta polska dikten i sitt versifikationssystem kan innehålla element ur 
den äldsta kyrkliga sången är [...] sannolikt.”233 Det som gör Bogurodzica till 
en litaniatrop, utöver dess funktion av en liturgisk acklamation, är själva 
strukturen (melodin betraktad här som en strukturell komponent).  

I antalet stavelser kopierar ordet Bogurodzica refrängen kyrie eleison: 
2+3=5 motsvarande Bo-gu+ro-dzi-ca. Det sammansatta ordet Bogurodzica 
(översättning av grekiska Theotókos) härleds ur Bóg (Gud) och rodzi  (att 
föda). Ordet Bogurodzica delas således in enligt ett mönster ekvivalent med 
modellen kyrie eleison: ”I [tropen Kyrie eleison] inryms den för ‘Bogurodzi-
ca’ så karakteristiska femstaviga enheten som framträder i verkets första 
ord”, konstaterar Ostrowska.234 Detta resonemang förutsätter att man uttala-
de -rie- i kyrie enstavigt, vilket man kan anta, enligt Pawłowska, samt vidare 
att kyrie eleison sammandrogs till ett enda ord då det sjöngs: ”Det verkar 
som om man [...] i den äldsta uppteckningen av dikten har, för att bevara 
textens rytmiska homogenitet, sammandragit Kyrie eleison till ett femstavigt 
ord: Ky-ri-e-lei-son [Kiryjelezon].”235  

Ostrowska diskuterar de femstaviga ordenheternas betydelse för de polska 
metriska systemen. Det femstaviga rytmiska mönstret togs upp och tradera-
des i den polska poesin, enligt den medeltida modellen, redan från renässan-
sen.236 Under mellankrigstiden var det femstaviga versmönstret av marginell 
betydelse. Desto distinktare avtecknar sig därför dess täta förekomst i Jerzy 
Lieberts religiösa lyrik. ”Användningen av korta versrader (dvs. kortare än 
8-staviga) med ett syllabiskt versmått är av helt marginell karaktär i verk 
med en regelbundenhet i mängden stavelser – med undantag för den 5-
staviga versen. [Den uppträder] hos Liebert i hans omfångsrika religiösa 

                                                                                                                             
melodi  Kyrie eleison litanii do wszystkich wi tych [...]. Fakt ten zupełnie ju  utrwala tez , 
e Bogurodzica jest tropem do Kyrie eleison.” 

233 Ostrowska, Parantele..., s. 34: ”od piewu Kyrie eleison rozpoczyna si  chrze cija ska 
pie  religijna. Tak te  jest z ‘Bogurodzic ’, nawi zuj c  melodycznie do piewanego Kyrie 
eleison. Przypuszczenie wi c, e najstarszy polski wiersz mo e zawiera  w swoim systemie 
wersyfikacyjnym elementy najstarszego piewu ko cielnego jest prawdopodobne.” 
234 Ibidem: ”W [tropie Kyrie eleison] tkwi tak charakterystyczna dla ’Bogurodzicy’ cz stka 
pi ciosylabowa wyst puj ca w pierwszym wyrazie utworu [...].” 
235 Pawłowska, op.cit., s. 43: ”w najstarszym zapisie wiersza dla zachowania jednolito ci 
rytmicznej tekstu Kyrie eleison zostało ci gni te w jeden wyraz pi ciosylabowy: Ky-ri-e-lei-
son.” Jfr Ostrowska, Parantele..., s. 33-34: ”Wszystkie liczby wyst puj  w ’Bogurodzicy’ w 
podobnych stosunkach: Bogurodzica=5, dziewica=3, razem 8 sylab; bogiem sławiena=2+3, 
Maryja=3. [...] połówka wersu ‘Bogurodzicy’ sprowadza si  do 8 sylab w podziale na dwa 
człony 5+3  2+3+3.” ”Alla tal uppträder i ’Bogurodzica’ i likartade proportioner: 
Bogurodzica=5, dziewica=3, tillsammans 8 stavelser; bogiem sławiena=2+3, Maryja=3. [...] 
halva versraden [...] sammanförs till 8 stavelser vid uppdelningen i två led: 5+3  2+3+3.” 
236 Se Ostrowska, Parantele..., s. 40: ”Rola wyrazów pi ciosylabowych w polskich układach 
metrycznych [...]. [elementy] renesansowej poezji XVI-wiecznej kontynuuj cych tradycje 
naszej poezji redniowiecznej.” 
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dikter” observerar Pszczołowska,237 vilket är av stort intresse för den aktuella 
diskussionen. Dikten Litania do Marii Panny är genomgående femstavig. 
Mönstret 2+3=5 förekommer oregelbundet (i ungefär hälften av versrader-
na). Denna oregelbundenhet ligger i linje med Lieberts poetiska strategi. 
Signifikativt är att i både Bogurodzica och i Litania do Marii Panny före-
kommer femstavigheten som ett enda ord bara en gång. I Bogurodzica i det 
initiala ordet Bo-gu-ro-dzi-ca: ”den för ‘Bogurodzica’ så karakteristiska 
femstaviga enheten [...] framträder i verkets första ord, men [...] sedan upp-
repar den sig inte någon annanstans, då de femstaviga enheterna består av 
två eller flera ord” skriver Ostrowska.238 I Litania do Marii Panny i tredje 
strofens första versrad (versradens enda ord) Dwu-nas-to-d wi cz-na. I öv-
rigt består de femstaviga enheterna i båda dikterna av två eller flera ord. 

Den rytmiska läsningen av Litania do Marii Panny skapar andra indel-
ningar än den semantiskt grundade stavelseräkningen. De två indelningarna 
överskrider varandras gränser. I interaktionen med varandra alstrar dessa två 
slags indelningar en dynamisk spänning i dikten. Av intresse i kontexten är 
Lieberts sätt att läsa Litania do Marii Panny, enligt vad han själv skriver i 
brevet till Agnieszka från den 18 juli 1925 (om den då helt nyskrivna dik-
ten): ”jag översänder Dig min senaste dikt. [...] Men eftersom den är utan 
rim, måste Du först läsa den högt, medan Du tydligt skanderar varje ord, 
sakta. Jag själv läser den i alla fall på detta sätt.”239 Så lästes även hymnen 
Bogurodzica då den användes som en stridssång, det vill säga skanderades. 

I den metriska konstruktionen finns det bevisligen en inbördes korrespon-
dens mellan kyrie eleison och Bogurodzica. Ostrowska konstaterar att kyrie 
eleison är Bogurodzicas versifikationsmatris: ”Kyrie eleison skall betraktas 
såsom det vi söker efter för ’Bogurodzica’, dvs. ett mönster. Ett versifikato-
riskt och syntaktiskt mönster.”240 I sitt metriska schema framträder kyrie 
eleison som en förening av versfötterna daktyl och troké: - ˇ ˇ - ˇ (och som 
för övrigt rytmiskt, metriskt, syntaktiskt och semantiskt motsvarar den pols-
ka ekvivalenten och översättningen av acklamationen kyrie eleison: panie 
zmiłuj si ). Ordet Bogurodzica är metriskt identiskt med kyrie eleison: ”Det 
femstaviga Bogurodzica (2+3 stavelser) [...] låter sig i sin accentuering iden-
tifieras som en sammansättning av daktyl och troké”, enligt Ostrowska.241 
                               
237 Pszczołowska, op.cit., s. 315. 
238 Ostrowska, Parantele..., s. 43: ”W [tropie Kyrie eleison] tkwi tak charakterystyczna dla 
’Bogurodzicy’ cz stka pi ciosylabowa wyst puj ca w pierwszym wyrazie utworu, a potem 
nigdzie si  nie powtarzaj ca, gdy  pi ciosylabowe s  człony składaj ce si  z dwóch lub 
wi cej wyrazów [...].” 
239 Liebert, Listy, s. 52, brev 29 t. Agnieszka: ”[(Warszawa) sobota, 18 VII 1925] posyłam Ci 
ostatni mój wiersz. [...] Poniewa  jednak jest bez rymów, musisz go naprzód przeczyta  
gło no, skanduj c wyra nie ka de słowo, wolno. Tak przynajmniej ja go czytam.” Intressant i 
brevet är Lieberts egen relation till rimmen i dikten. 
240 Ostrowska, Parantele..., s. 34: ”Kyrie eleison trzeba ocenia  jako to, czego szukamy dla 
‘Bogurodzicy’, to znaczy wzór. Wzór wersologiczny i składniowy.” 
241 Ibidem, s. 34, 38: ”Wersyfikacyjnie przedstawia si  Kyrie eleison jako poł czenie daktyla 
z trochejem – – –. Jest wi c całostk  metryczn , tak jak jest całostk  zdaniow  jako 
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Metriskt identiska med ordet Bogurodzica är majoriteten av versraderna i 
dikten Litania do Marii Panny. Det metriska mönstret daktyl-troké i Litania 
do Marii Panny (som det t.ex. ser ut i diktens initiala versrad Łodzi z Koralu 
- ˇ ˇ - ˇ) dominerar men är inte homogent, vilket alstrar en spänning i versen. 
Alltså frångår Liebert homogeniteten vad gäller versmåttet: 16 av diktens 42 
versrader har ett avvikande mönster från daktyl-troké modellen. Detta stäm-
mer väl överens med Lieberts sätt att skapa dynamik genom en bruten regel-
bundenhet. Det dominerande rytmiska mönstret i Litania do Marii Panny är 
samma som Bogurodzicas rytmiska mönster. Strukturen i Litania do Marii 
Panny faller på så sätt tillbaka på Bogurodzicas (och därmed kyrie eleisons) 
rytmiska schema. Det rytmiska schemat hör till de faktorer som tillåter typo-
logiseringen av Litania do Marii Panny som tillhörande genren litaniatrop. 
Detta ses här som det främsta distinkta kriteriet på det strukturella planet 
som indikerar en konstitutiv interaktion med modellen Bogurodzica. Lieberts 
val av ett medeltida liturgiskt rytmiskt mönster skall ses som avsiktligt och 
eftersträvat.242 Jerzy Lieberts dikt Litania do Marii Panny låter sig därmed 
läsas som en rytmisk intertext. 

Flera strukturella analogier kan avläsas i de två texterna Litania do Marii 
Panny respektive Bogurodzica. Dessa är av varierande relevans sett till den 
specifika avsikten med detta kapitel, det vill säga klassificeringen av Litania 
do Marii Panny som en typ av en litaniatrop. De är dock av intresse genom 
själva relationen till den medeltida liturgiska dikttraditionen och därmed 
högt relevanta för studiets övergripande avsikt.  

En analogi går att iaktta i sättet att gestalta strofenheterna. I Bogurodzica 
bildar varje strof en sluten enhet, en tematisk och kompositionell sådan. 
Också i Litania do Marii Panny är stroferna slutna enheter, tematiska och 
kompositionella, dessutom formar stroferna grammatiska, syntaktiska enhe-
ter, eftersom varje strof är en mening. 

Bogurodzicas konstruktion vilar på tvådelade parallellismer på olika ni-
våer: parallellism är här det konstitutiva kompositionella elementet. Bogu-
rodzicas tvådelade parallellismer kan härledas ur tropen kyrie eleison, enligt 
Ostrowska.243 Kr y ska och Mika skriver om Bogurodzica: ”Genom re-
frängen kyrie eleison delas hymnen i två [...] avsnitt (strofer). Vart och ett av 

                                                                                                                             
poł czenie wołacza z rozka nikiem i całostk  znaczeniow  równowa n  polskiemu panie 
zmiłuj si .” ”pi ciosylabowa Bogurodzica (2+3 sylaby) [...] akcentuacyjnie daje si  oceni  
jako poł czenie daktyla z trochejem [...].” 
242 Jfr intressant Liebert själv om metriken, i Liebert, Listy, s. 170-171, brev 83 t. Agnieszka: 
”[(Warszawa) (Poniedziałek 16 XI) 1925] Du  przeszkod  jest mi brak gruntownej 
znajomo ci metryki i rytmiki. Ta nauka jest dosy  trudna. [...] Gałczy ski siedzi ju  nad tym 
par  miesi cy i powiada, e coraz mniej rozumie.” ”Ett stort hinder är för mig avsaknaden av 
grundliga kunskaper i metriken och rytmiken. Denna lära är rätt svår. [...] Gałczy ski jobbar 
med detta sedan några månader och säger att han begriper allt mindre.” 
243 Se Ostrowska, Parantele..., s. 34: ”wyra n  dwuczłonowo  wersu ‘Bogurodzicy’ daje si  
wywie  równie  z tropu Kyrie eleison.” ”den tydligt tvådelade konstruktionen i 
‘Bogurodzicas’ vers kan också härledas ur tropen Kyrie eleison.” 
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dem delar sig i sin tur i två mindre tematiska enheter, av vilka den första (i 
varje strof) i högre grad är mättad med teologiskt innehåll, den andra – med 
bönfallande.”244 Bogurodzicas tvådelade kompositionsschema tillbedjan-
böneacklamation är litanians grundstruktur och konstruktionsprincip. I detta 
kompositionsschema var det själva tillbedjan som sedan formades till egen 
litaniaform.  

Litaniaformen är också i dag produktiv inom liturgin, men även utanför 
strikt liturgiska och paraliturgiska kontexter är den en vital diktform. Den 
förekommer ofta inom den religiösa lyriken, som gärna söker sig till genrer 
med rötter i sakral liturgi och befästa genom religiösa traditioner. Under 
mellankrigstiden var litania en relativt frekvent form inom lyriken (t.ex. hos 
Ejsmond, Tuwim, Liebert och Kurek).245 Poetiska texter med en litaniaform 
följer inte rigoröst en liturgisk litanias strikta kompositionsschema. Dikten 
byggs där i stället upp kring själva bönen, medan lovprisningen, central för 
de liturgiska texterna, ofta ignoreras.246 Jerzy Liebert gick dock tillbaka till 
litanians originalform, och transformerade den i linje med sitt eget poetiska 
schema. Litania do Marii Panny har en litanias struktur. Komponenterna 
invokation-böneacklamation, en litanias bärande konstruktion, är också Lie-
berts dikts konstruktionsprincip.247 På så sätt hänvisar Liebert till själva ma-
trisen för en litaniadikt inom den polska poesin, det vill säga den medeltida 
Bogurodzica. Jastrz bski skriver: 
 

Litania do Marii Panny knyter an till den traditionella genren uppräkning, som 
avslutas med bönekadensen, dvs. till en tvådelad komposition. Varje strof lik-
nar i sin komposition en litaniavers, förutom det att i var och en av dem upp-
träder detta schema i varierande proportioner.248 
 

Den lovprisande delen och den bönfallande delen i diktens sju strofer förde-
las inom versraderna i varje strof enligt poetens eget schema, som är oregel-
bundet: 5+1, 3+3, 3+3, 1+5, 3+3 (lovprisningen och bönen här i omvänd 
ordning), 5+1 (invokationen här placerad i fjärde versraden), 3+3. I denna 
oregelbundenhet finns dock ett tydligt och avsiktligt mönster. På så sätt, 

                               
244 Kr y ska, Mika, op.cit., s. 62: ”Pie  przez refren kyrie eleison rozpada si  na dwie [...] 
cz ci (strofy). Z kolei ka da z nich dzieli si  na dwie mniejsze całostki tre ciowe, z których 
pierwsza (w ka dej strofie) nasycona jest bardziej tre ci  teologiczn , druga – modlitewn  
[...].” 
245 Se Hutnikiewicz, ”Motywy...”, s. 462. 
246 Se Piotr Nowaczy ski: ”Litania... Lieberta na tle gatunku.” Studia z literatury XX wieku. 
Lublin 2004, fotn. s. 149: ”Detta begrepp [litaniadikt] betecknar varje religiöst verk som 
innesluter en återkommande konstruktion av invokation och bön.” 
247 Se ibidem, s. 147: ”Liebert posługuje si  [...] strof , która praktycznie jest rozwini tym 
wersetem litanijnym o wyra nie oddzielonej pro bie i wezwaniu.” 
248 Jastrz bski, ”Matka Boska...”, s. 175: ”Litania do Marii Panny nawi zuje do gatunkowej 
tradycji wyliczania, ko cz cego si  kadencj  pro by, czyli do kompozycji dwuczłonowej. 
Ka da zwrotka przypomina kompozycyjnie jeden werset litanijny, z tym, e w ka dej ów 
schemat wyst puje w innych proporcjach.” 
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3.2.4 Positionering 
Avsnittet närmast placerar Jerzy Lieberts dikt Litania do Marii Panny längs 
axeln dogmatisk/apokryfisk. Avsikten är att visa på den dominerande ansat-
sen att i dikten närma sig det dogmatiska formspråket, medan den apokryfis-
ka kvalitén finns där som en given stilistisk komponent i den litterära ge-
staltningen.  

Jerzy Liebert bar på planer att ställa samman en historisk studie om Maria 
i polsk poesi. Han noterar i brevet till Agnieszka: ”Jag vill förbereda en upp-
sats: Hel. Jungfru Maria i polsk poesi, fast detta kräver en längre tid.”252 
Efter att ha undersökt källmaterialet i biblioteket konstaterar han att det inte 
går att finna något verk av större omfattning om gudsmoderskulten i polsk 
poesi.253 Detta inträffade ett halvår efter det att Liebert hade författat sin dikt 
Litania do Marii Panny, det vill säga den 18 juli 1925 då den omnämns för-
sta gången. Knappt två veckor senare, den 30 juli, skriver Liebert om dikten: 
”Jag älskar den [...] mycket, ty jag har ännu inte avskiljt den från mig. [...] 
jag har ingenting ljugit i min ’Litania’. Jag bad till Jungfru Marias ära, efter 
min förmåga.”254 Maria, ett givet och integrerat led i Lieberts andlighet, fick 
en gestaltning även i hans litterära produktion. Litania do Marii Panny är 
skriven som en bön, dikten är en autentisk litania.  

I Litania do Marii Panny positionerar sig Liebert vad gäller den polska 
litterära traditionen. Det är medeltida liturgiska texter som här är normativa 
för hans poetik. Inom dessa ramar är Liebert radikal och suverän i det han 
skapar genom att spränga gränser och normer också i relation till samtida 
poesi. I ett av sina brev kommenterar Liebert litteraturkritikernas reception 
av hans litterära stil: ”vad gäller det här med barocken så har de alla blivit 
som tokiga.”255 Den litterära kritiken visar en tydlig tendens att vilja inordna 
Litania do Marii Panny inom barockstilen: den dekorativt metaforiserande, 
emotionellt märkta, subjektiverade och individualiserade barockpoesin. Des-

                                                                                                                             
Panny’; «to mo e najgł bsza, najbardziej skupiona rzecz moja» – pisał o swojej kompozycji 
w li cie do Zofii Kocha skiej z 8 IX 1933 r. W innym li cie do tej samej adresatki, z 3 XI 
1933 r., kompozytor t  ocen  potwierdził: «‘Litania’ b. mi si  udała – na wysoko ci ‘Stabat 
Mater’».” Jfr Iwaszkiewicz, op.cit., s. 259: ”Moja powie  o suchotniku stała si  [...] jak 
gdyby ł cznikiem pomi dzy tymi dwoma gru likami, którzy mieli umrze  jak mój bohater 
[...]. Zeszli si  oni [...] w natchnionym arcydziele, jakim jest Litania Lieberta i 
Szymanowskiego.” 
252 Liebert, Listy, s. 259, brev 129 t. Agnieszka: ”[(Warszawa) 1 II 1926] Chciałbym 
przygotowa  referat: Naj w. Maria Panna w poezji polskiej, tylko to kwestia dłu szego 
czasu.” 
253 Se ibidem, s. 262, brev 131 t. Agnieszka: ”[(Warszawa) 4 II (1926)] niestety, adnej pracy 
obszerniejszej o kulcie Matki Boskiej w poezji polskiej nie ma.” Ett första sådant mera 
övergripande verk kom ut år 1959 (Matka Boska w poezji polskiej). 
254 Ibidem, s. 60, brev 34 t. Agnieszka: ”[(Warszawa) czwartek, 30 VII 1925] Ja go te  bardzo 
kocham, bo jeszcze go od siebie nie oddzieliłem. [...] nic nie skłamałem w mej ‘Litanii’. 
Modliłem si  na chwał  Panny Marii, jak umiałem.” 
255 Ibidem, s. 255, brev 127 t. Agnieszka: ”[(Warszawa) pi tek, 29 (I 1926)] z tym barokiem 
to oni wszyscy poszaleli.” 
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sa stilistiska aspekter märker ut en skarp skiljelinje mellan barockens lyrik 
och tidigmedeltida texter. Barocklyriken tar till sig den senmedeltida littera-
turens formspråk, vilket här klassificeras som ett närmande till det apokry-
fiska stilspråket – medan Litania do Marii Panny tvärtom äger karakteristika 
som snarare närmar dikten den dogmatiska gestaltningen.  

Vad som väsentligt skulle skilja Lieberts dikt från liturgiska texter, i det 
här fallet renodlade litanior, är böneelementets subjektiva framtoning – detta 
i vissa litteraturkritikers perception. 
 

[bönerna] handlar om subjektets inre liv, är uttryck för dennes personliga reli-
giösa upplevelser. Detta drag [...] är orsaken till att Lieberts dikt skiljer sig 
från den liturgiska texten inte bara genom den utbyggda bönfallande sektio-
nen, utan även genom dess individuella avtryck. Ty den kyrkliga litanian 
medger ingalunda förekomsten av några personliga inslag, detta på grund av 
bönens allmängiltighet och oföränderlighet.256  

 
I Nowaczy skis tolkning får det subjektivt personliga i Litania do Marii 
Panny rollen av en konstituerande faktor vad gäller diktens essentiella poe-
tiska värde:     
 

Subjektets – individens – exponering såsom en förgrundsgestalt samt bönerna 
betraktade som ett uttryck för hans personliga religiösa liv har till största delen 
bidragit till att litanian är genomsyrad med ett individuellt, subjektivt inslag, 
vilket är det som huvudsakligen genererar verkets lyriska kraft.257 

  
Mycket riktigt (viket framgår av Lieberts brev) är Litania do Marii Panny 
skriven som en personlig bön. Detta faktum i sig bestämmer dock inte resul-
tatet, t.ex. diktens poetiska form, värde eller stil. Att i Lieberts Litania vilja 
skriva in det subjektiva, det individualiserade som diktens väsentliga karak-
teristika är att gå emot vad poeten själv sökte efter i sitt skapande. Att se 
detta som det ”som huvudsakligen genererar verkets lyriska kraft” är att gå 
förbi diktens egentliga mening, det vill säga poetens egen avsikt med dikten, 
vilken också till fullo reflekteras och realiseras där. Lieberts intentioner med 
poetiken, så som han generellt har velat modellera den i sin lyrik, var i linje 
med hans egen spiritualitet (vänd till den medeltida tanken och andligheten), 
som var en helt integrerad komponent i hans poetik.  

Diktens bönfallande avsnitt låter sig läsas som en personlig bön och som 
en kollektiv sådan. Bönen i Litania do Marii Panny äger just det slags all-
mängiltighet som skänker liturgiska texter deras universella status. (Inte utan 
betydelse är det redan nämnda faktum att den officiella kyrkliga myndighe-
ten betraktar Litania do Marii Panny som en liturgisk hymn, då den har in-
korporerat dikten i de officiella tidegärdena). Det är det enskilda subjektet 

                               
256 Nowaczy ski, ”Litania...”, s. 150. 
257 Ibidem. 
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som talar i bönen. Men det lyriska subjektets ’jag’ är här utbytbart mot det 
kollektiva ’vi’. Även om bönen i Litania do Marii Panny givet bär den en-
skilde poetens, Jerzy Lieberts personliga signum, avviker den inte från de 
generella vedertagna mönstren för vad en bön skall handla om och följer i 
grunden en kyrklig kanon. Därför kan den utan svårighet tillämpas för varje 
individ, som kan infoga sig själv i den och identifiera sig med den.258  

Sammantaget kan man säga att en traditionell bön av Liebert ikläds en ny 
form i Litania do Marii Panny och på så sätt blir unik och innovativ. ”Ge-
nom en medveten förenkling och utarmning, och därmed en fullkomlig uni-
versalisering av den personliga upplevelsen, når han snabbt den gräns för 
poetiska möjligheter om vilken han drömde”, skriver Frankiewicz.259 En 
sådan typ av poetisk formulering kan ställas mot barockens (och övrig ef-
termedeltida) poesi, där den explicita personliga, subjektiva komponenten 
inte gärna låter sig tolkas som allmänt gällande (även om dikternas tematiska 
stoff har en given grund i den officiella kyrkliga traditionen), utan tvärtom är 
tydligt och avsiktligt relaterad till en specifik individ. Argumenteringen be-
kräftas väl i Jadwiga Sokołowskas resonemang:  

 
Individens ”självupplevelse” är ämnet för ett livligt intresse hos det lyriska 
”jaget”. Att lära känna personligheten, vilket började redan under renässansen, 
blir under den tidiga barocken poesins grundläggande stoff. [...] Den inre erfa-
renheten blir det huvudsakliga lyriska materialet. S ps poesi är bara till synes 
mättad med generaliseringar. I själva verket är det subjektets upplevelser. Poe-
ten hämtar sitt stoff ur självmedvetandet, visar en inre splittring, ett andligt 
kaos.260 

 
I medeltida texter, i de kyrkliga hymnernas mariamotiv skall man inte ”söka 
tecken på en individualiserad relation till Gudsmodern, eftersom de är av-
sedda att uttrycka [...] känslor hos de trognas gemenskap”, enligt Bogdan 
Szyma ski.261 Den eftermedeltida religiösa dikten var tvärtom inte avsedd att 
tillämpas i en social gemenskap. Här är det i stället individen, och konkret 
poeten själv, som är subjektet och objektet, normen och målet. ”Den av re-
nässansen uppväckta individualismen lät sig inte stängas in i den gemen-
samma bönen, ville inte dölja sig under den anonyma munkkåpan”, som 

                               
258 Jfr Liebert, Listy, s. 423, brev 3 t. Maria Leszczy ska: ”[3 II 1927] Ko ciół stara si , aby 
jak najwi cej było modlitw zbiorowych, [...] liturgicznych. [Pani] powtarza [...] czyje  słowa. 
W t  form  wlewa Pani [...] swoj  tre . W modlitwach [...] ‘własnymi słowami’, najwi cej 
[...] o sobie my limy, a nie o Bogu. Trzeba mie  wietny ‘habitus’, aby tego unikn  [...].” 
259 Liebert, Poezja-proza, i inl., s. 74. 
260 Jadwiga Sokołowska: ”Od renesansu do baroku. Swoisto  przełomu barokowego w Pol-
sce.” Religijno  literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, 
s. 19, 20. 
261 Bogdan Szyma ski: ”Wizerunek Matki Boskiej w poezji polskiej wczesnego baroku.” 
Religijno ..., s. 55: ”Nie nale y [...] szuka  w hymnach znaków zindywidualizowanego 
stosunku do Matki Bo ej, gdy  maj  one wyra a  [...] uczucia społeczno ci wiernych.” 
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Krzysztof Mrowcewicz formulerar det.262 Det lyriska ‘jaget’ som poetens 
individuella självbetraktande röst föds någonstans där i skärningspunkten 
mellan medeltiden och renässansen och vidare under barocken (ty inte heller 
under senmedeltiden, exempelvis i Lament wi tokrzyski, är ’jaget’ den en-
skilde poetens röst).263 I Litania do Marii Panny har emellertid det lyriska 
subjektet överskridit det enbart personliga, det avgränsat individuella, där-
med blir också diktens bön användbar som en kollektiv sådan. Vilket kan ses 
i kontrast till barockens introverta ’jag’, som placerar sig självt bortom ge-
menskapen: ”Det lyriska ’jaget’ ställer sig självt utanför kollektivet [...]. Det 
talande subjektet placerar sig bortom all slags gemenskap, men framför allt 
utanför den mänskliga gemenskapen. Det upptäcker sin absoluta ensamhet”, 
skriver Sokołowska om det hon benämner ”den nya poetikens födelse”.264 I 
Jerzy Lieberts dikt Litania do Marii Panny är bönens avsikt just själva ge-
menskapen – med människor och med Gud: 
 

Rozwi  mi oczy, / Bym w nich obudził: / Matk  i ojca, / Siostry i braci, / I 
wszystkich ludzi. [...] Niech w Ciebie wejdzie, / Za Tob  idzie, / Przed Tob  
pada. – Lås upp mina ögon, / Att jag där väcker: / Moder och fader, / Systrar 
och bröder, / Och alla människor. [...] Må den i Dig träda, / I Ditt spår följa, / 
Inför Dig böja.  

 
Lieberts val av litaniaformen bidrar till (men är i sig inte avgörande för) 
objektiveringen:   
 

Lieberts dikter fick ofta gestalten av en bön, litania, julsång eller religiös visa. 
De allra mest personliga upplevelserna var tack vare detta objektiverade där 
och blev allmängiltiga och bestående, och den individuella religiösa erfarenhe-
ten omvandlades till en intersubjektiv erfarenhet. Och tack vare det fick Lie-
berts symbolik ett intersubjektivt värde.265 
  

                               
262 Krzysztof Mrowcewicz: ”Polska poezja medytacyjna XVI stulecia – od Dantyszka do 
Grabowieckiego.” Nurt religijny w literaturze polskiego redniowiecza i renesansu. Red. S. 
Nieznanowski, J. Pelc. Lublin 1994, s. 355. 
263 Se Sokołowska, op.cit., s. 17-18: ”[det lyriska ‘jaget’ under renässansen] Det skiljer sig i 
grunden från den medeltida dikttraditionen. För första gången i den polska poesin blir det 
talande ’jaget’ urskiljbart. Poetens röst blir en enskild röst, individens, upphovsmannens unika 
personlighet. Denna stora upptäckt [...] förblir en beständig landvinning, hädanefter aldrig 
mera förkastad inom den poetiska praktiken. [...] vilket inte innebär att det lyriska ’jaget’ i sin 
grundläggande essens bestod i en oförändrad form hos senare generationers poeter. Det för-
ändras mycket snart, [...] redan under den tidigbarocka perioden [...].” 
264 Ibidem, s.19: ”narodziny nowej poetyki. ’Ja’ liryczne stawia siebie poza zbiorowo ci  
(S p, Grabowiecki). Podmiot mówi cy staje poza zbiorowo ci  wszelkiego rodzaju, ale 
przede wszsytkim poza zbiorowo ci  ludzi. Odkrywa swoj  absolutn  samotno . [...] ów stan 
przeczuł Kochanowski w Trenach.” 
265 Jarosław M. Rymkiewicz: ”Jerzy Liebert.” Literatura polska 1918-1932. Red. A. Brodzka 
i in. Warszawa 1975, s. 335-336. 
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I den polska eftermedeltida religiösa lyriken fick litaniaformen två slags 
gestalter: dikter med en dominerande lovprisande del, samt dikter där det 
bönfallande partiet dominerar. Det man främst värderade i dessa dikter var 
det unikt individuella, det strikt personliga. Detta realiserades på två sätt: 
genom ett deskriptivt, starkt dekorativt metaforiserande språk, som på så sätt 
fick en högre rang än själva de teologiska sanningarna (i lovprisande litania-
dikter), eller genom att det lyriska subjektet, poetens ’jag’, blev diktens ab-
soluta centrum (i bönfallande litaniadikter).271 I de båda litaniavarianterna 
intog diktens lyriska subjekt en central position. 

Hos Liebert är det, både i det lovprisande och bönfallande partiet i Litania 
do Marii Panny (och där diktens bönfallande avsnitt och mariaepiteten är 
inbäddade i varandra), tvärtom Maria som står i centrum. Det lyriska subjek-
tets böner har en sekundär betydelse relativt den överordnade avsikten här, 
vilken är att manifestera Maria i hennes roll som mediatrix.  

Sammantaget kan man säga att Jerzy Lieberts Litania do Marii Panny har 
en konstruktion som i sin typ är dogmatisk, med inslag av det apokryfiska 
stilspråket. I de bönfallande avsnitten står den personliga accenten för det 
apokryfiska inslaget, men är sekundär i kontexten. Denna grundläggande 
tendens i Litania do Marii Panny (att närma sig den dogmatiska formen), så 
klart markerad i diktens struktur, visar sig tydligt också i diktens metaforik.  

3.2.5 Mariaepiteten 
Litania do Marii Pannys mariametaforik har en stark inspirationskälla i den 
lauretanska litanian (Litania Lauretana B. Mariae Virginis; Litania 
Loreta ska do Naj wi tszej Maryi Panny). Nowaczy ski hänvisar till den då 
han skriver om mellankrigstida lyrik och om Liebert: ”Bland olika slags 
litaniatyper var det egentligen bara den lauretanska som kom att bli den allt 
mer aktiva inspirationskällan för poeterna. Den har också inverkat på Jerzy 
Liebert.”272 I den historiska översikten över Maria i polsk poesi talar 
Jastrz bski om den lauretanska litanian i kontexten av Litania do Marii 
Panny.273 Sett till denna litanias givna influens vad gäller Lieberts dikt är den 
lauretanska litanians historik och en allmän presentation av intresse. 

Den lauretanska litanian härleds till 1400-talet eller 1500-talet. Den initi-
erade ett nytt sätt att konstruera litanior: hädanefter begränsade man sig till 
ett enda tema och formade litaniorna kring det. I och med den lauretanska 
litanian blev litaniorna dessutom självständiga helheter, oavhängiga den 

                                                                                                                             
czysto ci.” Jfr Piotr Nowaczy ski: ”Liebert.” Polska liryka..., s. 453: ”Främmande för honom 
[...] var barockens hypertrofi i bruket av formella grepp, metaforikens överdimensionering, 
konceptism, fördunklande inversioner, ellipser [...].” 
271 Se Nowaczy ski, ”Litania...”, s. 148-149. 
272 Ibidem, s. 137: ”W ród wielu [...] typów litanii [...] tylko loreta ska stawała si  coraz 
bardziej aktywnym ródłem inspiracji poetów. Oddziałała ona i tak e na [...] Lieberta.” 
273 Jastrz bski, ”Matka Boska...”, s. 175, 176. 



 102 

liturgiska kontexten. Denna förändrade funktion reflekterades i gestaltningen 
av en litania: formen förenklades, vissa komponenter togs bort. I inledningen 
och i avslutningen (litanias yttre ramar) samt i refrängen (invokationerna 
miserere nobis, exaudi nos, ora pro nobis; zmiłuj si  nad nami, wysłuchaj 
nas, módl si  za nami; förbarma dig över oss, bönhör oss, be för oss) var 
bönemomentet dominerande. Den lovprisande delen blev kvar som en fast 
beståndsdel i alla litanior. I och med att litanian förlorade sin givna plats i 
den officiella liturgin fick den en ny roll och vann terräng inom den privata 
fromheten. Litanians inre, tematiska sektion lämpade sig väl för en vidare 
bearbetning. Kompositionen, som hölls samman av en gemensam yttre ram, 
öppnade för kreativiteten vad gäller själva innehållet: ständigt nya element 
tillfördes. Den litterära komponenten fick mera plats, det blev nu fritt fram 
för att infoga alla slags metaforer. Litanian som form betecknas som en ana-
forisk uppräkning.  

Den lauretanska litanian är den främsta bland marialitaniorna, den är en 
marialitania par excellence. Den är ett slags metaforiserad mariatraktat ge-
staltad i en litaniaform. I sitt dogmatiska innehåll betraktas den lauretanska 
litanian som en mariologins kvintessens. Den är monotematisk, med Maria 
som det enda temat, vilket sträcker sig över och omfattar tre relativt själv-
ständiga motiv. Litanian har således tre sektioner, där Maria framställs i 
aspekterna dogmatisk, historiosofisk respektive eskatologisk. 

Det dogmatiska motivet samlar tematiskt Marias främsta privilegier, det 
vill säga Maria gudsmoder och jungfru, och ställer dem i relation till den 
heliga treenigheten, samt till människan i frälsningshistorien. Här är det Ma-
rias väsen i sig som är själva ämnet. 
 

Sancta Maria / Sancta Dei Genitrix / Sancta Virgo virginum / Mater Christi / 
Mater Ecclesiae / Mater divinae gratiae / Mater purissima / Mater castissima / 
Mater inviolata / Mater intemerata / Mater amabilis / Mater admirabilis / 
Mater boni consilii / Mater Creatoris / Mater Salvatoris / Virgo prudentissima / 
Virgo veneranda / Virgo praedicanda / Virgo potens / Virgo clemens / Virgo 
fidelis 
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wi ta Maryjo / wi ta Bo a Rodzicielko / wi ta Panno nad pannami / 
Matko Chrystusowa / Matko Ko cioła / Matko łaski Bo ej / Matko nieskalana 
/ Matko najczystsza / Matko dziewicza / Matko nienaruszona / Matko 
najmilsza / Matko przedziwna / Matko dobrej rady / Matko Stworzyciela / 
Matko Zbawiciela / Panno roztropna / Panno czcigodna / Panno wsławiona / 
Panno mo na / Panno łaskawa / Panno wierna 
 
Heliga Maria / Heliga jungfru över alla jungfrur / Kristi moder / Kyrkans mo-
der / Den gudomliga nådens moder / Du rena moder / Du kyska moder / Du 
moder utan fläck / Du fullkomliga moder / Du högt älskade moder / Du under-
bara moder / Du det goda rådets moder / Du moder till vår Skapare / Du moder 
till vår Frälsare / Du visa jungfru / Du vörnadsvörda jungfru / Du högtlovade 
jungfru / Du mäktiga jungfru / Du milda jungfru / Du trogna jungfru274 

 
Det historiosofiska motivet fokuserar på Maria i den tidrumsliga dimensio-
nen. Det handlar här om Marias roll och delaktighet i frälsningshistorien. 
Maria är här en historisk gestalt. Det handlar om Maria som kvinna. Majori-
teten av epiteten formuleras här genom metaforer av statisk art. 

 
Speculum justitiae / Sedes sapientiae / Causa nostrae laetitiae / Vas spirituale / 
Vas honorabile / Vas insigne devotionis / Rosa mystica / Turris davidica / 
Turris eburnea / Domus aurea / Foederis arca / Ianua coeli / Stella matutina / 
Salus infirmorum / Refugium peccatorum / Consolatrix affictorum / Auxilium 
christianorum 

 
Zwierciadło sprawiedliwo ci / Stolico m dro ci / Przyczyno naszej rado ci / 
Przybytku Ducha wi tego / Przybytku chwalebny / Przybytku sławny 
pobo no ci / Ró o duchowna / Wie o Dawidowa / Wie o z ko ci słoniowej / 
Domie złoty / Arko przymierza / Bramo niebieska / Gwiazdo zaranna / 
Uzdrowienie chorych / Ucieczko grzesznych / Pocieszycielko strapionych / 
Wspomo enie wiernych 
 
Rättfärdighetens spegel / Vishetens säte / Orsak till vår glädje / Du Andens 
kalk / Du dyrbara kalk / Du hängivenhetens kalk / Du hemlighetsfulla ros / Du 
Davids torn / Du elfenbenstorn / Du gyllene hus / Du förbundets ark / Du 
himmelens port / Du morgonstjärna / Du de sjukas hälsa / Du syndarnas till-
flykt / Du de bedrövade tröst / Du de kristnas hjälp 

 

                               
274 ”Litania Lauretana B. Mariae Virginis.” Preces selectae. Cura et studio D.ris Ioannis Vilar. 
Coloniae MMI, s. 161-164; ”Litania Loreta ska do Naj wi tszej Maryi Panny.” Kútnik, 
op.cit., s. 5-6; ”Den lauretanska litanian.” Oremus, s. 381-384. (Obs.: i litanians sv. version 
saknas ”Heliga Gudsmoder” efter ”Heliga Maria”.) 
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Det eskatologiska motivets Maria är den bortom den jordiska realiteten, bor-
tom det tidrumsliga, bortom det materiella varats föränderlighet. Det är Ma-
ria i himlen. Här definieras hennes särskilda plats i det gudomliga och i rela-
tionen till skapelsen och till kyrkan. I det himmelska riket är Maria, en 
konungs moder, själv en drottning. 
 

Regina Angelorum / Regina Patriarcharum / Regina Prophetarum / Regina 
Apostolorum / Regina Martyrum / Regina Comfessorum / Regina Virginum / 
Regina Sanctorum omnium / Regina sine labe originali concepta / Regina in 
coelum assumpta / Regina sacratissimi Rosarii / Regina pacis  
 
Królowo Aniołów / Królowo Patriarchów / Królowo Proroków / Królowo 
Apostołów / Królowo M czenników / Królowo Wyznawców / Królowo 
Dziewic / Królowo Wszystkich wi tych / Królowo bez zmazy pierworodnej 
pocz ta / Królowo wniebowzi ta / Królowo Ró a ca wi tego / Królowo 
pokoju  
 
Änglarnas drottning / Patriarkernas drottning / Profeternas drottning / Apost-
larnas drottning / Martyrernas drottning / Bekännarnas drottning / Jungfrurnas 
drottning / Alla de heligas drottning / Du drottning avlad utan arvsyndens 
fläck / Du drottning upptagen i himmelen / Du drottning av den heliga rosen-
kransen / Du fredens drottning 
 

Den lauretanska litanians olika enskilda motiv innehåller inte upprepningar 
utan kompletterar varandra. Alla tre motiven samlade tillsammans, i den 
givna ordningen, bildar en helhet. Marias gestalt visar sig på så sätt i sin 
fullhet, i tre aspekter, eller teologiska dimensioner: det dogmatiska motivets 
Maria, jungfru, gudsmoder, det historiosofiska (tidrumsliga) motivets kvin-
na, det eskatologiska motivets drottning.275   

Själva det språkliga materialet till mariametaforiken hämtas generellt i 
bibliska texter. Maria betecknas på två sätt: genom abstrakta metaforer som 
definierar hennes fullkomlighet och ställning i relation till det jordiska och 
det himmelska, samt genom metaforer som konkretiserar och materialiserar 
de abstrakta benämningarna.276 

Marias privilegier och egenskaper finns inskrivna, syntetiskt konfigurera-
de i den tidigmedeltida hymnen Bogurodzica. Den senmedeltida lauretanska 
litanian presenterar en mera specificerad och metaforiserad explicering av 
Marias namn, privilegier och egenskaper. Också Litania do Marii Panny har 
en stomme av dogmatiskt stoff, ett snitt av teologiska sanningar om Maria. 
Och fastän alla aspekterna (det dogmatiska, historiosofiska, eskatologiska – i 
Kútniks schema) inte är explicita i Litania do Marii Panny, är de dock, di-
rekt eller indirekt, identifierbara.  

                               
275 Se Kútnik, op.cit., s. 49, 119-122, 130, 132 (om lauretanska litanians tre motiv). 
276 Se Nieznanowski, ” redniowieczna liryka...”, s. 24-25, samt Sawicki, ”Motywy...”, s. 50.  
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I Litania do Marii Panny behåller mariaepiteten sin primära funktion (i 
analogi till det som sker i modellerna Bogurodzica och lauretanska litanian, 
och i kontrast till den eftermedeltida diktproduktionen277), vilket är att 
benämna Maria och definiera hennes ställning och roll. Det är en av faktorer 
som konstituerar det allmängiltiga och universella i dikten, och placerar den 
längs den dogmatiska axeln. Mariaepiteten i Litania do Marii Panny är 
benämningar och namn. De stilistiska element i dikten som kan tyckas vara 
deskriptiva (och därför tillhöra den apokryfiska kategorin) är i själva verket, 
i sin lexikaliska och semantiska struktur, av dogmatisk teologisk typ. Att 
mariaepiteten i dikten främst syftar till att benämna Maria, och inte till att 
gestalta henne med en deskriptiv, estetiserande stilistik bekräftas, indirekt, 
av poeten själv då han ifrågasätter förläggarens modifikationer i dikten. I ett 
brev noterar Liebert att epitetens initiala bokstäver skall vara versaler, vilket 
ju är signalementet för namn. Liebert använder begreppet okre lenia, 
benämningar, beteckningar om mariaepiteten i sin dikt: ”Vad gäller [...] 
litterationen [...] handlar det [...] om att alla benämningar, t.ex. Granico 
Prosta, Łodzi z Koralu osv., borde stavas med versal.”278 Klart är dock att 
förläggaren har stavat i enlighet med poetens avsikt bara i början av diktens 
meningar och versrader, och ignorerat de övriga versalerna (de som Liebert 
avser) i originaltexten. Jastrz bskis resonemang ligger i linje med denna 
diskussion om diktens mariabeteckningar:    
 

Författaren använder beteckningar som formellt ligger nära den ”Lauretanska 
litanians” uttryck, men som är helt nya [...]. [...] I sin typ påminner de [...] om 
perifraser och parafraser, eftersom de inte benämner Maria direkt, deras roll är 
dock en annan. Man ser i dem en strävan att benämna det onämnbara, nå fram 
till Gudsmoderns essentiella egenskaper med hjälp av metaforiken [...]. [...] 
Dikten äger [...] en laddning av ett dynamiskt sökande efter de övernaturliga 
värdena och viljan att nå dem. Statisk beskrivning förekommer inte.279 

 
Att placera Litania do Marii Pannys metaforik inom ramen för ett formspråk 
som är liturgiskt till sitt ursprung och väsen är att klassificera dikten som 
tillhörande den dogmatiska kategorin. Om det liturgiska språkets objektive-
rade karaktär i den lauretanska litanian skriver Kútnik: ”I den Lauretanska 

                               
277 Jfr Szyma ski, ”Wizerunek...”, s. 38-39: ”Grochowski [m.fl.] förblir dogmerna trogna; det 
är på dessa [...] de grundar sig vid framställningen av religiösa verk. [...] Likväl kan man inte 
säga att detta skulle göra dessa dikter (och i och med det även bilden av Maria) nära nog 
identiska med de medeltida. [...] en stor mängd metaforiska figurer [förekommer inte] med en 
sådan intensitet i föregående seklers poesi. [...] själva ortodoxin hos den poetiska bilden av 
Maria vittnar ingalunda om dess stränghet [...]. Diminutiverna [...] vittnar om ett försök att 
visa på människans emotionella relation till Maria.” 
278 Jfr fotn. 218. (Jfr här, i samma fotn.: ”litteration, som jag nog felaktigt kallar den.”) 
279 Jastrz bski, ”Matka Boska...”, s. 175-176. 





 107 

Anden. [...] Maria, Guds Moder och Jungfru över jungfrur, har bland männi-
skorna den mest intima och nära relationen till den Heliga Treenigheten.283  

 
Marias egennamn figurerar i Litania do Marii Panny i versraderna: ”Mario z 
Libanu / Mario z Egiptu / Mario z Betlehem” – ”Maria från Libanon / Maria 
från Egypten / Maria från Betlehem”, vilket kan fungera som ett slags paral-
lell till den lauretanska litanians initiala invokation, den enda med Marias 
namn. I Lieberts dikt finns inte benämningarna moder eller gudsmoder, i 
stället anspelar poeten på Marias särskilda ställning och hennes unika rela-
tion till det gudomliga genom ordet Wysoka, Höga, i invokationen Panno 
Wysoka, Höga Jungfru. (Detta förstärks dessutom i den efterföljande versra-
den i ordet niebo, himmel i dess metaforiska betydelse det gudomligas bo-
ning, vistelseplats. Maria benämnd Wysoka, Hög får här kapaciteten att höja 
människan till himlen: ”Jak krzak skarlały [...] Jest moja wiara, / Pozwól jej 
rosn , / Panno Wysoka / Ku niebu dalej!” – ”Som förkrympt buske [...] Är 
min tro, / Låt den växa, / Höga Jungfru / Närmare himlen!”) Invokationen 
refererar samtidigt till Marias jungfrudom: Panno, Jungfru. Att sätta sam-
man beteckningarna Wysoka, Höga och Panno, Jungfru på det sätt som Lie-
bert gör skänker formuleringen en ytterligare dimension. Ett sådant sätt att 
markera rang har konnotationer i bibliska texter. Kútnik skriver om detta 
slags språkliga formuleringar i samband med den lauretanska litanians tred-
je invokation:  
 

Marias beteckning [...] ”Heliga Jungfru över jungfrur” är en tydlig hebraism, 
vilka ofta förekommer i den Heliga skriften, och senare också i liturgin, t.ex.: 
Sångernas sång [Höga Visan; polska Pie  nad pie niami], konungarnas 
konung [król królów], herrarnas herre [pan nad pany] osv. Attributet, som ut-
vecklar uttryckets grundläggande led, är dess upprepning, och i och med det 
en gradering. I själva verket ersätter det ett superlativ: störst [najwi kszy], 
högst [najwy szy] osv. Uttrycket ”Jungfru över jungfrur” betecknar Maria så-
som en jungfru, den enda i sitt slag, i detta ords fulla och rätta bemärkelse.284 

 
Lieberts formulering Panno Wysoka, Höga Jungfru kan på så sätt i sin teolo-
giska innebörd ses i en klar analogi till den lauretanska litanians tredje in-
vokation wi ta Panno nad pannami, Heliga Jungfru över alla jungfrur. 
Benämningen hög om Maria förekommer inte i den lauretanska litanian 
(svenska versionens Du högtlovade jungfru är en tolkning av latinets Virgo 
praedicanda, polska Panno wsławiona).  

Sammanställningen jungfru Maria finns i själva titeln i Lieberts dikt: 
Litania do Marii Panny. Av särskilt intresse är titelns första variant Do 
Naj wi tszej Marii Panny: ”’Litania till Jungfru Maria’, som publicerades i 
[...] ’Skamander’ [...] hade [...] titeln ’Till den Allraheligaste Jungfru Ma-
                               
283 Kútnik, op.cit., s. 51. 
284 Ibidem, s. 63-64 (kommentarerna inom klammer: från den pol. texten alt. mina / MLK). 
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ria’.”285 Denna första titelvariant är en klar parallell till den lauretanska lita-
nians fullständiga titel: Litania Loreta ska do Naj wi tszej Maryi Panny, lat. 
originalets Litania Lauretana B. Mariae Virginis. 

I själva dikten förekommer jungfru och Maria separat. I ett standardiserat 
språkligt bruk är beteckningen jungfru och namnet Maria tätt förenade och 
formar en enhet: ”Beteckningen ’Jungfru Maria’ [...] har så vuxit samman 
med Marias namn, att [den är] oskiljaktigt förenad med det. [...] orden 
’Jungfru Maria’ [uppfattas] som ett enda namn. Det är ett permanent attribut 
till egennamnet”, skriver Kútnik.286 Enskilt vart och ett i sig självt liksom 
tillsammans är de bärare av en tung teologisk innebörd: ”[Kyrkan] har för-
klarat läran om Marias jungfrudom som uppenbarad, och i och med det ofel-
bar [...]. [...] den är [...] en trosartikel, en dogm.”287  

I Lieberts dikt är det just benämningen panna som får stå för Marias 
jungfrudom, då beteckningen dziewica inte förekommer där. I Marias fall är 
dessa två ord, panna och dziewica, synonyma, och p.g.a. denna ekvivalens 
utbytbara (där ordet dziewica, oskuld, kysk, obefläckad, motsvarar svenska 
ungmö eller mö, medan panna översätts till svenska både som jungfru, i 
betydelsen fröken, ogift kvinna, och ungmö). Lieberts språkbruk stämmer 
här väl överens med den samtida användningen av dessa ord i religiösa kon-
texter: ”Panna [...] är tillsammans med matka [moder] en allmän ’neutral’ 
benämning av Gudsmodern, oftast i sammanställningen Naj wi tsza Maria 
Panna.”288 (Noteras kan att tilltalet Naj wi tsza Maria Panna, Den Allrahe-
ligaste Jungfru Maria är ”numera [...] en förening så permanent, att utifrån 
den har en förkortning NMP bildats”, enligt Marian Kucała.289)  

Fastän Maria i egenskap av gudsmoder inte explicit omnämns i Litania do 
Marii Panny inbegriper alla de övriga av Marias benämningar i dikten detta 
hennes främsta privilegium, de är implicit inskrivna där, immanenta. Främst 
gäller det ordet jungfru (den bredvid gudsmoder mest centrala av Marias 
titlar). Marias benämning panna, jungfru har även innebörden av det 
jungfruliga moderskapet, och implicerar den, enligt den katolska lärans 
dogmatiska satser: ”La virginité fait partie de la perfection de la maternité 
divine.”290 Även i den lauretanska litanian framställs Marias moderskap och 
jungfrudom som oskiljaktiga, ”sammansmälta”.291 
                               
285 Jfr fotn. 218. 
286 Kútnik, op.cit., s. 62. 
287 Ibidem, s. 63. 
288 Kucała, op.cit., s. 136 (och vidare): ”Gudsmoderns benämningar som knyter an till hennes 
jungfrudom är [...] dziewica och panna. Dziewica förekommer i de äldsta polska texterna [...]. 
Under senare sekler drar sig dziewica ur den sekulära användningen, ersatt av panna och 
dziewczyna [flicka], men också relaterat till Gudsmodern drar sig namnet dziewica tillbaka, 
medan panna sprider sig. I det religiösa språket i dag förekommer fortfarande dziewica, det 
har dock en viss arkaisk prägel.” 
289 Ibidem, s. 138. 
290 Jean-Hervé Nicolas: Synthèse dogmatique. De la Trinité à la Trinité. Paris 1985, s. 486. 
291 Se Kútnik, op.cit., s. 67 : ”W [...] sposób nierozdzielny fakt dziewictwa i macierzy stwa 
Maryi ukazuje Litania Loreta ska.” Se Frälsarens Moder, s. 57: ”[Maria] förenar på ett full-
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Att ordet moder inte förekommer i Lieberts dikt i relation till Maria (utan 
enbart i kontexten av bönen om mänsklig gemenskap: ”Rozwi  mi oczy / 
Bym w nich obudził / Matk  i ojca / Siostry i braci / I wszystkich ludzi” – 
”Lås upp mina ögon / Att jag där väcker / Moder och fader / Systrar och 
bröder / Och alla människor”) tolkas här som en indikation på denna titels 
särställning, Maria är moder par excellence. Då detta inte utsägs explicit, 
skall det i stället läsas implicit i diktens övriga mariabenämningar. En sådan 
tolkning är given: att Liebert inte explicit nämner Marias moderskap är an-
märkningsvärt i en dikt med titeln Litania till Jungfru Maria. Liebert hade 
ingående kunskaper om den litterära och den liturgiska traditionen, om den 
polska marialyriken, samt om de teologiska lärosatserna relaterade till Maria 
(vilka han dessutom bekände sig till). Marias privilegium att vara gudsmo-
der, gudaföderska, är enligt den katolska kyrkans lära en förutsättning för, en 
orsak och källa till alla hennes andra privilegier. ”Marias högsta [...] privile-
gium och nådegåva är det Gudomliga Moderskapet uttryckt i titeln Gudafö-
derska” (Theotókos).292 Kútnik skriver: ”Det Gudomliga Moderskapet är 
orsaken till Hennes unika andliga status”, och vidare: ”Marias moderskap är 
Hennes huvudtitel, och skälet till att hon fick alla privilegier”.293 Inte heller 
benämningen helig förekommer i dikten, eller ordet Gud, vilket inte kan 
tolkas som ett oplanerat förbigående. I stället blir det en ytterligare indika-
tion på en generell, väl genomtänkt strategi. Att i en litaniadikt tillägnad 
Maria utelämna benämningen moder, det främsta av Marias titlar och privi-
legier, kan därmed inte ses annat än som avsiktligt.  

Man kan här därför med fördel tillämpa Krakówavantgardets och Julian 
Przybo  term mellanordet, som är en fördold semantisk sfär utan egen form, 
vilken alstras till följd av ordens ömsesidiga verkan på varandra. Den för-
dolda semantiska sfären i det här fallet är ordet moder använt om Maria. Den 
är en integrerad och immanent komponent i hela dikten. Det icke explicit 
sagda träder fram i sin fulla innebörd ur den formulerade poetiska utsagans 
komplexa nät av semantiska konstellationer.  

Litania do Marii Pannys invokationer Mario z Libanu, Mario z Egiptu, 
Mario z Betlehem; Maria från Libanon, Maria från Egypten, Maria från 
Betlehem (det vill säga de med Marias namn) formar tillsammans med invo-
kationen Panno Wysoka, Höga Jungfru (den som definierar Marias status 

                                                                                                                             
komligt sätt i sig själv jungfrulighetens kärlek med den [...] som karakteriserar moderskap 
[...], de är förenade med varandra som om de vore sammansmälta.” 
292 Nauczycielka i Matka. Adhortacja Pawła VI Marialis Cultus. Tekst i komentarze. Red. St. 
C. Napiórkowski. Lublin 1991, s. 121: ”Najwi kszym [...] przywilejem i łask  dla Maryi jest 
Macierzy stwo Bo e wyra one w tytule Bogarodzica [...].” 
293 Kútnik, op.cit., s. 67, 71. Jfr om ordet moder använt om Maria i polska, Kucała, op.cit., s. 
134-135: ”Den mest frekventa [...] benämningen av Gudsmodern i [...] det polska språkets 
historia är, från medeltiden till idag, matka [moder], som vanligen uppträder tillsammans med 
attributen bo a, boska [gudomlig, allra heligaste] [...]. Ordet matka har använts om Maria i de 
äldsta polska texterna [...]. [...] Den mest allmänna, i dag vedertagna Mariabenämningen, utan 
emotionell laddning, är Matka Boska [Gudsmoder].” 
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till naturens verk. Samtliga har funktionen att konkretisera, materialisera 
historiosofiska föreställningar om Marias roll i historien.296  

Vad gäller den historiosofiska aspekten i Litania do Marii Panny finns det 
ett antal epitet som distinkt kan relateras till Maria i rollen som mediatrix. 
Till dessa hör: Łodzi z Koralu,  Kładko Cedrowa, Serc Przewo niczko; Skepp 
av Koraller, Cederträspången, Hjärtans Bärerska. Placerade i diktens kon-
kreta kontext, alla tre samlade i diktens initiala strof, får dessa epitet en tid-
rumslig karaktär: ”Łodzi z Koralu, / Serc Przewo niczko / Ponad gł bin , / 
Kładko Cedrowa / W nas przerzucona, / Przenie  m  miło ” – ”Skepp av 
Koraller, / Hjärtans Bärerska / Över ravinen, / Cederträspången / Inom oss 
fästad, / Färja min kärlek”. 

Epiteten Łodzi z Koralu, Skepp av Koraller och Kładko Cedrowa, Ceder-
träspången hänvisar till materiella ting. Samtidigt innehåller det ena ledet 
hos de båda sammansättningarna en indikation på helighet: korall och ceder. 
Ceder är en traditionsenlig metafor (cedern ansågs vara av ädelt slag; den 
användes bl.a. därför i konstruktionen av Salomos tempel), medan korall är 
Lieberts egen, dock helt i enlighet med biblisk metaforik (men även med 
paralleller i den barocka stilistiken, där namn på alla sorters ädelstenar bru-
kades rikligt i metaforer om Maria). I den fornkristna hymnologin liknades 
Maria vid en ceder.297 

Materialet är således av ädelt slag, och därmed ett tecken på helighet. 
Men det är själva transportmedlet Łód , Skepp och övergångsstället Kładka, 
Spång som i Lieberts Litania hänvisar till Maria i egenskap av mediatrix, 
förmedlarinna, diktens Bärerska. Skepp i den kristna bildvärlden är en figur 
för Maria och för kyrkan: ”Maria styr vårt livs skepp mitt i världens [...] 
vågor och skyddar mot förlisning. Hon hjälper oss att ro in i en lugn och 
trygg hamn. Det som gäller för den enskilda själen, kan [...] tillämpas på 
Kyrkan, skeppet på det stormiga havet.”298 Efraim Syriern besjunger Maria 
som ett skepp, vilket också akathistoshymnen gör, som dessutom benämner 
henne bro: ”Gläd dig, Skepp för dem som önskar bli frälsta”, ”Gläd dig, Bro, 
som leder människorna till himlen.”299 Lieberts Kładka, Spång om Maria är 
ett annat namn för bro, som är en traditionell symbol för en övergång.300 

                               
296 Se Kútnik, op.cit., s. 130. 
297 Se Lurker, op.cit., s. 30, 31: ”W Pie ni nad Pie niami [...] wspomina si  razem cedry i 
Liban przy okazji opiewania pi knej [...] postaci bosko-ludzkiej oblubienicy [...].” ”w 
staro ytnych pie niach Maryj  nazywano cedrem, gdy  z woli Bo ej miała przynie  na wiat 
[...] Jezusa Chrystusa.” (Om ceder som material i mariaikoner se Görel Cavalli-Björkman: 
Den Svarta Madonnan. Stockholm 1996, s. 17: ”svarta madonnor är tillverkade i träslag som 
ek, oliv, päronträ eller cederträ som sedan målats svart.”) 
298 Kútnik, op.cit., s. 178. 
299 Akathistos. Se w. Efrem Syryjczyk: ”Pie  o Naj wi tszej Pannie.” Ojcowie Ko cioła 
greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bo ej. Przekł. i wst p W. Kania. Niepokalanów 1981, s. 38: 
“Ona jest okr tem / pełnym bogatego skarbu, / wioz cym dla ubogich / dar nieba. / Przez ni  
umarli stali si  bogaci / nosiła bowiem ycie.” 
300 Se Biedermann, op.cit., s. 61, 62: ”passagen över det vatten som skiljer livet hitom döden 
från [...] det hinsides. Bron ersätter färjekarlen som [...] forslar själarna [...] till andra sidan.” 
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Beteckningarna Łód , Skepp och Kładka, Spång sammanförs vidare i be-
nämningen Przewo niczka, Bärerska. Benämningen Przewo niczka, Bärers-
ka sammanfogar hela den metaforiska bilden. Epitetet Serc Przewo niczko 
blir därmed ett sammanfattande namn som motsvarar Marias titel mediatrix, 
i den tidrumsliga (historiosofiska) dimensionen. Alla dessa tre invokationer: 
Łodzi z Koralu, Kładko Cedrowa, Serc Przewo niczko; Skepp av Koraller, 
Cederträspången, Hjärtans Bärerska ses här som en parallell till den laure-
tanska litanians invokation Arko przymierza, Du förbundets ark. Noaks ark 
och förbundets ark är i kristen typologi figurer för Maria. I akathistoshym-
nen t.ex. besjungs Maria som en ark: ”Gläd dig, Ark, förgylld av Anden.”301    
 
Granico Prosta, Räta Gränslinje är det kanske mest komplexa av mariaepi-
teten i Lieberts dikt – det placerar sig på gränsen mellan det historiosofiska 
och det eskatologiska och förenar de båda, det är en övergång och en ingång 
till den eskatologiska sfären. Beteckningen gräns förekommer i bibliska 
texter ofta i kontexter av gränsdragning mellan ljus och mörker.302 Metaforen 
gräns som en figur för Maria tillhör inte de allra vanligaste inom vare sig de 
strikt liturgiska eller de bredare litterära kontexterna. Gregorios Palamas 
använder denna metafor i sin homilia om Bebådelsen, där han skriver att 
Maria “alone is the borderline between created and uncreated nature”, också 
ordet ”boundary” förekommer hos Palamas i en motsvarande kontext.303 
Maria benämnd Granica, Gräns i Lieberts dikt blir på samma gång en skilje-
linje och en öppning, en port till himlen: ”Gläd dig, Öppnare av paradisets 
portar”, ”Gläd dig, frälsningens Port”, ”Gläd dig, Dörr till det höga mysteri-
et”, som det formuleras i akathistoshymnen.304 Beteckningen Granica, Gräns 
i Lieberts dikt kan på så sätt tolkas som en parallell till den lauretanska lita-
nians invokation Bramo niebieska, Du himmelens port, om vilken Kútnik 
skriver: ”Himmelens port är en passage i båda riktningar: från himlen till 
jorden och från jorden till himlen.”305 Lieberts epitet Granica, Gränslinje 
använt om Maria, kan också ställas samman med den ortodoxa liturgins ma-
riatilltal ogenomtränglig dörr: ”Gläd dig, Herrens ogenomträngliga dörr! 
Gläd dig, mur och beskydd för dem som ilar till Dig!” (som för övrigt anspe-
lar på Höga Visans text).306 Litania do Marii Pannys epitet Granico Prosta, 
Räta Gränslinje om Maria på det sätt som det sedan expliceras i resten av 

                                                                                                                             
”Att slå en bro mellan vardagens värld och den andra [är så viktigt] att det behövs en särskild 
brobyggare [för kommunikationen] mellan de båda världarna.” ”Broar har inte bara till upp-
gift att förena; symboliskt gör de [...] själva övergångssituationen till en ny existensform [...].” 
301 Akathistos. Jfr Kútnik, op.cit., s. 169, 170: ”Noaks ark flöt ovanpå vattnen som hade dränkt 
allting, Maria blev upphöjd ovanför synden, genom sin obefläckade avlelse bevarad från [...] 
förstörelsen.” ”Maria, det Nya förbundets ark [...].” 
302 Se t.ex.: 1 Mos. 1:3-7, Job 26:10, Ps. 74 (73):16-17. 
303 Se Gregorios Palamas: ”The Annunciation of the Theotokos.” St Gregory Palamas as a 
Hagiorite; http://www.orthodoxresearchinstitute.org/articles/fasts_feas 
304 Akathistos. 
305 Kútnik, op.cit., s. 172. 
306 Akathistos. Se Höga V. 8:10: ”Jag är en mur, och min barm är såsom tornen därpå.” 
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strofen: ”Granico Prosta, / Któr  Bóg serca / Nasze przemierzył” – ”Räta 
Gränslinje, / Med vilken Gud har / Mätt våra hjärtan” kan läsas som en an-
spelning på profeten Hesekiels redogörelse för exakta mätningar av Herrens 
tempel och dess allra heligaste rum (och dessutom även på Apokalypsens 
detaljerade skildringar av det himmelska Jerusalems konstruktion).307 Detta 
stämmer också väl med portsymboliken generellt (och är i linje med den 
judeo-kristna traditionen): ”Kyrkportarna uppfattas som ingångsportaler till 
himlen, eller också ses hela byggnaden som en symbol för Guds tronsal eller 
för ’det himmelska Jerusalem’.”308 

Łask Błyskawico, Nådens Blixt är ett annat epitet i Lieberts dikt som är 
gränsöverskridande och som placerar sig mellan det dogmatiska och det 
eskatologiska motivet (och inkluderar det historiosofiska – vilket för övrigt 
gäller majoriteten av diktens epitet, då det hämtar det språkliga materialet 
från naturen). Det är den benämning i dikten som direkt och explicit hänvisar 
till Maria som all nåds förmedlerska, i och med ordet nåd som där ingår. 
Den lauretanska litanians parallell till en benämning av Maria med sådan 
innebörd finns inom det dogmatiska motivet, Matko łaski Bo ej, Den gudom-
liga nådens moder. Länken till den eskatologiska aspekten (vad gäller själva 
det teologiska innehållet) i Litania do Marii Pannys mariaepitet Łask 
Błyskawico, Nådens Blixt blir här den direkta föreningen mellan ordet 
Błyskawica, Blixt och ordet Łaska, Nåd. I den Hebreiska Bibelns texter, men 
också i evangelietexterna, står blixt (eller ljungeld), på var sitt sätt, för en 
gudsuppenbarelse. ”Ty såsom ljungelden, när den ljungar fram, lyser från 
himmelens ena ända till den andra, så skall det vara med Människosonen på 
hans dag.”309 I kristen bildsymbolik är blixt en indikation på Guds omedelba-
ra närvaro. Marias benämning Łask Błyskawico i Lieberts Litania do Marii 
Panny ligger helt i linje med kyrkans lära, där Maria som Guds redskap bär 
titeln nådens förmedlerska, som springer ur hennes privilegium att vara 
gudsmoder. 

                               
307 Se Hes. 40; Upp. 21:10-21. 
308 Biedermann, op.cit., s. 169. 
309 Luk. 17:24. (Jfr här också Biedermann, op. cit., s. 207: ”I medeltidskonstens skildringar av 
Marie bebådelse framställs den gudomliga alstringskraften som en duva mitt i en ljusstråle, 
som träffar Marias huvud eller öra.” Se fotn. 121.) 
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Litania do Marii Pannys beteckning Łask Błyskawico, Nådens Blixt kan 
associeras till en annan beteckning i dikten: Dwunastod wi czna Cytaro, 
Tolvfaldigtklingande Cittra. Den täta relationen mellan dessa två mariabe-
nämningar visar sig vid läsningen av Johannes vision, där ordet błyskawica, 
blixt, ljungeld förekommer i kontexten av Apokalypsens kvinna iförd en 
krona med tolv stjärnor: 

 
Och Guds tempel i himmelen öppnades [...]. Då kom ljungeldar och dunder 
och tordön och jordbävning och starkt hagel. Och ett stort tecken visade sig i 
himmelen: där syntes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen 
under sina fötter, och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon ropade i 
barnsnöd och födslovånda.310  

 
Marias benämning Dwunastod wi czna Cytaro, Tolvfaldigtklingande Cittra i 
Lieberts Litania do Marii Panny är en relativt transparent anspelning på 
Apokalypsens kvinna, ofta identifierad som en figur för Maria. Detta indike-
ras här genom talet tolv, där associationen till bibeltextens korona z gwiazd 
dwunastu, krans av tolv stjärnor är given. Instrumentet cittra, vars konstruk-
tion varierar vad gäller antalet strängar, är i Litania do Marii Panny tolv-
strängad. Dessutom är cittrans strängar i dikten ”av himlen” (z nieba). Siff-
ran tolv i Jerzy Lieberts invokation blir därför, i sammanställningen 
Dwunastod wi czna Cytaro, Tolvfaldigtklingande Cittra en tydlig indikation 
på den av poeten avsedda innebörden.  

Siffran tolv hänvisar således till Marias krona, och därigenom blir invoka-
tionens metaforiska betydelse en klar hänvisning till Maria i himlen, det vill 
säga Maria med titeln drottning, Maria himlens drottning. Och vidare även 
en anspelning på den lauretanska litanians tredje, eskatologiska motiv, och 
specifikt dess invokation Królowo wniebowzi ta, Du drottning upptagen i 
himmelen. Maria upptagen i himlen och universums drottning är en trosarti-
kel i den katolska kyrkans lära. Dogmen om Marias upptagning i himlen, 
officiellt proklamerad 1950, var en slutlig bekräftelse på en trosföreställning 
som var en realitet sedan fornkyrkans tid: ”Maria upptagen i himlen var, med 
början på 300-talet, kallad Drottning, vilket blev, jämsides med ordet Moder, 
en genom seklerna erkänd titel tillskriven Maria.”311 

Kyrkofäderna associerar ibland instrumentet cittra till Maria, t.ex. Efraim 
Syriern, enligt vilken Maria skall besjungas just med cittra. En sådan associ-
ation har sin referens i den Hebreiska Bibelns texter om kung David (som är 
explicit i Germanus mariahomilia).312 
                               
310 Upp. 11:19–12:1-2 ( o , grek. för krona, krans, kan även betyda brudkrona). 
311 Katolicyzm A-Z. Praca zbior. pod red. Z. Pawlaka. Pozna  1994, s. 262. Se Kútnik, op. cit., 
s. 240, samt s. 192: ”I det himmelska riket är Maria, en Konungs moder, själv en Drottning.” 
312 Se Syryjczyk, ”Pie  o Naj w...” Ojcowie..., s. 33: ”Zbud , ma cytro, swe pie ni / ku czci 
Dziewicy Maryi!”, och ”Pie  o Maryi...” Ojcowie..., s. 47: ”Chwal  Ci  w niebie Serafini, / 
jak wi c ja mog  piewa  Tobie pie ni? / Cherubini graj  Ci na cytrach, / a ja mam uczci  Ci  
melodi ?” Se w. German: ”Homilia na Ofiarowanie Naj wi tszej Maryi Panny.” Ojcowie..., 
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Sammantaget kan man om benämningen Dwunastod wi czna Cytaro, 
Tolvfaldigtklingande Cittra säga att den i sig förenar den lauretanska litani-
ans alla tre motiv (om än inte explicit), genom att låta Maria träda fram som 
moder, kvinna och drottning. 
 
Litania do Marii Pannys mariaepitet Dwunastod wi czna Cytra, Tolvfaldigt-
klingande Cittra och Psalmie Dawida, Davids Psaltarpsalm är relaterade till 
varandra genom att båda vänder sig till Maria i hennes egenskap av drott-
ning. Detta genom att referera, den ena indirekt, den andra explicit, till den 
Hebreiska Bibelns kung David.  

Maria benämnd cittra kan sägas vara ett instrument i en konungs händer 
(det vill säga Guds händer), och har således funktionen mediatrix. I invoka-
tionen Psalmie Dawida, Davids Psaltarpsalm träder Maria dessutom fram 
även som hans lovsång, psalm – en anspelning bl.a. på kung David som 
Psaltarens författare. Psalmer sjöngs för övrigt från början ackompanjerade 
av stränginstrument.313 Invokationen Psalmie Dawida, Davids Psaltarpsalm 
har sin parallell i den lauretanska litanians invokation, i det historiosofiska 
motivets Wie o Dawidowa, Du Davids torn, som tematiskt hämtar sitt mate-
rial i Höga Visans text.314 Benämningen Psalmie Dawida, Davids Psalm 
låter sig dock lika gärna placeras i den eskatologiska avdelningen, då den 
refererar till Marias drottningtitel genom kung David. 

De tre sista invokationerna i Litania do Marii Panny, som också är de tre 
mariaepiteten i diktens sista strof (och dessutom diktens tre sista versrader), 
kan placeras inom det eskatologiska motivet. Dessa tre slutinvokationer 
Ró o Otwarta, Lipca Pogodo, Psalmie Dawida; Öppna Ros, Julimånads Ro, 
Davids Psaltarpsalm kan ses som paralleller till den lauretanska litanians tre 
avslutande invokationer Królowo wniebowzi ta, Królowo Ró a ca wi tego, 
Królowo pokoju; Du drottning upptagen i himmelen, Du drottning av den 
heliga rosenkransen, Du fredens drottning. 

Lieberts beteckning Ró o Otwarta, Öppna Ros kan ses i en analogi med 
den lauretanska litanians invokation Ró o duchowna, Du hemlightesfulla 
ros i det historiosofiska motivet, och samtidigt i det eskatologiska motivets 
Królowo Ró a ca wi tego, Du drottning av den heliga rosenkransen. Invo-
kationen Lipca Pogodo, Julimånads Ro motsvarar lauretanska litanians 
Królowo pokoju, Du fredens drottning. Psalmie Dawida, Davids Psaltar-
psalm – diktens sista invokation och versrad – får här stå för Marias titel 
drottning generellt, och kan även ses som en parallell till den lauretanska 
litanians invokation Maria Królowo wniebowzi ta, Du drottning upptagen i 
himmelen. 
 

                                                                                                                             
s. 158: ”I ty, Dawidzie praojcze dzieweczki i Boga, uderzaj c słodko cytr , natchnionymi usty 
wydaj d wi k milszy od lutni.” 
313 Jfr grek. psaltare, , som hänvisar till instrumentet psaltare, och även harpa. 
314 Se Kútnik, op.cit., s. 163. Se Höga V. 4:4: ”Din hals är lik Davids torn.” 
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Ros är en av de mest frekventa av Marias benämningar. Inom mariologin 
används den om flera av Marias egenskaper. Maria benämnd ros har en bib-
lisk referens bl.a. i Syraks bok (enligt kristen typologi): ”Jag sköt i höjden 
såsom en ceder på Libanon, såsom en cypress på Hermons berg. Jag sköt i 
höjden såsom en palm i Engedi, såsom en rosenbuske i Jeriko.”315 Den Heb-
reiska Bibelns text refererar till den gudomliga visheten. Inom kristen liturgi 
avser den Maria.316 I den lauretanska litanians latinska originalversion Rosa 
mystica har invokationens andra led mystica översatts till polska med ordet 
”duchowna”, ”andlig”: Ró o duchowna. Grekiskans  i betydelsen 
”hemlig”, ”invigd” (i mysterierna) implicerar vidare aspekterna (latinets) 
”hemlighetsfull” (som i den svenska versionen Du hemlighetsfulla ros) och 
”fördold”. Sådana interpretationer är vanliga i allegoriska tolkningar tilläm-
pade på vändningar med biblisk referens, här specifikt Höga Visan. I den 
lauretanska litanians sammanställning Ró o duchowna, Du hemlighetsfulla 
ros, latinets Rosa mystica, är Maria den andliga ros som av Gud och för Gud 
har odlats i hans mystika trädgård.317 I en sådan explicering blir analogin till 
Höga Visans omgärdade, slutna trädgård tydlig: ”En inhägnad trädgård är 
min syster och brud, en inhägnad trädgård, en förseglad källa. [...] Du är 
trädgårdens källa, en brunn med friskt vatten.”318 I kristen typologi är det en 
figur för Maria avskild för Gud. Vilket gäller för flera bibliska texter, där 
vissa formuleringar, i en kristen läsning av dessa, har konnotationer som 
motsvarar Höga Visans ”inhägnad trädgård” och ”förseglad källa”, som t.ex. 
”stängd port”: 

 
Denna port skall vara stängd och får inte öppnas. Ingen får gå in genom den, 
ty Herren, Israels Gud, har gått in genom den. Den skall förbli stängd. Men 
fursten får sitta där och hålla måltid inför Herren. Han skall gå in genom port-
husets förhall och [...]  gå ut [...].319  
 

Litania do Marii Pannys invokation står (till synes) i skarp kontrast till 
den lauretanska litanians. Ty hos Liebert är det tvärtom (mot vad ordet 
mystica i denna kontext i strikt mening står för) tal om en ros som är öppen: 
Ró o Otwarta, Öppna Ros. Alla konnotationer relevanta för den laure-
tanska litanians invokation (inhägnad trädgård, förseglad källa, stängd 
port) gäller även för Lieberts invokation, vilket kan avläsas genom en gene-
                               
315 Syr. 24: 17-18 (13-14). 
316 Se Mazurkiewicz, Polskie..., s. 304: ”tekst ten, odnosz cy si  do M dro ci Bo ej, poezja 
liturgiczna powi zała z Naj wi tsz  Pann .” 
317 Se Kútnik, op.cit., s. 161: ”Jest to ró a wychodowana dla królestwa Bo ego. W poł czeniu 
słów Rosa mystica przydawka mystica ma [...] znaczenie [...] tajemniczy, ukryty. [...] Przez 
analogi  winnego krzewu z obrazem ró y [...] wezwanie do Maryi jako do Ró y mistycznej 
przedstawia Maryj  jako Matk  [...] w [...] Raju Wiecznego Ogrodnika. [...] Sam Bóg 
troszczy si  o ten Ogród, o krzew winnicy i krzew ró any w nim rosn cy i dla ich ochrony 
wystawił wie  stra nicz .” 
318 Höga V. 4:12, 15. 
319 Hes. 44:1-3. 
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rell analogi i själva formuleringen. Samtidigt implicerar Lieberts formulering 
nya betydelser. Andra aspekter kan här läsas in i den teologiska innebörden 
vad gäller Marias ställning, med en klarare anspelning på en eskatologisk 
dimension. John H. Newmans två homilior på temat Maria Rosa mystica, 
med två skilda ingångar: bebådelse och upptagning, visar två aspekter i 
denna Marias benämning: den tidrumsliga (kvinna) i den lauretanska 
litanians invokation (Hemlighetsfulla ros) och den eskatologiska (drott-
ning) i Lieberts (Öppna Ros).  
  

How did Mary become the Rosa Mystica, the choice, delicate, perfect flower 
of God’s spiritual creation? It was by being born, nurtured and sheltered in the 
mystical garden or Paradise of God. Scripture makes use of the figure of a 
garden, when it would speak of heaven and its blessed inhabitants. [...] the 
fairest rose in the paradise of God [...]. 
 
Mary is the most beautiful flower that ever was seen in the spiritual world. It is 
by the power of God’s grace that from this barren and desolate earth there 
have ever sprung up at all flowers of holiness and glory. And Mary is the 
Queen of them. She is the Queen of spiritual flowers; and therefore she is 
called the Rose, for the rose is fitly called of all flowers the most beautiful. 
But moreover, she is the Mystical, or hidden Rose; for mystical means hidden. 
[hidden Rose] because that sacred body is in heaven, not on earth.320 

 
Öppen sagd om Maria betecknar henne som den som är öppen för Gud, den 
ende som kan gå in genom den ”stängda porten”. Nya bibliska referenser, 
med en annan betydelseomkrets, kan avläsas och associeras till beteckningen 
öppen sagd om Maria. ”Jag är en mur, och mina bröst är som torn. Men inför 
honom måste jag ge mig.” ”Jordens kungar kommer [...] till den staden, och 
dess portar skall aldrig stängas om dagen – natt blir det inte där.”321 Höga 
Visans text indikerar denna innebörd och Apokalypsens explicerar den (i 
kristen typologi). Maria sittande på en rosenbuske med vidöppna kronblad 
representerar i kristen bildsymbolik Maria som en tronande drottning. Där-
med kan invokationen Ró o Otwarta, Öppna Ros ses som en anspelning på 
Maria himlens drottning (med biblisk referens i Syraks bok, i kristen läs-
ning): ”Posłuchajcie mnie, pobo ni synowie, rozwijajcie si  jak ró a rosn ca 
nad strumieniem wody!”322 Redan i själva benämningen ros om Maria finns 
en implicit hänvisning till det eskatologiska motivets Maria himlens drott-

                               
320 John H. Newman: ”Mary is the ’Rosa Mystica’. Regarding The Annunciation.” resp. 
”Mary is the ’Rosa Mystica’. Regarding The Assumption.”; 
http://www.viarosa.com/VRL/Loreto/MysticalRose.html 
321 Höga V. 8:10 samt Upp. 20: 24-25. 
322 Syr. 39:13-14. (Biblia Tysi clecia. Jfr eng. övers: “Open up your petals like roses planted 
near running water” – till skillnad från Wujeks resp. sv. övers.: ”Słuchajcie mnie, boskie 
owoce, a jak ró a posadzona nad strumieniem wód, owoc czy cie.” ”Lyssna till mig [...] så 
skall ni grönska såsom rosenbusken [...].”) 
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ning: ”Rosen är blommornas drottning och symboliserar således inte bara 
Gudsmoderns fysiska och andliga skönhet [...], men även hennes kungliga 
ämbete (’himmelska drottning’).” I slutet av medeltiden började Maria även 
avbildas som rosenkransmadonna.323 Den lauretanska litanians invokation 
Królowo Ró a ca wi tego, Du drottning av den heliga rosenkransen är 
placerad i den eskatologiska sektionen (då rosenkransens två sista böner 
handlar om Marias upptagning och kröning i himlen). Två faktorer bestäm-
mer en tänkbar association mellan Litania do Marii Pannys invokation Ró o 
Otwarta, Öppna Ros och lauretanska litanians invokation Królowo Ró a ca 
wi tego, Du drottning av den heliga rosenkransen: själva ordet ros i Lie-

berts sammanställning, samt dess implicita hänvisning till Marias drottning-
titel. 
 
Även invokationen Lipca Pogodo, Julimånads Ro i Lieberts Litania kan 
räknas in i Kútniks kategori eskatologiska motiv, och ställas samman med 
lauretanska litanians slutinvokation Królowo pokoju, Du fredens drottning. 
 

I den Lauretanska litanian har ordet ”fred” [...] en biblisk och sakral betydel-
se. [...] I Nya Testamentet uttrycker ordet ”frid” helheten av de övernaturliga 
gåvorna som Jesus har bringat mänskligheten [...]. [...] Maria i egenskap av 
Moder till fredens Konung [...] är fredens Drottning.324  

 
Det väsentliga i kontexten är att det latinska ordet pax i originalets invoka-
tion Regina pacis har samma dubbla innebörd som polska pokój (sv. fred och 
frid, där frid hänvisar till en religiös kontext, med liturgisk konnotation). 
Dessutom tillkommer komplikationen (i översättningen) att Lieberts formu-
lering pogoda tolkas till svenska som väder, väderlek och som frid, ro. I 
sammanställningen Lipca Pogodo är därför den direkta associationen till 
väderleken rätt, på grund av ordet lipiec (sv. juli). Att Liebert avser frid i en 
religiös sakral mening kan man dock ta för givet sett till diktens kontext. Det 
är också just på ett sådant sätt han använder ordet pogoda i sina brev: 
”my l , co Ty robisz podczas wi t. Czy ta pogoda, o któr  prosz  
codziennie, spłyn ła na Ciebie” – ”jag tänker på vad Du gör under helgerna. 
Har denna frid, om vilken jag dagligen ber, kommit över Dig”, och ”Jest to 
bezpłodne cierpienie, na którego dnie czai si  jaka  rozkosz. Gdyby  z tego 
cierpienia wyszła pogoda i pokora chrze cija ska!” – ”Det är ett fruktlöst 
lidande, i vars botten väntar dold någon sorts njutning. Om det ur detta li-
dande kunde komma frid och kristen ödmjukhet!”325  

                               
323 Mazurkiewicz, Polskie..., s. 304. Se Biedermann, op.cit., s. 341. Jfr också Eva Burman: 
Mariablomster. Stockholm 1989, s. 106: ”Endast jungfrur fick bära rosenkransar under me-
deltiden och madonnan avbildades gärna i ’rosengården’.” 
324 Kútnik, op.cit., s. 245-247. 
325 Liebert, Listy, s. 217, 288, brev t. Agnieszka, 107 dec. 1925 och 145 mars 1926. 
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Ordet pokój i betydelsen frid förekommer i Höga Visan, i brudens ord 
”jag har funnit frid”, den Hebreiska Bibelns shalom. ”Ja jestem murem, a 
piersi moje jako wie a, odk d stałam si  u niego tak , która pokój zaznała.” 
Den svenska översättningen av bibeltexten är intressant här, då den ger ett 
slags exeges (även fastän själva ordet frid har utelämnats): ”Jag är en mur, 
och mina bröst är som torn. Men inför honom måste jag ge mig.”326 Det heb-
reiska shalom i denna kontext betyder ett medgivande, att säga ”ja” till nå-
gon eller något. Bibelversens innebörd blir på så sätt, i en kristen läsning, en 
anspelning på Marias ”ja” till Gud i bebådelsen, och Marias titel drottning är 
i sin tur en konsekvens av detta ”ja”. I titeln drottning samlas och fullbordas 
alla Marias namn, privilegier och egenskaper. Kútnik skriver: 
 

Det är ingen tillfällighet att den Lauretanska litanian avslutas [...] med invoka-
tionerna: Du drottning avlad utan arvsyndens fläck, Du drottning upptagen i 
himmelen, Du drottning av den heliga rosenkransen och Du fredens drottning. 
Detta visar på en viss regelbundenhet i det andliga livet, som siktar mot sin 
fullbordan.327 

 
Sammantaget kan man säga om Litania do Marii Pannys mariaepitet att 
Liebert där kommer förbi det deskriptiva, dekorativa, subjektiva och emotio-
nella. All den icke strikt nödvändiga informationen reduceras, medan den 
teologiska innebörden bevaras intakt. Diktens mariaepitet låter sig sorteras 
inom den dogmatiska kategorin. Den tänkbara apokryfiska aspekten är här 
av rent formell, stilistisk art: sett till själva funktionen epiteten får i dikten, 
det vill säga att vara begrepp och bärare av teologiska realiteter, förlorar det 
potentiella apokryfiska inslaget sin reella kraft. Liebert stramar åt språket, 
sanerar och renoverar det – genom att använda sig av den medeltida poetiken 
(dock utan att radera de element han finner av värde i den eftermedeltida 
traditionen). På så sätt framträder ett dynamiskt sätt att gestalta Maria, ett 
nutida närmande till ett medeltida formspråk. 

I sin studie om polsk marialyrik placerar Jastrz bski Litania do Marii 
Panny bland ”de mest framstående verken inom marialyriken och inte bara 
de samtida”.328 Egenskaper han för fram är ”originalitet”, ”lakoniskhet”, 
”autentisk och dynamisk religiositet”, ”objektivering”, ”inre konstnärlig 
logik”. I sin artikel om Liebert noterar Nowaczy ski andra karakteristika, 
som den poetiska utsagans ”teologisering och intellektualisering”, där ”det 
föreställande elementet försvinner” och ”metaforikens betecknande aspekt 

                               
326 Höga V. 8:10. 
327 Kútnik, op.cit., s. 235. 
328 Jastrz bski, ”Matka Boska...”, s. 177: ”Oryginalno , lakoniczno  i autentyczna oraz 
dynamiczna religijno  tego utworu, obiektywizacja wraz z wewn trzn  logik  artystyczn  
stawiaj  poezj  maryjn  Lieberta w ród najlepszych utworów maryjnych i to nie tylko 
swojego czasu.” 
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exponeras”, detta förenat med ”formuleringarnas precision och karghet”.329 
Dessa begrepp låter sig identifieras som tillhörande den dogmatiska katego-
rin. Samlat summerar och resumerar de Lieberts poetik så som den gestaltas 
i Litania do Marii Panny. Analogin till ett medeltida formspråk blir desto 
skarpare: ”Denna metod att se på Gudsmodern genom beteckningar med en 
intellektuell karaktär, genom begrepp, leder till att själva Marias person blir 
oskarp, kvar blir en samling egenskaper henne tillskrivna.”330 På så sätt 
framträder här en samling begrepp som på ett syntetiskt sätt redogör för de 
centrala kvalitéer vilka närmar Jerzy Lieberts poetik till de medeltida struk-
turerna. Samma begrepp kan samtidigt även tänkas definiera Lieberts posi-
tion relativt vissa mellankrigstida poetiska former.  

3.2.6 Transformationer 
Jerzy Liebert sökte efter en ny estetisk kanon för sina dikter, som kunde forma 
och transformera den poetiska utsagan i linje med hans religiösa värderingar. 
Ett sådant koncept fann han i det han benämnde poetisk habitus. Teorin poe-
tisk habitus gestaltade Liebert med den franske nythomisten Jacques Maritains 
idéer och filosofiska reflexion som grund. I skriften Art et Scolastique tilläm-
par Maritain331 begreppet habitus generellt på de s.k. sköna konsterna. Liebert 
modellerar i sitt resonemang termen habitus i linje med sina poetiska ansatser. 
I den aristoteliska-thomistiska filosofin talar man om en habitus (en kvalité) 
som det går att förvärva (habitus acquisitus) genom att systematiskt upprepa 
vissa specifika handlingar. Ifall det avser något objektivt moraliskt gott, kallas 
en sådan förvärvad habitus en dygd, och förblir då en stabil kvalité (dock ald-
rig mekanisk). Liebert skriver om poetisk habitus:  
 

Frågan om skicklig [...] exponering, [...] sparsam poetisk hushållning blir [...] 
det ledande konstnärliga postulatet. Det handlar här inte om någon sorts hant-
verksmässig ”inneboende färdighet”, poetisk rutin, utan om denna  h a b i t u s, 
som varje poet måste tillkämpa sig [...]. Poetisk h a b i t u s – källan till ordets 
autenticitet och mått, källan framför allt till äkta ansvar för varje skrivet ord. 
Man skall inte identifiera det med kunskapen om ordet, magin eller med poe-
tisk alkemi. [...] Den avgör om poeten bara blir en reflexion av idéernas och 
tingens svagt tecknade konturer; den bestämmer visionernas skärpa och full-
het, vilka oberoende av tider och riktningar tydligast vittnar om poetens ex-
pressiva kraft.332  

                               
329 Nowaczy ski, ”Liebert”, s. 453: ”obok teologizacji [...] intelektualizacja j zyka modlitw. 

wiadczy o tym zanik pierwiastka wyobra eniowego, wyeksponowanie przede wszystkim 
znaczeniowej strony metaforyki, precyzja i lapidarno  sformułowa  [...].” 
330 Sawicki, ”Matka Boska...”, s. 15. 
331 Se Jacques Maritain: Art et Scolastique. Paris 1935. 
332 Liebert, ”Zakonspirowany...”, s. 593: “Kwestia umiej tnego [...] eksponowania, [...] 
oszcz dnej gospodarki poetyckiej, staje si  [...] naczelnym postulatem artystycznym. Nie 
idzie tu o jak  rzemie lnicz  ‘wewn trzn  wpraw ’, o poetyck  rutyn , ale o ów h a b i t u s, 
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Den konkreta innebörden i Jerzy Lieberts koncept poetisk habitus kan såle-
des summeras och bestämmas genom tre karakteristika: sparsam poetisk 
hushållning, ordets autenticitet och mått, ett äkta ansvar för varje skrivet 
ord. Den religiösa aspekten har en väl preciserad plats i dessa bestämningar, 
något som sammanfattas i Zofia Mocarska-Tycowas pregnanta formulering: 
”Sökandet efter ett nytt uttryck för den religiösa erfarenheten sker hos Lie-
bert framför allt genom att återbörda ordet dess ursprungliga betydelses 
tyngd.”333 Dikten Litania do Marii Panny bekräftar denna utsaga. Den poe-
tiska och den religiösa dimensionen sammanfaller i Jerzy Lieberts sena, 
mogna lyrik, det vill säga den lyrik som stod för Lieberts poetiska identitet. 
Denna samstämmighet, denna kongruens mellan de två sfärerna (religion 
och poesi) är en konsekvens av Lieberts poetik sammanfattad i hans poetiska 
habitus. Jerzy Liebert såg den poetiska utsagan som honom given av Gud.334 
Det är hans sätt att närma sig det poetiska språket. Poesins ord är för honom 
bönens ord, en dikt är ekvivalent med bönen, och bönen i Litania do Marii 
Panny är gestaltad i en konkret form av en litania. Det är vad Liebert själv 
säger om Litania do Marii Panny: ”jag har ingenting ljugit i min ’Litania’. 
Jag bad till Jungfru Marias ära, efter min förmåga.”335 Lieberts poetiska 
identitet sammanfaller med hans religiösa identitet, de formar en enhet. Det-
ta kan ses i analogi till de medeltida poeternas relation till det litterära ska-
pandet. För Liebert är det ett medvetet och nödvändigt val och ett ställnings-
tagande.  

3.2.7 Tolkningar 
Det innovativa hos Liebert är av en annan art än det mesta i mellankrigsti-
dens poetiska produktion. Begreppet innovativt låter sig där ofta tolkas som 
synonymt med omvälvande, förkastande av etablerade poetiska normer. För 
Liebert gäller det snarare att dynamisera traditionen, och att bryta normerna 
utan att bryta ner dem. Szczepan-Wojnarskas formulering bekräftar resone-
manget:  
 

                                                                                                                             
który zdoby  musi ka dy liryk [...]. H a b i t u s poetycki – ródło niezawodno ci i miary 
słowa, [...] poczucia [...] odpowiedzialno ci za ka de napisane słowo. Nie nale y uto samia  
go z wiedz  o słowie, magi  czy alchemi  poetyck . [...] [...] decyduje, czy poeta b dzie tylko 
odbiciem lekko zarysowanych konturów idei i rzeczy; on ustala w wizjach ostro  i pełni , 
które niezale nie od czasów i kierunków wiadcz  najdobitniej o sile ekspresyjnej poety.” 
333 Zofia Mocarska-Tycowa: ”Poeta do wiadczenia religijnego. O poezji Jerzego Lieberta.” 
Spotkania w słowie. Szkice literackie. Toru  1999, s. 67. 
334 Se Rymkiewicz, ”Jerzy Liebert”, s. 336: ”Han betraktade poesins ord [...] – utan att avstå 
[...] från tanken att det är ord honom givna av Gud – såsom motsvarande bönens ord. Därför 
måste dessa ord formas till för alla och bli förstådda av alla.” 
335 Se fotn. 254. 
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tidligare”, ”gör lika gärna bruk av innovativa former”.338 Det som här sägs 
om den medeltida författares relation till det språkliga materialet kan i viss 
mån även sammanfatta det specifikt innovativa i Lieberts dikt (dock får i 
formuleringen ”arkaiska former” ordet arkaisk ersättas med traditionell, 
medeltida, biblisk). Generellt kan man säga att Liebert gör det medeltida 
formspråket till sitt eget. Detta sker i en dynamisk kreativ process, där poe-
tisk integritet och autenticitet är konstituerande. Lieberts lyrik, och i hög 
grad Litania do Marii Panny, ses som innovativ av litteraturhistoriker liksom 
av poeter. Nowaczy ski skriver:  
 

Ur oppositionen [...] i relation till de då aktuella konventionerna inom den re-
ligiösa lyriken och anknytningen till den förromantika traditionen uppstod den 
av samtiden ofta manifesterade uppfattningen om Lieberts dikters särart. [...] 
ett ytterligare kriterium för det historiskt-litterärt innovativa i Lieberts koncept 
kan vara denna lyriks inspirerande roll för senare generations poeter.339  

 
Litania do Marii Panny hör till de dikter vilka Liebert avsåg i sin förklaring: 
”detta är en väg där jag, om jag fullföljer den, kommer att skriva dikter helt 
olika de föregående, och tillföra litteraturen nya värden.”340 Liebert gick 
emot trenderna i den mellankrigstida poesin där den religiösa aspekten var 
av sekundär och marginell betydelse. Enligt Hutnikiewicz hörde Liebert till 
den gruppering katoliker för vilka ”tron inte längre enbart var fråga om tradi-
tionen, affektionen eller sedvänjan, utan framför allt om ett medvetet val, 
grundat på en intellektuell, reflekterande förståelse för den religiösa proble-
matiken”.341 Czesław Ryszkas formulering summerar väl de prioriteringar 
och val som Jerzy Liebert har gjort: 
 

                               
338 Ibidem, s. 46: ”Poeta korzysta równie ch tnie z form innowacyjnych [...].” ”Z pełn  
swobod  posługuje si  i nowszymi formami [...].” ”Swobodne operowanie znaczeniami.” 
339 Nowaczy ski, ”Liebert”, s. 454-455: ”Z opozycji [...] wobec aktualnych wówczas 
konwencji liryki religijnej i nawi zania do tradycji przedromantycznej płyn ło [...] 
wielokrotnie manifestowane przez współczesnych poczucia odr bno ci wierszy Lieberta. [...] 
dotatkowym sprawdzianem historycznoliterackiej nowo ci propozycji Lieberta mo e by  
inspiruj ca rola tej liryki w stosunku do poetów pó niejszych.” 
340 Se fotn. 221. 
341 Hutnikiewicz, ”Motywy...”, s. 459: ”na pocz tku dwudziestolecia [...]  nowa formacja 
katolików [dla nich] wiara nie była ju  tylko spraw  tradycji, sentymentu czy obyczaju, lecz 
[...] wiadomego wyboru, opartego na intelektualnym, refleksyjnym prze yciu problematyki 
religinej.” Jfr ibidem, s. 460, 461, 486: ”[religiös medvetenhet hos mellankrigstidens poeter] 
ett från början givet tillstånd”, ”[referensramar definierades genom de] i det kollektiva medve-
tandet ännu levande arketyper av religiös erfarenhet”,  ”tecken och bilder med en redan ut-
forskad innebörd och emotionellt värde”; ”[den personliga relationen till sfären sacrum] lät 
sig inte tydligt och entydigt definieras”, ”antog formen av rent estetisk fascination”; ”[religiös 
lyrik] kunde nå tankegeneraliseringar som vittnade om de religiösa erfarenheternas förskjut-
ning från vanans, sedens, sensuella fallenhetens sfär, till själva centrum av den medvetna 
existensen”. 
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3.3 Mellan två apokalypser: mariatemat hos Tytus 
Czy ewski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, 
Józef Czechowicz      

”Vilddjuret som du har sett, det har varit, och är icke mer; men det skall stiga 
upp ur avgrunden, och det går sedan i fördärvet.”343 Då denna rad ur Johan-
nes vision i Uppenbarelseboken fritt tolkas in i ett konkret historiskt skede 
reflekterar den tämligen exakt vissa historiska-litterära realiteter, här speci-
fikt mellankrigstiden i Polen, de tjugo åren mellan 1918 och 1939. Tre faser 
kan där avgränsas: efterkrigstiden med den polska statens nya suveränitet 
och den urbana civilisationens och teknikens intrång, i mitten av perioden 
med den ekonomiska och sociala-politiska krisen och de totalitära regimer-
nas expansion, samt förkrigstiden. De litterära skeendena under mellankrigs-
tiden var betingade av och i fas med de historiska realiteterna. Särskilt var 
poesin i hög grad synkroniserad med historien, så att man där ”i det närmaste 
år efter år kan [...] läsa och dechiffrera [epokens] politiska, sociala, och även 
ekonomiska, processer”, enligt Kwiatkowski.344 År 1922, 1932 och 1939 är 
publiceringsdatum för de tre dikter som här studeras. Dessa datum definierar 
samtidigt den poetiska produktionens periodisering under epoken, och be-
stämmer på samma gång avgränsningar för den aktuella analysen. År 1922 
publicerar Tytus Czy ewski diktsviten De profundis, år 1932 ger Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska ut dikten Czarny portret [Det svarta porträttet] 
och år 1939 kommer Józef Czechowicz dikt rymy pobo ne [fromma rim] ut.  

Två poetiska riktningar har tidigare tagits upp i analysen: Krakówavant-
gardet, representerat av Julian Przybo  Bł kit [Himmelsblått] och katolsk 
litteratur, i Jerzy Lieberts Litania do Marii Panny [Litania till Jungfru Ma-
ria]. Båda dikterna har studerats i sin helhet, och setts i relation till medeltida 
liturgiska texter. I det aktuella kapitlet kommer tre andra poetiska modeller 
att studeras: formism/futurism (Tytus Czy ewskis De profundis), skaman-
derkretsen (Maria Pawlikowska-Jasnorzewskas Czarny portret [Det svarta 
porträttet]) samt den tredje sfärens poetik inom det Andra avantgardet 
(Józef Czechowicz rymy pobo ne [fromma rim]). Analysen fokuserar i första 
hand på ett avgränsat mariatema inom de enskilda dikternas ramar (dock i 
kontexten av dikterna i sin helhet). 

                               
343 Upp. 17:8. 
344 Kwiatkowski, ”Główne nurty...”, s. 60 (se fotn. 21). 
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dinära gestalt.348 Originalitet och integritet var även Czy ewskis signum som 
poet och konstnär. ”Czy ewski är ett fenomen, det enda i sitt slag. [...] En 
autentisk poet-schaman, med stor magisk kraft.”349  

Tytus Czy ewski fick en gedigen konstnärlig utbildning vid Krakóws 
konstakademi (1902-1907), där bl.a. Józef Mehoffer och Leon 
Wyczółkowski var hans lärare. Som bildkonstnär debuterade han i Kraków 
1906, och som författare 1907 (med dramat mier  Fauna. Obrazek [En 
Fauns död. En liten bild]). Efter studier i pedagogik (1911) arbetade 
Czy ewski ett antal år som lärare i teckning och kalligrafi (fram till 1917, 
vidare 1920-1921, samt en tid under 30-talet). Under de två år som skolan 
var stängd under första världskriget var han bosatt i Wien. I omgångar vista-
des Czy ewski i Paris (1908-1909, ca 1910-1914 samt 1922-1930), vilket 
gav honom inblick i det europeiska avantgardets aktiviteter och ett försprång 
gentemot polska litterära och konstnärliga kretsar.350 I Paris studerade han 
vid École du Louvre, det var också under tiden i Paris som Czy ewski börja-
de översätta Apollinaire.  

I slutet av 20-talet under vistelsen i Paris verkar olyckliga händelser i det 
privata ha inträffat. Dessa inverkade på Czy ewskis liv och verksamhet i sin 
helhet, med en minskad litterär aktivitet samt ett tillbakadragande från det 
intensiva sociala livet som konsekvens.351 Vid hemkomsten år 1930 bosatte 
sig Tytus Czy ewski i Warszawa. 

                               
348 Jfr Andrzej Pronaszko: ”Wspomnienie o Tytusie Czy ewskim”, [i:] Joanna Pollakówna, 
Tytus Czy ewski. Warszawa 1971, s. 70: ” ył w du ym rozproszeniu ducha i wielkiej depresji 
psychicznej. [...] Niewielkiego wzrostu, z du ym garbem, w który przerodziła si  zwichni ta 
w dzieci stwie łopatka, z chudymi cieniutkimi r kami i nogami, z wielkim wichrem na 
czubku głowy [...]. [...] był bardzo ambitny i piekielnie zawzi ty.” Jfr Kazimierz Wyka: Rzecz 
wyobra ni. Warszawa 1977, s. 13: ”Mimo widocznego kalectwa, garbu, bardzo mieszny. 
Spodnie nosił lniane do połowy łydek, kolorow  marynark , bardzo bujny krawat.” Jfr Witold 
Zechenter: ”Tytus Czy ewski”, [cit. e.:] Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki. Wst p 
Z. Jarosi ski. Wrocław 1978, s. XXII: “W tej małej figurce [...] człowieczku, 
upodobniaj cym si  do [...] tajemniczego, bajkowego stworu przez strój [...] młodopolsk  
peleryn , kapelusz z szerokim rondem spadaj cy na oczy, fonta  czarny czy czerwony za-
miast krawata, kład cy si  szerok  plam  na garbatej piersi kaleki – w tym chuderlawym, 
bladym stworzeniu ile  kryło si  artystycznej siły!” “Zdawało si  [...], e ta pasja, jaka w nim 
tkwi, rozsadzi mizern  powłok  cielesn ; tak pi knej duszy artysty – los dał ciało garbate, 
wychudłe, skrzywione bole nie, słabiutkie.” Jfr Zaworska, ”’Linia’...”, s. 384, 382: ”Ten 
nauczyciel – wbrew ówczesnej obyczajowo ci – ubrany jak najmłodsi przedstawiciele 
nowoczesnej bohemy [...].” ”Czy ewski był niezwykł  osobowo ci  artystyczn : malarsk  i 
poetyck . Zwi zany z ruchem awangardowym (przede wszystkim z formistami), był 
jednocze nie najzupełniej niezale ny i do nikogo nie podobny.” 
349 Aleksander Wat: Mój wiek. Pami tnik mówiony. Rozmowy przepr. Cz. Miłosz. Warszawa 
1990, s. 52: ”Czy ewski to jest zjawisko odosobnione. [...] To był troszeczk  nie tyle prorok, 
ile szaman. [...] Autentyczny poeta-szaman, o du ej magicznej sile.” 
350 Se Zaworska, ”’Linia’...”, s. 383: ”Dwa lata sp dzone w Pary u dały Czy ewskiemu 
autentyczn  orientacj  w przemianach awangardy XX-wiecznej, czego nie mieli nawet w 
dziesi  lat pó niej młodzi nowatorzy polscy, do których wiadomo ci docierały mocno 
spó nione i bardzo fragmentaryczne.” 
351 Se Andrzej Os ka: ”O malarstwie Tytusa Czy ewskiego.” Przegl d Artystyczny 4, 1956, s. 
15, [cit. e.:] Sławomir Sobieraj: Laboratorium Awangardy. O twórczo ci literackiej Tytusa 
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Tidigt var Czy ewski engagerad i den polska avantgardistiska rörelsen. 
Han var en av initiativtagarna till bildandet av Polska expressionister, en 
sammanslutning som i början (1917) kallade sig ”extrema modernister”, och 
vars mål var att ”motsätta sig dumheten och den allmänna trögheten, som då 
var rådande inom den polska konsten”.352 Namnet ändrades snart (1919) till 
Formi ci. Tillsammans med Leon Chwistek (konstnär och filosof, en av 
gruppens teoretiker) startade Czy ewski en tidskrift med samma namn 
(Formister). Han samarbetade även med andra avantgardistiska tidskrifter. 
Som tillhörande gruppen futuristiska poeter deltog Czy ewski också i olika 
subversiva aktioner.  

År 1920 publicerade Tytus Czy ewski sin första diktvolym Zielone oko. 
Poezje formistyczne, elektryczne wizje [Det gröna ögat. Formistisk poesi, 
elektriska visioner], och 1922 kom hans andra volym Noc – dzie . Mecha-
niczny instynkt elektryczny [Natt – dag. Mekanisk elektrisk instinkt]. 1927 
publicerade Czy ewski tre poem och ett konstnärligt manifest samlade i en 
volym med titeln: Robespierre. Rapsod. Cinema. Od romantyzmu do cyniz-
mu [Robespierre. Rapsod. Cinema. Från romantiken till cynismen]. 

Czy ewskis resor till Spanien resulterade i hans s.k. ”spanska dikter”, 
som tillhör de vackraste inom den polska lyriken. Just dessa dikter, i voly-
men Lajkonik w chmurach [Lajkonik bland molnen] (1936), anses bredvid 
Pastorałki (1925), ett slags folkligt och futuristiskt inspirerade julspel, vara 
Czy ewskis starkaste poetiska prestation. Förutom två visionära-
historiosofiska poem och tre korta teaterdramer skrev han några sceniska 
grotesker, de första polska avantgardistiska dramastycken (Osioł i sło ce w 
metamorfozie. Włamywacz z lepszego towarzystwa. (1 akt i 10 minut) [Åsnan 
och solen i en metamorfos. En inbrottstjuv från bättre kretsar. (1 akt och 10 
minuter)] 1922; W , Orfeusz i Eurydyka. Wizje antyczne [Ormen, Orfeus 
och Eurydike. Antika visioner] 1925). En annan genre Czy ewski flitigt äg-
nade sig åt var litterär kritik samt programformulering. Allt detta parallellt 
med den under hela hans levnadstid intensiva aktivitet som bildkonstnär. 

Czy ewski fick aldrig fullt erkännande för sin litterära eller konstnärliga 
verksamhet.353 En praktisk konsekvens av detta faktum var ständiga ekono-

                                                                                                                             
Czy ewskiego. Siedlce 2009, s. 21: ”niemłody ju  kaleki m czyzna o enił si , i niedługo 
potem nast pił rozwód. Stało si  to dla Czy ewskiego [...] tragedi . W pewnej mierze 
przyczyn  pó niejszego osamotnienia. [...] ten niesłychanie aktywny człowiek coraz 
wyra niej odt d zaczyna si  odsuwa  od dawnych przyjaciół, od gwaru ycia artystycznego.” 
352 Se Tytus Czy ewski: ”Mój formizm.” Głos Plastyków V 1-7, Kraków 1937, s. 11: ”r. 1917 
[...]. Pewnego wieczoru skomunikowali si  ze mn  dwaj malarze, bracia Zbigniew i Andrzej 
Pronaszkowie. Postanowili my we trzech zało y  Towarzystwo skrajnych modernistów i 
przeciwstawi  si  t pocie i ogólnej pi czce jaka panowała [...] w sztuce polskiej.” 
353 Jfr Józef Czapski: ”Wystawa Tytusa Czy ewskiego.” Wiadomo ci Literackie 51, 1932, s. 
4, [i:] Pollakówna, Tytus..., s. 75: ”z nieugi t  bezwzgl dno ci  nigdy nie malował 
kompromisowo, do wizji swojej doszedł przez całkowit  bohatersk  samotno . [...] działał 
on na dobrze my l ce społecze stwo jak czerwona płachta [...] cz ciej jeszcze społecze stwo 
na  nie reagowało, pomijaj c pogardliwym milczeniem najbardziej wa kie jego dzieła [...]. 
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miska svårigheter. Livet igenom befann sig Czy ewski på gränsen till fattig-
dom och tvingades ansöka hos olika instanser om finansiellt stöd (särskilt 
vid tillfällen då han ville bekosta sin mors läkarvård).354 Tytus Czy ewski 
dog i Kraków år 1945, två dagar innan krigsslutet. 

3.4.1 Poetik 
År 1922 publicerade Tytus Czy ewski diktsviten De profundis som en del i 
volymen Noc – dzie . Mechaniczny instynkt elektryczny [Natt – dag. Meka-
nisk elektrisk instinkt]. Diktsviten, daterad 1920, består av fyra delar, där det 
mariatema som är ämnet för analysen här ingår i den första med titeln Złoty 
w  [Gyllene orm]. 
 

Otworzyłem okno 
mego dusznego  
                       pokoju 
          do wiata 
najady z łona mórz 
                       wychodz  
      biodrzaste najady 
           cyklady 
pragn  widzie  ciebie 
           promieniej ca 
           bolej ca 
           dzwoni ca 
           łakn ca 
chleba     chleba     chleba 
           i ewangelii 
.................................................... 
i stało  
si  to co sta  si  miało 
a słowo ciałem si  stało 
           i mi dzy nami  
                           mieszkało 
.................................................... 
i tr by gór zagrały 
latarnie mórz zaja niały 
koniki polne za piewały  

                                                                                                                             
[...] zewn trzne pora ki tylko pogł biły samotny wiat jego wizji, samotno  nie załamała 
[...], prace jego z roku na rok staj  si  mocniejsze, bardziej indywidualne i wiadome.” 
354 Jfr Tadeusz Kłak: ”Notatki i materiały. Listy Tytusa Czy ewskiego do Wandy 
Markiewicz-Piwowarowej.” Ruch Literacki 4 1984, s. 285, 288: ”[Czy ewski, znajduj cy si ] 
na granicy ubóstwa.” ”[listy] Informuj  [...] o człowieku niezwykle pracowitym i wytrwałym 
w realizowaniu własnej wizji sztuki, spogl daj cym na swoje sprawy i sprawy otoczenia z 
ironicznym dystansem, a niekiedy z humorem, który bywa cz sto odwrotn  stron  tragizmu.” 
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[...]  
wychod  panno do pola 
wychod  z sierpem do cia 
do lubu i pocz cia 
[...] 
    Chmur lec  parasole 
    i obsiadaj  pole 
    gn  bławaty k kole 
..................................................... 

  piewaj  gwizdaj   
                      g dziej  
nad rzekami słowiki 
po zawrotach czy yki 
w gaju złote szczygliki 
[...] 
      w miastach 
koła si  kr c  
czarne złote czerwone 
maszyny rozw cieklone 
poj  hucz  n c  
.................................................... 
        płon ce miasta 
        płon ce włosy      
[...] 
i cisza po dolinach 
[...] 
i cisza w podniesienie 
[...] 
i ziarno łez w stodole 
i stado owiec w pole 
                na role 
[...] 
Jezus si  zafrasował 
ało ci nie folgował 

w kaplicy si  zachował 
                 On 
na rozstajnych drogach 
w nocnych zimowych trwogach 
i płacze 
           o Jezu!! 
................................................... 
w majowym tam w wozie 
zadzwoniły fijołki 
zadzwoniły nie yczki 
                     aniołki 
................................................... 
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po mych izbach ju  orz  
złote pługi i brony 
po mych ko ciołach kołach 
złote Marie ikony 
tlej  pal  si  gorz  
mdlej  chwiej  
...................................................  
Niech b dzie pochwalony 
                 Jezus Chrystus 
Na wieki wieków 
                     Amen. 
................................................... 
i stało si  co si  sta  miało 
a słowo ciałem si  stało 
i mi dzy nami mieszkało 
................................................... 
Oto s  pierwsze mej ofiary  
                     słowa 
i lancy znaki 
     krwawe ptaki 
kadłub r ce i głowa 
               Słowa słowa355 
 

[Jag öppnade fönstret 
i mitt kvava  
                rum 
         mot världen 
najader ur havens sköten 
                          stiger 
         bredhöftade najader 
                kyklader       
jag längtar efter att se dig 
                strålande 
                lidande 
                klingande 
                törstande 
efter brödet     brödet     brödet         
                och evangeliet 

                               
355 Tytus Czy ewski: ”De profundis.” Cz. 1. ”Złoty w .” Poezje i próby dramatyczne. Opr. 
A. Baluch. Wrocław 1992, s. 74-78. Bibliografiska uppgifter om Noc – dzie . Mechaniczny 
instynkt elektryczny se ibidem, fotn. s. 73: ”Wydał w Krakowie Gebethner i Wolff w 1922 
roku, odbito w drukarni ‘Czasu’ w Krakowie. Pod wzgl dem graficznym jeden z ubo szych 
druków awangardowych, zró nicowany jedynie typograficznie (skład dwuszpaltowy, w 
wi kszo ci utworów bez znaczenia dla poetyckiej struktury tekstu, układ osiowy, 
wytłuszczenia itp.).” 
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................................................. 
och det blev 
som det blivit borde 
och ordet blev kött  
      och ibland oss  
                        bodde 
.................................................. 
och bergens basuner ljöd 
havens lyktor sken 
syrsor sjöng 
[...]  
jungfru gå ut till åkern 
med skäran gå ut till slåttern 
till bröllop och befruktning 
[...] 
    Molnens paraplyer flyger 
    och skockar sig runt i åkern 
    bryter blåklintar klättar 
..................................................... 

       Sjunger visslar  
                       spelar 
vid floderna näktergalar 
vid vägkorsen grönsiskor 
i lunden gyllene steglitsar 
[...] 
     i städerna 
snurrar hjul 
svarta gyllene röda 
ursinniga maskiner 
vattnar dånar lockar 
.................................................... 
        brinnande städer 
        brinnande hår      
[...] 
och tystnaden i dalarna 
[...] 
och tystnaden vid elevationen  
[...] 
och frö av tårar i logen 
och fårahjorden ut i åkern  
                till åkerbruket 
[...] 
Jesus blev bedrövad  
lät sorgen flöda över  
i kapellets skydd fredad 
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                 Han 
vid vägskälens vägar 
under nattliga vintriga bävan                  
och gråter 
           o Jesus!! 
............................................... 
där i majravinen 
violer började klinga 
snödroppar började klinga  
                       småänglar 
............................................... 
i mina rum redan plöjer 
gyllene harvar och plogar  
i mina kyrkor hjul  
gyllene Marior ikoner 
glöder brinner lågar 
sviktar skälver 
...............................................  
Lovad vare 
               Jesus Kristus 
Från evighet till evighet 
                              Amen. 
............................................... 
och det blev 
som det blivit borde 
och ordet blev kött  
och ibland oss bodde 
................................................ 
Här är mitt offers första 
                      ord 
och lansens märken 
           blodiga fåglar        
bål händer och huvud 

                         Ord ord] 
 
Diktsamlingen Noc – dzie . Mechaniczny instynkt elektryczny är en av de 
två tidiga diktvolymer där Tytus Czy ewski framträder som en föregångare, 
då han i sina experimentella dikter introducerar en egen version av tidens 
avantgardistiska trender i polsk poesi. Där finns en polykrom skala av olika 
slags poetiker, som visar på denna poesis rika inspirationskällor, och som 
gör den svår att inordna inom snäva ramar av någon enskild poetisk riktning. 
I första hand kan man här finna inslag av futurism, dadaism, poetisk kubism, 
här finns också element av expressionism, presurrealism, onirism, katastro-
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fism, en förankring i hemtraktens folklore (vilket för övrigt stämmer väl med 
de nya trenderna), men även spår av Unga Polen.356 

De tidiga efterkrigsårens polska avantgarde var en dynamisk samling lit-
terära grupperingar och konstnärliga sammanslutningar. Begreppsförvirring-
en var typisk för den tidens avantgarde.357 De avantgardistiska rörelsernas 
benämningar liksom deras programmatiska föresatser växlade ofta och var 
utbytbara eller tillämpades parallellt. De förenade på ett synkretistiskt sätt 
element från skilda teorier och poetiker.358 Ur denna kärna utkristalliserade 
sig med tiden alltmer homogena grupperingar, i första hand poetiska.  

Formister var en krets konstnärer, poeter och filosofer vilka i sitt program 
hade absorberat det europeiska avantgardets ledande idéer, som kubism, 
expressionism, futurism, dadaism, med referenser till medeltiden, folkloren 
och primitivismen. Inom litteraturen visade sig formismen främst i en futu-
ristisk gestaltning, där man vände sig emot realismen, naturalismen samt 
narrativa, deskriptiva och diskursiva konventioner inom poesin. Lyriken 
skulle bygga på ”fria associationer och sammanställningar av avlägsna bil-
der, som kunde återge simultanitet och ömsesidig penetration av tidens och 
varats olika sfärer”.359 För Tytus Czy ewski var formism och futurism utbyt-
bara begrepp, mer eller mindre ekvivalenta i sin innebörd, vilket framgår i 
poetens egen formulering: ”vi futurister eller snarare poeter-formister.”360 
Czy ewskis tidiga diktvolymer Zielone oko och Noc – dzie  är representati-
va för formistisk poesi.      

                               
356 Se Czy ewski, Poezje i próby..., s. LXXIV: ”Nowatorstwo poezji Czy ewskiego ujawnia 
si  ju  w [tomach] z pocz tku lat dwudziestych: Zielonego oka i Nocy – Dnia. Trudno ci 
zaczynaj  si  [...] gdy t  poezj  chce si  jednoznacznie przyporz dkowa  ówczesnym 
‘izmom’. W pierwszych tomikach [...] wiele [...] wierszy o młodopolskim rodowodzie; [...] 
utwory inspirowane przez kubizm i futuryzm, wiersze presurrealistyczne. Niektóre [...] mo na 
zakwalifikowa  jako katastroficzne, inne jako wizyjne poematy filozoficzne, a pó na liryka 
wydaje si  wychodzi  poza ramy awangardy.” Se Sobieraj, op.cit., s. 21: ”Czy ewski to 
twórca czerpi cy inspiracje [...] z rodzimej poetyki modernistycznej i [...] folkloru 
podhala skiego [...], z klasycznej kultury europejskiej [...] oraz z nowoczesnych trendów w 
sztuce, które mieszcz  si  w szeroko rozumianym paradygmacie awangardy (najpierw to 
futuryzm włoski, pó niej tzw. kubizm poetycki, ekspresjonizm i surrealizm).” 
357 Se Helena Zaworska: ”Formizm. (Tytus Czy ewski).” Literatura polska 1918-1932, s. 
337: ”Ruch awangardowy był bardzo ekspansywny [...]. [...] we wspólnym działaniu 
zjednoczył ró ne dyscypliny sztuki. [...] równie charakterystyczny był ogromny chaos poj , 
jaki panował u nas w pierwszym okresie.” 
358 Se ibidem, s. 338, 339: ”zarówno formizm, jak i futuryzm były u nas kierunkami 
synkretycznymi, ł cz cymi elementy ró nych teorii i poetyk [...].” ”W okresie pierwszego 
fermentu nazwy grup u ywane były cz sto wymiennie, na przykład malarze-formi ci 
wyst powali wspólnie z ekspresjonistami jako ekspresjoni ci [...].” 
359 Se Literatura polska XX w., s. 175: ”w literaturze [...] formizm przejawiał si  po rednio, 
jako miejsce krystalizacji wczesnej polskiej awangardy poetyckiej, głównie w jej nurcie 
futurystycznym. Odrzucaj c tradycj  realistyczn  i naturalistyczn , formi ci przeciwstawiali 
si  konwencjom poezji opisowej czy dyskursywnej, postulowali [...] liryk  lu nych skojarze  
i odległych zestawie  obrazowych, zdoln  odda  równoczesno  i wzajemne przenikanie 
ró nych sfer czasu i bytu.” 
360 Czy ewski, ”Mój formizm”, s. 14: ”Musz  wspomnie  [...] o tzw. futury mie polskim to 
jest wła ciwie ‘formi mie’ w poezji. [...] my futury ci a raczej poeci-formi ci.” 
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Czy ewskis poetiska praktik kan i huvudsak föras samman till tre nivåer, 
om man väljer att följa Zaworskas schema. (1) Den flerplaniga 
(wielopłaszczyznowa) strukturen, där ”realitetens olika avsnitt tränger in i 
varandra” samt underordnas ”stringensen i diktens konstruktion och bild-
språkets sparsamhet och disciplin”. (2) ”Samtidigheten i handlingen och i 
existensens skilda former” återges med den futuristiska estetikens princip 
simultanismen, som inom poesin syftade till att ”med ordets hjälp förmedla 
livets kaos fångat ’i stundens hetta’” och ”registrera omedelbarheten hos de 
på varandra lagrade sinnesintrycken”. (3) Oväntade sammanställningar av 
bilder, avlägsna associationer, en drömlik föreställningsvärld, utforskande av 
psykets djup och en medvetet ”besynnerlig” gestaltning av vardagligheten.361 
Czy ewski trotsar konventioner och bryter stereotyper, sätter samman synte-
tiska visioner ur bitar av en ”utspridd” värld och söker skapa en syntes, me-
nar Sławomir Sobieraj, som summerar Tytus Czy ewskis verk som ett slags 
”avantgardets laboratorium”.362      

Som det framgår från skriften Mój formizm tillämpade Tytus Czy ewski 
formismens programmatiska satser både i bildkonsten och i poesin. 
Czy ewski betecknar här formisterna, och därmed sig själv, som föregånga-
re: ”’Formisternas’ första utställning blev inte bara en ’skandal’, utan även 
den nya epokens början inom den polska konsten.” Detsamma gäller för 
poesin, menar Czy ewski, som utan omsvep kallar Krakówavantgardet och 
skamandriter för ”kompilatorer” och ”epigoner”. ”De bestjäl oss men förti-
ger oss”, lyder Czy ewskis dom.363  
                               
361 Se Zaworska, ”Formizm”, s. 344-345: ”1) Wielopłaszczyznowa budowa, przenikanie si  
ró nych zakresów rzeczywisto ci podporz dkowane jest konsekwentnej konstrukcji cało ci 
wiersza, oszcz dno ci i dyscyplinie obrazu. [...] 2) Jednoczesno  zdarze  i ró nych form 
bytu bywa tak e obrazowana [...] poprzez naczeln  zasad  estetyki futurystycznej: 
symultaneizm. [...] W poezji symultaneizm oznaczał ch  przekazania słowem bezładu prze-
chwyconego ‘na gor co’ ycia, zanotowanie bezpo rednio ci wielu nakładaj cych si  na 
siebie wra e  zmysłowych. [...] 3) wiadome ‘udziwnianie’ codzienno ci, nieoczekiwane 
zestawienia obrazów, odległe skojarzenia, fantastyk  wyobra ni, badanie gł bi psychiki.” 
362 Se Sobieraj, op.cit., s. 12, 14, 85, 264: ”Czy ewski to artysta [...] ‘przekorny’: buduje 
wizje syntetyczne z elementów ‘rozsypanego’ wiata, ma upodobanie [...] w [...] ironizowaniu 
z tradycyjnych, ogólnie przyj tych konwencji kulturowych, [...] w konsekwentnym łamaniu 
stereotypów obowi zuj cych w sztuce.” ”blisko awangardowego centrum [...] nigdy do ko ca 
nie podporz dkował si  jednemu kierunkowi [...] systemowo sformułowanej teorii.” 
”Czy ewski [...] d ył w swoich utworach do scalenia i syntezy wiata [...].” 
”Eksperymentowanie z form  zapisu, hybrydyzacja gatunkowa i stylistyczna niejednorodno  
[...] było to swoiste laboratorium dla kształtuj cej si  wówczas awangardy poetyckiej, z 
którego to laboratorium czerpali i przedstawiciele Awangardy Krakowskiej, i futury ci 
warszawscy, i tacy [...] twórcy jak [...] Wa yk czy [...] Czechowicz.” Jfr Wyka, Rzecz..., s. 15: 
”Czy ewski, podobnie jak pó niej po nim id cy twórcy poetyckiej awangardy krakowskiej, 
usiłował złama  kanony poezji tradycyjnej: rozbijał tre  [...].” 
363 Czy ewski, ”Mój formizm”, s. 12, 14: ”Pierwsza wystawa ‘formistów’ stała si  nie tylko 
‘skandałem’, ale te  pocz tkiem nowej epoki w sztuce polskiej.” ”Awangardzi ci czy inni 
skamandrycko-awangardowi kompilatorzy s  tylko naszymi epigonami, a wpływy a cz sto i 
przerobione fragmenty moich wierszy i pomysły konstrukcji poetyckich z mojego ‘Zielonego 
Oka’ (1919) i ‘Nocy i Dnia’ (1922) znale  mo na u wielu ‘wynalazców’ i ‘nowatorów’. [...] 
Okradaj  nas ale przemilczaj  nas.” 
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3.4.2 Mariatemat 
”De profundis clamavi ad te, Domine; Domine exaudi vocem meam.”364 Ur 
dessa rader i en psaltarpsalm, i kristen tradition associerad till Getsemane, 
sjungen på Alla själars dag, hämtar Tytus Czy ewski titeln till sin diktsvit 
De profundis. Fragmentet ur diktsvitens första del (Złoty w ), med det aktu-
ella mariatemat, fungerar i analysen som en avgränsad helhet, dock är hela 
Złoty w  [Gyllene orm] text en given referensram. 
 

po mych izbach ju  orz  

złote pługi i brony 
po mych ko ciołach kołach 
złote Marie ikony 
tlej  pal  si  gorz  
mdlej  chwiej  
 
[i mina rum redan plöjer 
gyllene harvar och plogar  
i mina kyrkor hjul  
gyllene Marior ikoner 
glöder brinner lågar 
sviktar skälver]  

 
Katastrofism i två varianter, som hör samman, låter sig läsas in i diktavsnit-
tet. Det är ekon av efterkrigstidens katastrofism samt de tidstypiska katastro-
fistiska visionerna – en konsekvens av konfrontationen med teknikens och 
den moderna urbana civilisationens snabba expansion. Vilket konkret visar 
sig i ambivalensen och i dikotomierna, typiska särskilt i den futuristiska poe-
sin. Zaworska formulerar problematiken: 
 

I den breda futuristiska konstnärliga produktionen bredvid staden–det moderna 
paradiset förekommer staden–det moderna helvetet; bredvid bilden av maski-
nen-undergöraren–bilden av maskinen-moloken slukande människor; bredvid 
fabriken som ett ideal för arbetets nya organisation–fabriken som en plats där 
människans hälsa och frihet tillintetgörs. Samma konstnärer skapade hymner 
till civilisationens ära jämsides med strofer tecknande en [...] fasa inför dess 
otaliga konsekvenser. 365 
 

Beundran och bävan inför den nya tekniken och civilisationen kan man finna 
redan i ett tidigare avsnitt av Złoty w : ”w miastach / koła si  kr c  / czarne 
złote czerwone / maszyny rozw cieklone / poj  hucz  n c ” – ”i städerna / 

                               
364 Ps. 130 (129):1-2: ”Z gł boko ci wołam do ciebie, o Panie! Panie! Wysłuchaj głos mój.” 
”Ur djupen ropar jag till dig, Herre, Herre, hör min röst.” 
365 Helena Zaworska: O now  sztuk . Polskie programy artystyczne lat 1917-1922. Warszawa 
1963, s. 101. 
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snurrar hjul / svarta gyllene röda / ursinniga maskiner / vattnar dånar lockar”. 
”I Czy ewskis verk sker [...] säregna sammankopplingar: optimism och ka-
tastrofism, herdeidyll och apokalyptisk framtidsvision, som slutar med en 
total katastrof.”366 Zaworskas resonemang stämmer väl med den aktuella 
analysen. I det studerade diktavsnittet är katastrofen lokaliserad till en pasto-
ral idyll. ”Rester av en herdes själ – och dynamomaskinens skapares själ 
visar sig som en konflikt hos den moderna människan”, förklarar Czy ewski 
själv.367 Poetiska anspelningar på den moderna urbana civilisationen, tekni-
ken och folkloren, primitivismen, den pastorala idyllen placerar sig hos Ty-
tus Czy ewski längs den formistiska/futuristiska poetikens principer. 

Denna dikotomi har sina paralleller i Czy ewskis formistiska tavlor med 
temat madonna – vilket är av relevans för den religiösa och mariologiska 
komponenten i Złoty w  [Gyllene orm]. Mariamotivet kan i diktavsnittets 
kontext ses genom tre inseparabla skikt: (1) det religiösa tecknets funktion; 
(2) det folkloristiska/primitivistiska respektive avantgardistiska elementets 
status; (3) den semantiska, stilistiska, syntaktiska, rytmiska formens gestalt-
ning. Föresatsen i analysen är att visa att Czy ewskis intention var att renod-
la och kondensera det poetiska språket, reducera det till det elementära och 
på så sätt frigöra tolkningssfären. Vissa aspekter i ett sådant sätt att hantera 
den poetiska utsagan närmar delar av Tytus Czy ewskis formspråk till den 
medeltida, dogmatiska, icke-diskursiva gestaltningen. 
 
Det religiösa kristna temat går som en underström genom hela Złoty w , 
mer eller mindre explicit. Det ingår som en integrerad del i diktens apoka-
lyptiska vision, och är den underordnat. En av dess funktioner är att ge kata-
strofen en kosmisk dimension. I det aktuella diktavsnittet visar sig det reli-
giösa temat i form av ett mariatema: złote Marie ikony, gyllene Marior iko-
ner. Vissa dominanter i diktavsnittets mariatema avtecknar sig klarare när de 
ställs bredvid Czy ewskis formistiska målningar på temat madonna. Den 
podhalanska (podhala ski) folklorens inverkan är i dessa målningar tydligt 
identifierbar. Beata niecikowska noterar om Czy ewskis duk Madonna från 
1922 (De profundis publiceringsår): ”Madonnan, med ett avlångt ansikte, 
lutar sig lätt mot Barnet som hon håller i sin arm och som liknar en trädocka. 
Alla formerna är innefattade i stränga ramar av disciplinerade, svagt rytmise-
rade linjer.”368 Associationer till den ryska ortodoxa ikonen, och specifikt till 
gudsmoderikonen av typen eleousa, är här rätt givna. Dessa iakttagelser, det 
                               
366 Zaworska, ”’Linia’...”, s. 347: ”W twórczo ci Czy ewskiego dokonuj  si  [...] przedziwne 
poł czenia: optymizmu z katastrofizmem, pasterskiej sielanki z apokaliptyczn  wizj  
przyszło ci, zako czon  totaln  katastrof .” 
367 Tytus Czy ewski: ”Poezja ekspresjonistów i futurystów.” Goniec Krakowski 153, Kraków 
1919: ”W spółczesnym [...] człowieku ujawnia si  ‘konflikt pozostało ci’ duszy pasterza – z 
dusz  twórcy dynamomaszyny.” Jfr Sobieraj, op.cit., s. 21: ”próbuje pogodzi  kult maszyny z 
kultem instynktu biologicznego.” 
368 Beata niecikowska: Słowo – obraz –  d wi k. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach 
polskiej awangardy 1918-1939. Kraków 2005, s. 150. 
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vill säga vad gäller paralleller och närheten till ikonmåleriets former och 
normer, finner extra stöd i niecikowskas resonemang: 
 

Ämnet och sättet att framställa leder tankarna till folkkonstnärers arbeten, från 
de i trä grovt huggna helgonfigurerna skiljer sig emellertid Madonnan i sin 
lätthet, ”flyktighet”, den avlånga kompositionen och den inte helt och hållet 
mimetiska karaktären. [...] i vissa avseenden närmar sig dispositionen de orto-
doxa ikonerna [...] det specifikt ”avlånga” och ”ickereella” i dragen [...].369      

 
Intressant är att Aleksander Wat här ser likheter med en medeltida italiensk 
ikonmålning: ”Likheten mellan denna Czy ewskis något kubistiska Guds-
moder och den anonyma italienska ikonen, primitiven från 1300-talet, var 
[...] slående.”370 Det folkloristiska, avantgardistiska, ikonografiska, medelti-
da i Czy ewskis Madonnas bildspråk kan med fördel transponeras till ma-
riamotivets poetiska gestaltning i Złoty w  [Gyllene orm]. 

Det studerade diktavsnittet, eller om man så vill, strofen är konstruerad 
som en regelbunden fallande vers (daktylisk-trokéisk), med korta (7-staviga 
och 4-staviga) versrader. Dynamiken, intensiteten och rörelsen i strofen är 
tydligt relaterade till denna korta typ av rytmiska verskonstruktioner.371 Av 
intresse här är en polsk medeltida text med grund i folkloren (kol da, en 
folklig julsång; just denna text ingick i mysteriespelen), med en rytmisering 
delvis liknande den aktuella strofen. Texten med titeln Nu  wy, d bscy 
panowie från början av 1500-talet har en snarlik, även om bara bitvis 
identisk, metrisk-rytmisk konstruktion, med motsvarande typ av vers, och ett 
liknande stavelsemönster, det vill säga 7+7 i stroferna (8+8+5 i refrängen): 
”Nu  wy, d bscy panowie, / Panny, panie i wdowy, / Dajcie fał  Bogu za to, 
/ Za to, za to, za to, za to. / I  si  narodził. / Nu  wy, kapłani i acy, / Matki 
Bo ej piewacy, / Dajcie fał  Bogu za to, / Za to, za to, za to, za to, / I  si  
narodził.”372 Den strikta regelbundenheten i metriken och i versradslängden i 
Czy ewskis strof för också tankarna till den medeltida liturgiska hymnens 
kompositionsparallellism, med dess regelbundna rytmiska struktur och rim-

                               
369 Ibidem, s. 151. 
370 Wat, op.cit., s. 52: ”Uderzony byłem podobie stwem tej Matki Boskiej Czy ewskiego, 
troszeczk  kubizuj cej, do anonimowej ikony prymitywu włoskiego z XIV wieku.” 
371 Jfr Agata Soczy ska: Tytus Czy ewski. Malarz – poeta. Warszawa 2006, s. 124: 
”posłu enie si  wierszem 7-zgłoskowym i krótszym [...] wzmaga inensywno  [...].”  
Soczy ska talar här om Czy ewskis dikt ” piewaj ce domy”, där hon associerar 7-staviga och 
kortare versrader till intensiteten. 
372 redniowieczna pie ..., fotn. s. 95: ”redakcja tej kol dy pochodzi z r kopi miennego 
zapisu z pierwszej połowy XVI w. [...].” ”Okre lenia ‘d bski’ z redakcji bernardy skiej 
wiadcz , e kol da nale ała do repertuaru ludowych gier bo onarodzeniowych, 

wykonywanych podczas jasełek.” (Diktfragmentet finns här enbart på pol., då övers. till sv. 
inte skulle återge den metriska-rytmiska strukturen, dvs. det som är av vikt för resonemanget.) 
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schema.373 Vissa konnotationer till en medeltida diktstruktur hittar man även 
i strofens grammatiska rim, som i slutrimmen orz  / gorz  (plöjer / lågar) 
eller i de inre (slut)rimmen mdlej  / chwiej  (sviktar / skälver), exempel på 
verbrim i en följd efter varandra – en ganska typisk konstruktion i den me-
deltida religiösa hymnen.374 niecikowskas resonemang vad gäller paralleller 
till medeltida texter i Gyllene orm placerar sig längs just en sådan linje: ”An-
samling av ord med samma slutljud (grammatiska rim) väcker konnotationer 
till medeltida texter (detta intryck förstärks av de fornpolskt stiliserade verb-
formerna ‘tlej ’ [’glöder’] eller ‘gorz ’ [’lågar’]).”375 

Den täta förekomsten av verb, grupperade intill varandra, är ytterligare en 
faktor som accentuerar dynamiken och accelererar rörelsen: orz , tlej , pal  
si , gorz , mdlej , chwiej ; plöjer, glöder, brinner, lågar, sviktar, skälver. 
På detta följer den lika höga frekvensen substantiv, även dessa tätt gruppera-
de: izbach, pługi, brony, ko ciołach, kołach, Marie, ikony; rum, harvar, plo-
gar, kyrkor, hjul, Marior, ikoner. Adjektivet złoty, gyllene används två gång-
er, i två versrader: om pługi (plogar) och brony (harvar) samt om Marie 
ikony (Marior ikoner). I sin anaforiska upprepning formar dessa en komposi-
tionell och semantisk parallellism.376 Detta slags konstruktioner i strofen 
inskärper och stegrar bilden av katastrofen.     

Diktavsnittet i sin helhet och mariatemat i sig formar båda ett extremt 
komplext nät av förtätade och sammanvävda betydelser. Genom den täta 
koncentrationen och enumerationen av verb, som i sin synonymitet ofta är 
varandras eko, och substantiv inom ramar för den korta strofen, renodlas och 
komprimeras det semantiska planet.377 På samma gång minimeras eller till 

                               
373 T.ex. i Bogurodzica, se redniowieczna pie ..., s. XXXI: ”kunsztowno  kompozycji [...] 
Bogurodzicy. Uwypukla t  kompozycj  misterny paralelizm, widoczny zarówno w podziale 
na jednakowo długie wersy [...] i jednakowym rozkładzie rymów.” 
374 Jfr Pszczołowska, op.cit., s. 30-31: ”Rym w poezji redniowiecznej jest przewa nie 
gramatyczny, ł czy bowiem cz sto identyczne formy j zykowe, co wi e si  z [...] 
tendencjami do ‘zdaniowej’ budowy tekstu wierszowanego, a zarazem budow  t  wzmacnia i 
uwypukla. Szczególnie jest to wyra ne w wypadku rymów czasownikowych, które na 
przykład w pie niach religijnych ci gn  si  cz sto przez kilka strof.” 
375 niecikowska, op.cit., s. 153: ”Nagromadzenie słów o tych samych wygłosach (rymy 
gramatyczne) rodzi konotacje z tekstami redniowiecznymi (wra enie to pot guje stylizowane 
na staropolszczyzn  formy czasownikowe ‘tlej ’ czy ‘gorz ’) oraz twórczo ci  ludow .” 
376Jfr Soczy ska, op.cit., s. 124, i hennes läsning av ” piewaj ce domy”, som i viss mån kan 
appliceras på den aktuella strofen (se fotn. 371): ”koncentracj  osi gn ł przez: a) posłu enie 
si  wierszem 7-zgłoskowym i krótszym [...], b) wykorzystanie w 90 procentach trzech 
podstawowych, samodzielnych cz ci mowy: rzeczowników, czasowników (pierwiastek 
dynamizacji opisu), przymiotników (pierwiastek d wi ku i ekspresji), c) poddanie tych cz ci 
mowy zrytmizowaniu poprzez powtórzenia, zwielokrotnienia i autonomizacj  pól 
semantycznych (anarchizacj ).” 
377 Jfr niecikowska, op.cit., s. 153, där det associeras till folklorens stilistik, som dock 
överskrids: ”Z tekstami folkloru kojarzy  mo na [...] enumeracje – niekiedy tautologiczne 
wyliczenia tych samych cz ci mowy (‘tlej  pal  si  gorz ’; ’czarne złote czerwone’ [...]).” 
”mimo braku [...] podstawowych, opartych na powtórzeniach (refren, paraleliczno  strof, 
regularny układ wersyfikacyjny) wyznaczników folkloru – czytelnik uznaje ‘sygnały ludowe’ 
za obrazowo-kompozycyjn  dominant  tego apokaliptyczno-sielskiego tekstu. Cały utwór 
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och med elimineras narrativiteten, deskriptiviteten, dekorativiteten (vilket är 
typiskt för den dogmatiska formen). Det är helt i enlighet med Czy ewskis 
formulerade poetik, där varje ord får en individuell innebörd och en autono-
mi, samtidigt som likformiga ord sorteras samman i likformiga satser – på så 
sätt skapar poeten en högsta kondensation i betydelsesfären: 
 

Varje ord i min poesi ger jag en individuell innebörd och en autonomi, och 
samtidigt genom ordens anarkisering (inte anarki) delar jag in dessa i grupper 
av likartade ord, ur vilka jag tar fram likartade satser osv. Därför formar orden 
och satserna, trots den till synes ofta alogiska helheten [...], en kompakt kärna 
[...].378  

Även versuppdelningen har en central funktion. En väsentlig faktor i denna 
process är dessutom avsaknaden av interpunktion (vilket inom polsk poesi 
initierades just av Czy ewski). En annan är onomatopoieia, som skärper och 
vidgar ordens denotation (som i ko ciołach / kołach [kyrkor / hjul], samtidigt 
finns här även en alliteration och ett inre slutrim). Den yttersta avsikten i 
dessa skilda operationer är att visa på handlingens samtidighet och skeende-
nas simultanitet. 
 
Mariabenämningen złote Marie ikony, gyllene Marior ikoner formar en ryt-
misk enhet som överensstämmer med den grafiska indelningen och samman-
faller med versraden. Inom versraden är de tre orden autonoma, en verkan av 
den förväntade och avsaknade interpunktionen. Den syntaktiska ekvivalen-
sen orden emellan modifieras dock i och med att Marias namn är markerat 
med en versal och placerat i mitten. Därmed alstras en semantisk hierarki. 
Den syntaktiska ordningen skapar här på så sätt en tät syntetisk semantisk 
struktur.379 Detta öppnar för tolkningens polysemi, och ger utrymme för 
simultana synkrona och flerdimensionella, i Czy ewskis egen beteckning 
flerplaniga (wielopłaszczyznowe) förståelser av texten. 

                                                                                                                             
przekracza ludow  stylistyk , jest wyra nie heterogeniczny, ludowo , pierwotno , 
‘acywilizacyjna czysto ’ wybijaj  si  [jak np.] w malarskiej Madonnie – na pierwszy plan.” 
378 Tytus Czy ewski: ”Od romantyzmu do cynizmu.” Warszawa 1927 r., [i:] Poezje i próby..., 
s. 229: ”Ka demu słowu w mej poezji daj  indywidualne znaczenie i autonomi , a zarazem 
przez anarchizacj  (nie anarchi ) słów, dziel  je na grupy analogicznych słów, z których 
wydobywam analogiczne zdania itd. Dlatego słowa i zdania mimo powierzchownej cz sto 
alogiczno ci w cało ci (przez kontrast materiału wi za ) daj  spoist  istot  [...].” Jfr Tytus 
Czy ewski: ”O odlogicznieniu poezji.” 1929, [i:] Poezje i próby..., s. 294: ”Słowo w poezji 
[...] ma znaczenie realistyczne i autonomiczne w stosunku do słów innych obok niego 
poło onych, czy ewentualnie nawet zwi zanych z nim logiczn  interpretacj  my li.” 
379 Jfr Soczy ska, op.cit., s. 32-33: [om den formistiska metaforens roll för formens syntes 
(homogenitet)] ”Ł czenie odległych skojarze  jest głównym chwytem w budowaniu nowo-
czesnej formistycznej metafory, w ten sposób mo na uzyska  maksymaln  kondensacj , 
zag szczenie obrazów, a wi c form (lub płaszczyzn semantycznych). Formi ci nazywali to 
syntez  formy lub jej jednolito ci . Jednolito  formy miała by  [...] celem obrazu i wiersza 
formistycznego [...].” 



 141 

Benämningen złote Marie ikony är inget marianamn i traditionell bemär-
kelse, vare sig på det semantiska planet eller i den syntaktiska strukturen. 
Avgränsad och sammanhållen genom versradsordningen och den rytmiska 
avgränsningen kan den identifieras som en homogen syntaktisk och seman-
tisk helhet, och får därför funktionen motsvarande ett marianamn. Vissa av 
Marias egenskaper, tillskrivna henne i teologiska kontexter, låter sig därmed 
avläsas i denna benämning. Inom de snävt avgränsade ramarna av denna 
enda versrad blir formuleringen om Maria högst informativ.     

Betraktad som ett marianamn bär således satsen złote Marie ikony, gylle-
ne Marior ikoner på vissa teologiska sanningar om Maria. I en sådan tolk-
ning blir beteckningarna złote, gyllene och ikony, ikoner definierande kom-
ponenter med funktionen av epitet: gyllene Marior, Marior ikoner (förutom 
det givna gyllene relaterat till ikoner), där de tre elementen i interaktion med 
varandra formar ett slags triptyk med Maria i centrum.380 Gyllene (alternativt 
guld) i den bibliska metaforiken hänvisar till en gudomlig realitet. Symboli-
ken är densamma i den medeltida konsten, och hos kyrkofäderna är guld en 
symbol för en gudomlig konungslig makt och härlighet.381 Ikoner i den orto-
doxa traditionen är en avbild av det heliga och en ingång till himlen.382 Guld 
i ikoner är ett tecken på gudomligt ljus och på gudomlig aktivitet.383 I sin 
funktion av mariaepitet definierar på så sätt gyllene och ikoner (enligt denna 
läsning) Marias unika ställning i relation till Gud, i dess slutliga fullbordan i 
och med Marias insomnande, så som kyrkan definierar den: Maria upptagen 
i himlen i Guds härlighet, himlens och jordens drottning. ”I och med uppta-
gandet till himlen övergår Maria [...] till en ny, kosmisk existens.”384  

”Ikoniskheten innebär ett löfte om skapelsens slutgiltiga uppgående i det 
gudomliga”, skriver Per-Arne Bodin.385 Satsen gyllene Marior ikoner blir till 
ett slags inträngande konkretisering av denna realitet, av ikonen som en för-
bindelse mellan materiellt och andligt. Materiella ting, ikoner levandegörs 
och personifieras i Marior, samtidigt som Marior identifieras med ikoner, är 
utbytbara med dem och därmed förtingligade. Maria, himlens drottning, 
materialiseras i en ikon. Marias status och närvaro (förstärkt genom plural-

                               
380 Jfr här Czy ewskis recension av egen utställning, där han refererar till Wit Stwosz (Stoss), 
vars senmedeltida altartriptyk finns i Kraków, se Tytus Czy ewski: ”Wystawa obrazów 
Tytusa Czy ewskiego.” Tygodnik Ilustrowany 44, 1923, s. 708: ”Madonny oryginalne, nieco 
w stylu ludowym, Chrystus na krzy u, jakby reminescencja Wita Stwosza [...].” 
381 Se Lurker, op.cit., s. 280: ”U ojców Ko cioła złoto jest symbolem Boskiego królowania. 
[...] Złote tło [...] obrazów redniowiecznych ma przypomina  ponadziemski, niewidoczny 
sposób bycia, a zwłaszcza przyszłe przemienienie w nowej Jerozolimie.” 
382 Se Bodin, ”Ikonen”, s. 54: ”Ikonen enligt den ortodoxa traditionen är en avbild av det 
heliga, och i sig själv en helig bön, den har funktionen av en ingång till den gudomliga verk-
ligheten [...].” 
383 Se Schöldstein, op.cit., s. 245: ”Ikonografin uttrycker det gudomliga ljuset [...] med sin 
gyllene ljusreflekterande bakgrund. [...] I ikoner visar utstrålningen av ljus på den ’gudomliga 
aktivitet’, Guds energier, som når och berör människan.” 
384 Mariabilder, s. 44. 
385 Bodin, ”Ikonen”, s. 48. 
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formen Marior; konkret kan det handla om antalet ikoner, dvs. fler än en) 
bevaras dock. Artefakten ikonen höjs till helighetens rang. Satsens kompo-
nenter Marior och ikoner har dubbla funktioner: förutom att definiera var-
andra fungerar de dessutom som autonoma semantiska enheter.   

Då man relaterar benämningen złote Marie ikony, gyllene Marior ikoner 
till satserna i de föregående versraderna: ”po mych izbach ju  orz  / złote 
pługi i brony / po mych ko ciołach kołach” – ”i mina rum redan plöjer / gyl-
lene harvar och plogar / i mina kyrkor hjul” avtecknas figuren av kataklys-
mens kosmiska dimension desto tydligare. Hjulsymboliken, implicit i plogar 
och harvar i en plöjande rörelse, blir här ett slags tecken för teknikens de-
struktiva kraft: ”Ett hjul som rullar är [...] förgänglighetens symbol” (enligt 
ordboken över bibliska symboler). Hjulet är här samtidigt ”en figur för hela 
kosmos”,386 särskilt då plogar och harvar betecknas som gyllene och på så 
sätt placeras i en ’högre’ sfär. Dessutom i analogi till gyllene om Marior 
ikoner, och även i analogi till kyrkor metaforiserade till hjul. I satsen ”po 
mych ko ciołach kołach” – ”i mina kyrkor hjul” placeras kyrkor och hjul 
intill varandra utan interpunktion eller konjunktion, och fungerar därför som 
reciproka epitet, de är varandras reflexion och är samtidigt identifierbara 
med varandra. ”Det mittersta rosettfönstren i medeltida katedraler beteckna-
des med den latinska termen rota, dvs. ett hjul. Detta hjuls centrum är [...] 
frälsningshistoriens centrala element, dvs. Kristus” – medan själva rosett-
fönstren betecknar Maria, en figur för Marias gudomliga moderskap.387 Stro-
fens centrum är den jordiska och kosmiska rörelsen, med Maria i dess mitt. 

Då man vidgar kontexten för det aktuella textavsnittet till hela Złoty w  
öppnar man för flera betydelseskikt och sfärer. En sådan semantisk flerdi-
mensionalitet och simultanitet ligger i linje med diktens konstruktionsprincip 
– Czy ewskis wielopłaszczyznowo , flerplanighet::388 ”Till sin natur av 
simultan karaktär [är] Czy ewskis dikter och poem, helt enkelt kallade vi-
sioner eller är visionära i sin struktur: Elektriska visioner, De profundis, Ett 
transcedentalt panoptikon” skriver Alicja Baluch.389 

I den bredare kontexten av hela Złoty w  utkristalliseras nu en distinktare 
apokalyptisk, samt även liturgisk, läsning av textavsnittet. På så vis sätts 

                               
386 Lurker, op.cit., s. 89: ”Obracaj ce si  koło jest [...] symbolem przemijania.” ”[koło]  mo e 
by  obrazem całego kosmosu.” 
387 Ibidem, s. 90 (jfr fotn. 121 samt 309). 
388 Jfr Czy ewskis flerplaniga tavlor, liknande oregelbundna lådor, dockteaterscener eller 
vägkapell, se Joanna Pollakówna: Malarstwo polskie mi dzy wojnami 1918-1939. Warszawa 
1982, s. 12: ”Wielopłaszczyznowe obrazy Czy ewskiego wkrawały si  w rzeczywist  
przestrze  ostrymi kraw dziami i uskokami, i na podobie stwo nieregularnych skrzynek czy 
kapliczek, b d  scenek kukiełkowego teatrzyku, ukazywały [...] fragmenty malowanych 
ekspresyjnych postaci, oczu lub bli ej nie okre lonych form. [pojawiły si ] obrazy b d ce 
transpozycj  malarstwa ludowego; Zbójnik i liczne Madonny pełne liryzmu i wiadomej 
naiwno ci w rysunku, przy równie  [...] wiadomej syntetyczno ci [...].” 
389 Se Czy ewski, Poezje i próby..., s. XLVIII: ”Symultaniczny ze swej natury charakter maj  
wiersze i poematy Czy ewskiego, nazwane [...] wizjami lub wizyjne w swej strukturze: 
Elektryczne wizje, De profundis, Transcedentalne panopticum.” 
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mariatemat in i sitt rätta element. Därmed bekräftas och styrks här också den 
inom den mera avgränsade kontexten (det vill säga själva strofen med maria-
temat) redan genomförda analysen. Vilken läsning av Złoty w  som träder 
fram beror på hur man ställer in linsen. De olika läsningarna gränsar till var-
andra. Den klassiska bibelexegesens beteckningar: historisk (bokstavlig), 
allegorisk (symbolisk), anagogisk (eskatologisk) tolkning390 transponeras här 
fritt till verktyg i läsningen av Złoty w . En eskatologisk läsning av dikten 
blir så till en apokalyptisk vision (dit hör även den katastrofistiska aspekten), 
inom den eskatologiska läsningen ryms den symboliska, som här benämns 
liturgisk, och den symboliska inrymmer den historiska läsningen.391  

Tanken på strukturerandet av Złoty w  längs ett sådant schema grundas 
här på en inbördes korrespondens mellan Uppenbarelsebokens text och den 
kristna mässliturgin: ”fädernas exegetiska studier av Apokalypsen [...] kopp-
lade uttryckligen samman Mässan med Uppenbarelseboken. [...] Uppenba-
relseboken var obegriplig utan liturgin”, ”det är liturgins gyllene tråd som 
håller ihop de apokalyptiska pärlorna i Johannes syn”, enligt Scott Hahn.392 

Religiösa kristna begrepp och element av latinsk mässliturgi i form av pa-
rafraserade tecken låter sig urskiljas i Złoty w  [Gyllene orm].393 En ur dik-
ten tagen serie direkta eller metaforiserade beteckningar, en poetisk reflexion 
av ett liturgiskt skeende, kan här schematiskt ställas samman till en liturgisk 
läsning av dikten.  

I en liturgisk tolkning låter sig diktens ord chleb, bröd läsas som en refe-
rens till det eukaristiska brödet. Indirekt anspelar det dessutom, då det inom 
samma versrad är placerat tre gånger i följd efter varandra, även till de kom-
ponenter i mässliturgin som sägs trefaldigt och i en följd: kyrie eleison, hal-

                               
390 Se Scott Hahn: Lammets måltid. Mässan som himlen på jorden. Ängelholm 2003, fotn. s. 
76: ”Kyrkofäderna menade att en och samma bibeltext kunde tolkas dels bokstavligt (histo-
riskt, ’fakta’), dels på tre andliga sätt, [...] allegoriskt (symboliskt, tillämpat på Kristus och 
Kyrkan), tropologiskt (moraliskt, tillämpat på den enskilda människan) resp. anagogiskt 
(eskatologiskt, tillämpat på den himmelska världen).” 
391 Avantgardistisk och folkloristisk aspekt visar sig i formspråket (syntax, stilistik). 
392 Hahn, op.cit., s. 69, 116. Se hela boken för en systematisk genomgång av mässliturgins 
komponenter i Uppenbarelseboken. (Noteras skall Uppenbarelsebokens liturgiska schemas 
grund i den Hebreiska Bibeln, se Hahn, s. 42: ”Kardinal Ratzinger har skrivit att ’strukturellt 
talat är hela kristologin, ja hela den eukaristiska kristologin, närvarande i Gamla testamentets 
todah-spiritualitet’.” [Hebr. todah: tacksägelse, eukaristi.]) 
393 Om den religiösa rituella aspekten i Czy ewskis formistiska poesi jfr Poezje i próby..., s. 
LVII-LVIII: ”W formistycznych wierszach Czy ewskiego niedyskursywny tok zdania lub 
obrazu zbli a je do koncepcji [...] rytu. [...] Zbli enie poprzez rytuał do kategorii 
przedliterackich oznacza pój cie w kierunku literatury prymitywnej, posługuj cej si  [...] 
w sk  i prost  grup  form wierszotwórczych i tematycznych. Struktura powtórze , mityczna 
[...] prostota w tków [...]. Ta [...] warstwa formistycznego dzieła rozwin ła si  [...] u 
Czy ewskiego w zespół tekstów, zbli onych w swym charakterze do niekomunikowalnych 
epifanii lub słabo kontrolowanego potoku wiadomo ci. [...] tu [...] Elektryczne wizje, De 
profundis, poematy Robespierre i Rapsod.” Om den religiösa aspekten i Czy ewskis bildkonst 
jfr Soczy ska, op.cit., s. 62: ”Mo na mówi  o [...] fascynacji Czy ewskiego poj ciem 
metamorfozy. [...] Religijne aspekty tej problematyki znajdowały uj cie w [...] tematyce 
Chrystusa [...], w motywach krwi, mierci, cierpienia Matki Bo ej [...].” 
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leluja, sanctus, agnus dei. Diktens ord evangelium hänvisar till det centrala 
partiet i ordets liturgi. De parafraserade raderna ur Johannes evangelium: ”i 
stało / si  to co sta  si  miało / a słowo ciałem si  stało / i mi dzy nami / 
mieszkało” – ”och det blev / som det blivit borde / och ordet blev kött / och 
ibland oss / bodde”394 refererar till inkarnationen, i mässliturgin konkretise-
rad i transsubstanstiationen. Dessa parafraserade rader ur evangeliet figure-
rar i dikten två gånger. De är strategiskt placerade vid det som är en tänkbar 
anspelning på centrala moment i ordets och eukaristins liturgi (efter versra-
derna ”chleba chleba chleba / i ewangelii” – ”brödet brödet brödet / och 
evangeliet”). En annan strategisk placering av dessa rader är vid det som kan 
tänkas anspela på liturgins fullbordan (efter versraderna ”Niech b dzie 
pochwalony / Jezus Chrystus / Na wieki wieków / Amen.” – ”Lovad vare / 
Jesus Kristus / Från evighet till evighet / Amen.” och före ”Oto s  pierwsze 
mej ofiary / słowa / i lancy znaki” – ”Här är mitt offers första / ord / och 
lansens märken”). I och med deras strategiska placering i dikten blir dessa 
parafraserade rader ur evangeliet flerfunktionella, med funktionerna bekräf-
telse av skeendet: credo samt bifall: amen (allt i enlighet med den tolkning 
som här tillämpas). Diktens versrader: ”i tr by gór zagrały / latarnie mórz 
zaja niały / koniki polne za piewały” – ”och bergens basuner ljöd / havens 
lyktor sken / syrsor sjöng” kan läsas som en parallell till den doxologi som 
både inleder och avslutar, samt det ljus (det konkreta materiella ljuset i form 
av t.ex. vaxljus) som omsluter de liturgiska handlingarna under mässans 
gång. De kan på samma gång stå för hela skapelsens del i det liturgiska ske-
endet. Ett av betydelseskikten i versraderna ”wychod  panno do pola / 
wychod  z sierpem do cia / do lubu i pocz cia” – ”jungfru gå ut till åkern 
/ med skäran gå ut till slåttern / till bröllop och befruktning” är en tänkbar 
representation av offergåvornas frambärande och tillredelse vid offertoriet. 
Elevationen, centrum i eukaristins liturgi, nämns explicit i satsen: ”i cisza w 
podniesienie” – ”och tystnaden vid elevationen”. En tänkbar resonans av 
vissa liturgiska skeenden – sådana som fullbordandet av mässans offer, brö-
dets brytande, agnus dei, kommunionen – finner man i diktens slutparti: ”i 
ziarno łez w stodole / i stado owiec w pole / na role” – ”och frö av tårar i 
logen / och fårahjorden ut i åkern / till åkerbruket”; ”Jezus si  zafrasował / 
ało ci nie folgował” – ”Jesus blev bedrövad / lät sorgen flöda över”; ”oto s  

pierwsze mej ofiary / słowa / i lancy znaki / krwawe ptaki / kadłub r ce i 
głowa” – ”här är mitt offers första / ord / och lansens märken / blodiga fåglar 
/ bål händer och huvud”. Słowa, Ord i Złoty w  sista versrad, stavat med en 
versal, tolkas här som en referens till Logos, ytterligare en resonans av den 
evangelietext som är Złoty w  återkommande motiv: ”A Słowo ciałem si  

                               
394 Se Joh. 1:14: ”A Słowo ciałem si  stało, i mieszkało mi dzy nami.” ”Och Ordet vart kött 
och tog sin boning ibland oss.” Jfr niecikowska, op.cit., s. 153: ”pojawiaj  si  ró norodne 
sygnały intertekstualne – nawi zanie do Ewangelii w. Jana i kol dy Franciszka Karpi skiego 
(’a słowo ciałem si  stało...’) oraz stylizacja na piosenk  ludow  (’hola hola do kola...’).” 
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stało” – ”Och Ordet vart kött”. Satsen ”Niech b dzie pochwalony / Jezus 
Chrystus / Na wieki wieków / Amen.” – ”Lovad vare / Jesus Kristus / Från 
evighet till evighet / Amen.” En traditionell paraliturgisk fras blir i en sådan 
läsning av dikten till en form av fridshälsning före kommunionen. Samtidigt 
kan frasen ses som en reflexion av liturgins avslutande del välsignelsen och 
utsändningen (en annan aspekt hos denna flerfunktionella sats). 

Den liturgiska läsningen av Czy ewskis dikt Złoty w  integreras i den 
eskatologiska läsningen.395 De liturgiska tecknen (som de kallas här för att 
bli hanterliga) i dikten har en gestaltning som närmar sig Uppenbarelsebo-
kens symbolspråk. Så har t.ex. Uppenbarelsebokens basuner, gräshoppor, 
hår, Lamm, änglar, fåglar, och den apokalyptiska visionens kontext de är 
placerade i, sina paralleller i Czy ewskis text: ”tr by gór zagrały” – ”bergens 
basuner ljöd”;396 ”koniki polne za piewały” – ”syrsor sjöng”, ”Chmur lec  
parasole / i obsiadaj  pole / gn  bławaty k kole” – ”Molnens paraplyer fly-
ger / och skockar sig runt i åkern / böjer blåklintar / klättar”, ”płon ce 
włosy” – ”brinnande hår”;397 ”i ziarno łez w stodole / i stado owiec w pole / 
na role” – ”och frö av tårar i logen / och fårahjorden ut i åkern / till åkerbru-
ket”;398 ”zadzwoniły fijołki / zadzwoniły nie yczki / aniołki” – ”violer bör-
jade klinga / snödroppar började klinga / småänglar”;399 ” piewaj  gwizdaj  
/ g dziej  / nad rzekami słowiki / po zawrotach czy yki / w gaju złote 
szczygliki” – ”Sjunger visslar / spelar / vid floderna näktergalar / vid väg-
korsen grönsiskor / i lunden gyllene steglitsar”.400  

”Påsken, Eukaristin och den himmelska liturgin är [...] som tveeggade 
svärd. Medan förbundets kalkar ger liv till de troende, betyder de en säker 
död för dem som avvisar förbundet”, skriver Hahn.401 En sådan typ av diko-
tomi har sin poetiska motsvarighet i Czy ewskis text, vilket kan observeras i 
ett antal diktavsnitt. T.ex. i dikotomierna: ”koniki polne za piewały” – ”syr-
sor sjöng” och ”Chmur lec  parasole / i obsiadaj  pole / gn  bławaty k kole” 
– ”Molnens paraplyer flyger / och skockar sig runt i åkern / bryter blåklintar 
/ klättar” (gräshoppor här bibliskt metaforiserade till moln402); ” piewaj  

                               
395 Den historiska läsningen av dikten är automatiskt inbegripen i den liturgiska, i och med att 
de historiska skeendena ligger till grund för en liturgisk läsning. 
396 Upp. 8:8: ”Och den andre ängeln stötte i sin basun. Då var det som ett stort brinnande berg 
hade blivit kastat i havet [...].” 
397 Upp. 9:8: ”Och ur röken kom gräshoppor ut över jorden; och åt dem gavs samma makt 
som skorpionerna på jorden har.” Upp. 9:3: ”[szara cze] I miały włosy jak włosy niewie cie 
[...].” ”[gräshopporna] De hade såsom kvinnors hår [...].” 
398 Upp. 7:17: ”Lammet, som står mitt för tronen, skall vara deras herde och leda dem till 
livets vattenkällor, och ’Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon’.” 
399 Upp. 8:2: ”Och jag fick se de sju änglar som står inför Gud; åt dem gavs sju basuner.” 
400 Upp. 19:17: ”jag såg en ängel stå i solen, och denne ropade med hög röst och sade till alla 
fåglar som flög fram uppe i himlarymden: ‘Kom hit, församla er till Guds stora gästabud’.” 
401 Hahn, op.cit., s. 106. 
402 Se Syraks vish. 43:16-18: ”i wyleciały obłoki jak ptaki. W wielko ci swej zało ył obłoki, i 
połamały si  kamienie gradowe. [...] A jak ptactwo zlatuj ce si , by usi , tak spuszcza 
nieg, i jak szara cza spadaj ca zst pienie jego.” ”Snöflingorna strör han ut lika nedsvävande 
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gwizdaj  / g dziej  / nad rzekami słowiki / po zawrotach czy yki / w gaju 
złote szczygliki” – ”Sjunger visslar / spelar / vid floderna näktergalar / vid 
vägkorsen grönsiskor / i lunden gyllene steglitsar” och ”krwawe ptaki” – 
”blodiga fåglar”. Vidare skriver Hahn: ”Uppenbarelseboken förenar himmel 
och jord.” ”Där [...] förenas det allra oansenligaste med det mest sublima, 
jorden förenas med himlen, det synliga och det osynliga smälter samman till 
ett.”403 Något liknande, transponerat till den poetiska utsagans plan, och till 
en vardaglig realitet, låter sig sägas om Czy ewskis text. 

I denna bredare kontext av Złoty w  apokalyptiska vision kan nu maria-
temat placeras. I och med att referenser till Uppenbarelseboken har precise-
rats, blir identifieringen av diktens Maria med Maria gudsmodern tillika 
Apokalypsens kvinna desto tydligare.404 

Ett tidigare avsnitt av Gyllene orm kan ses som mariatemats första del: 
”wychod  panno do pola / wychod  z sierpem do cia / do lubu i 
pocz cia” – ”jungfru gå ut till åkern / med skäran gå ut till slåttern / till bröl-
lop och befruktning”.405 Anspelningar på Maria jungfru och moder finns i 
orden panna, lub, pocz cie; jungfru, bröllop, befruktning som, placerade 
intill pole, sierp, cie; åker, skära, slåtter visar på livets och dödens cykel, 
och kan (som det läses här) i förlängningen ses som en hänvisning till den 
kristna liturgins eukaristiska bröd och offer. Referenser till Uppenbarelsebo-
ken blir här rätt givna i ordet sierp, skäran:  

 
jag såg [...] ett vitt moln, och på molnet satt en som var lik en människoson 
och hade en krans av guld på huvudet och i handen en vass skära. Och en an-
nan ängel kom ut från templet och ropade [...] till honom som satt på molnet: 
”Ta din skära och skörda, ty skördetiden är inne; jordens gröda är mogen”.406  

Också ordet lub, bröllop associeras här till Uppenbarelseboken: ”Låt oss 
[...]  jubla [...]. Ty tiden har kommit för Lammets bröllop, och hans brud har 
gjort sig redo.”407 

I strofen: ”po mych izbach ju  orz  / złote pługi i brony / po mych 
ko ciołach kołach / złote Marie ikony / tlej  pal  si  gorz  / mdlej  chwiej ” 
– ”i mina rum redan plöjer / gyllene harvar och plogar / i mina kyrkor hjul / 
gyllene Marior ikoner / glöder brinner lågar / sviktar skälver” finns en aspekt 
av fullbordan. Det plöjs och harvas inne i rummen: en symbolisk förberedel-
se eller öppning inför en ny realitet. Strofens gyllene Marior ikoner befinner 
sig inne i kyrkor (hjul). Marior, som glöder brinner lågar sviktar skälver, är 

                                                                                                                             
fåglar, och lika en gräshoppssvärm som slår ned är de, där de faller” (sv. version saknar pol. 
versionens ”moln” dvs. ”obłoki”). 
403 Hahn, op. cit., s. 159, 160. 
404 Om Apokalypsens kvinna och brud som figur för Maria och/eller kyrkan jfr fotn. 122. 
405 Tänkbara referenser till mytiska/mytologiska aspekter (fruktbarhetsriter, riter knutna till 
den årliga livscykeln, hednisk moderkult) tas inte upp i analysen. 
406 Upp. 14:14-18. 
407 Upp. 19:7. 
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ett slags tänkbar metaforisk sammanfattning, en poetisk översättning av be-
bådelsens, konceptionens, födelsens skeende. En sådan läsning av mariate-
mat blir här en länk till Apokalypsens kvinna. 

Diktavsnittet har explicita referenser till Maria, medan referenserna till 
Uppenbarelsebokens kvinna bara är indirekta. Den presenterade tolkningen 
av strofen, den katastrofistiska aspekten och dikotomin jordiskt och him-
melskt (som där kan avläsas) är element som indikerar och genererar den 
apokalyptiska visionen i dikten. Betraktad i sin helhet står Czy ewskis dikt 
Złoty w  närmare den eskatologiska läsningen än den liturgiska. Detta 
hänger till en del samman med diktens explicita mariologiska tema kring 
vilket texten i relativt hög grad är centrerad. I Johannes apokalyptiska eska-
tologiska vision har kvinnan, Maria en central roll: ”Johannes vision av en 
kvinna klädd i solen [...] fångar själva kärnan i Uppenbarelseboken. Med 
många olika betydelselager visar den en händelse från det förgångna som 
pekar fram emot en händelse i en avlägsen framtid” (detta enligt Hahn).408 

”Avkomman från [...] Maria [...] kommer för att besegra ormen (på hebre-
iska kan samma ord, nahsh, betyda både ’drake’ och ’orm’)”, skriver 
Hahn.409 Ormen, i titeln Złoty w , Gyllene orm är ytterligare en länk mellan 
Czy ewskis De profundis första del och bibliska texter. Om ormen står det i 
Genesis: ”Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din av-
komma och hennes: de skall trampa på ditt huvud och du skall hugga dem i 
hälen.”410 Detta får i kristen typologi sin slutliga upplösning i Apokalypsens 
strid mellan kvinnan och ormen (draken):  
 

Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna [...]. Hon är havande, och hon 
ropar i barnsnöd och födslovånda. Och ett annat tecken syntes på himlen [...] 
en stor eldröd drake [...]. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, 
för att sluka hennes barn när hon födde det.411 

Närheten till bibliska texter, liturgisk symbolik samt religiösa kristna be-
grepp är ett slags diktens inre ’substans’. Sammantaget kan man om Tytus 
Czy ewskis Złoty w  och specifikt om dess mariatema säga att det – genom 
sin avsett öppna struktur, genom det slags konstruktion som är konsekvensen 
av principen ordets autonomi och genom flerplanigheten – skapar den sorts 
semantiska täthet och språkliga renhet som oftast associeras med medeltida 
texter.  
                               
408 Hahn, op.cit., s. 79. 
409 Ibidem, s. 81. 
410 1 Mos. 3:15. 
411 Upp. 12:1-4. [Bibel 2000] Jfr här Czy ewski, ”Mój formizm”, s. 12 (om egen affisch t. 
formisternas konstutställning i Kraków 1917): ”Formi ci zainaugorowali swe istnienie wielk  
wystaw  w salach Krakowskiego Tow. Sztuk Pi k. [...] Ja narysowałem afisz z 
formistycznym smokiem, który miał zamiar po re  wszystkich krakowskich ‘kołtunów’ a 
tak e artystycznych przeciwników [...].” Affischen föreställde ”en formistisk drake, vars 
uppsåt var att sluka Krakóws alla ’kälkborgare’ samt konstnärliga motståndare”. 
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3.4.3 Konformitet – nonkonformitet 
År 1923 skriver Tytus Czy ewski att hans ”författarskap är knutet till den 
[...] futuristiska gruppen inte bara genom nya gestaltningsmedel, hittills ej 
kända i Polen, men också genom [...] det nya livet och den nya epoken som 
gryr i Polen och i världen”.412 Helt i linje med denna förklaring ter sig ge-
staltningen av mariatemat i det aktuella diktavsnittet av Złoty w : det avvi-
ker drastiskt från mariatemats gestaltningar inom den polska lyriken i övrigt. 
Mariatemats språkliga form i Złoty w  [Gyllene orm] liksom dess poetiska 
kontext och funktion är här väsensskilda från de hittills existerande model-
lerna. Med en viss modifikation kan denna sats tillämpas på Tytus 
Czy ewskis konstnärliga och litterära produktion generellt. ”Czy ewski ska-
par originella flerplaniga tavlor, utan föregångare [motstycke, precedens] i 
den europeiska konsten”, som Zaworska formulerar det.413 Om Czy ewskis 
poetiska verk skulle man i stället kunna säga: utan föregångare [precedens] 
inom den polska lyriken. 

Czy ewskis relation till traditionen och till det moderna sammanfattas 
bäst i hans egen artikel om bildkonsten, med titeln Om de allra nyaste 
strömningarna inom den polska konsten. Där lägger Czy ewski fram sina 
reflexioner om Cézanne (som starkt hade inverkat på Czy ewskis skapande). 
Naturen, som impressionisterna såg den, räckte inte till för Cézanne, noterar 
Czy ewski, och skriver att denne vände sig till primitivismen och till goti-
ken, till gamla gobelänger samt till vissa spanska konstnärer, speciellt El 
Greco. Vidare skriver Czy ewski om Cézanne att denne helt förkastade det 
litterära temat och dekorativiteten i bilden. Alla Cézannes tavlor äger, trots 
den högt medvetna och genomtänkta kompositionen, något av den ursprung-
liga naiviteten och enkelheten, konstaterar Czy ewski. Och vidare: ”Hans 
målningar är helt avskalade de provinsiella konstnärernas billiga ornamentik, 
och återger, på samma sätt som vissa av gotikens skulpturer och målningar, 
enbart uttryckets själva väsen och bilden av ett inre djup.”414 Dessa resone-

                               
412 Tytus Czy ewski: ”Mój futuryzm”, Zwrotnica 6, 1923, [i:] Andrzej Lam, ”Polska 
awangarda poetycka. Programy lat 1917-1927.” T. 2. Manifesty i protesty. Antologia. Kraków 
1969, s. 397: ”Przyj łem nazw  futurysty, jak  mnie obdarzono – jak swego czasu przyj łem 
(w pełni przekonania) nazw  ‘formisty’. [...] wszelkie nazwy stosuj  si  do mnie po rednio i 
przemijaj co. [...] Moja działalno  i twórczo  jest zwi zana z cał  grup  futurystyczn  nie 
tylko nowymi rodkami realizowania, nie znanego dotychczas w Polsce, ale tak e w złem 
rozpoczynaj cego si  nowego ycia i nowej epoki w Polsce i w wiecie.” 
413 Zaworska, ”’Linia’...”, s. 383: ”tworzy Czy ewski oryginalne, nie maj ce precedensu w 
sztuce europejskiej obrazy wielopłaszczyznowe [...].” 
414 Se Tytus Czy ewski: ”O najnowszych pr dach w sztuce polskiej.” Wianki 1-3, 1919, [i:] 
Pollakówna, Tytus..., s. 53: ”Nie wystarczała mu ‘natura’ jak j  widzieli impresjoni ci. 
Wyrobił sobie swoj  wol  i prac  zwracaj c  b d  ku prymitywom i gotykom, b d  ku 
starym gobelinom lub niektórym malarzom hiszpa skim (El Greco) odr bny sposób patrzenia 
na natur . [...] Odrzucił zupełnie temat literacki lub [...] ‘dekoratywno ’ obrazu. Maluj c 
‘komponował’ obraz, tj. malował dla istotnych warto ci linij, brył, koloru i przestrzeni. [...] 
Wszystkie [...] jego obrazy posiadaj  [...] co  z pierwotnej naiwno ci i prostoty mimo wyso-
kiej samowiedzy i przemy lenia. Malowidła jego s  odarte zupełnie z taniej zdobniczo ci 



 149 

mang kan i högsta grad relateras till Czy ewskis egna verk, inom bildkons-
ten och inom lyriken (och till det aktuella diktavsnittet), vilka enligt Zawors-
ka ”förenade fascinationen för den folkliga primitivismen med det moderna i 
kubismen”.415  

Konnotationer till medeltida texter (liksom till folkloren och primitivis-
men) är således inte på något sätt slumpmässiga i diktavsnittet, utan springer 
ur Czy ewskis vilja att i sitt skapande gripa det primära, ’äkta’, intakta. I den 
aktuella strofen i dikten Złoty w , liksom i strofens mariatema, reflekteras 
formismens postulat om att i konsten ta avstånd från att ”på ett maximalt 
troget sätt kopiera naturen”, och därmed ”helt bryta med den tradition som 
tog början med renässansen”. Formismen tog upp ”den polska medeltida 
konstens traditioner”, skriver Zaworska.416 Det resulterar i den icke-
mimetiska framställningen, samt i formens stränghet, enkelhet, i den genom-
tänkta, icke-slumpmässiga, kondenserade kompositionen, i den från all deko-
rativitet, beskrivning och ytlig stilisering avskalade gestaltningen417 – och 
kan således sortera under den dogmatiska kategorin. 
 
Enligt Sobieraj är Tytus Czy ewski ”den permanente avantgardisten, stän-
digt sökande efter nya former för det konstnärliga uttrycket”.418 Czy ewskis 
radikalitet och integritet, hans expansiva och intensiva kreativitet var av det 
exceptionella slaget, något som enligt Winkler tillkommer de riktigt stora 
konstnärerna.419 Witkacy betecknar Czy ewskis skapande inom bildkonsten 
med termerna ”naturkraft”, ”metafysisk sprängkraft”, ”outgrundlig rike-

                                                                                                                             
prowincjonalnych malarzy, a daj  jak niektóre rze by i malowidła gotyckie tylko istot  
wyrazu i obraz wewn trznej gł bi.” 
415 Zaworska, ”’Linia’...”, s. 383: ”[kubizuj ce kształtowanie formy w malarstwie 
Czy ewskiego] nie było to [...] proste na ladownictwo: [...] fascynacja prymitywami 
ludowymi zł czyła si  z kubistyczn  nowoczesno ci .” 
416 Se Zaworska, ”Formizm”, s. 348-349: ”nawi zanie do polskiej poezji redniowiecznej, z 
jej typem ludowej wyobra ni, z upodobaniem do obrz dowo ci jako formy ycia i uczu , z 
naiwno ci  i prostot  [...]. Ł czy to [...] poezj  Czy ewskiego z formizmem w plastyce, 
formizm bowiem i w teorii, i w realizacjach podejmował tradycje polskiej sztuki 
redniowiecznej, cechowej, sztuki odmiennej od pó niejszych kierunków. Odrzucaj c 

postulat maksymalnej wierno ci sztuki wobec natury, formizm odcinał si  zdecydowanie od 
tradycji zapocz tkowanych przez renesans [...].” 
417 Jfr Winkler, ”Tytus...”, s. 13, 15: ”Dotarcie do najprostszych elementów ycia przez 
skondensowanie formy [...] było [...] przezwyci eniem pokus powierzchownej interpretacji i 
oczyszczeniem prze y  malarskich ze zb dnych asocjacyj yciowych.” ”Spontaniczna 
intuicja Czy ewskiego chroniła go od powierzchownej stylizacji dekoracyjnej a jego 
deformacje były [...] emanacj  jego formalnej syntezy neguj cej wszelkie przypadkowo ci w 
obrazie. Impulsy te mo na by [...] rzutowa  [...] w sfer  poetyckiej działalno ci [...].” 
418 Sobieraj, op. cit., s. 89: ”Czy ewski [...] jest awangardyst  permanentnym, nieustannie 
poszukuje nowych form wyrazu artystycznego, dla których inspiracj  znajduje w przemianach 
kulturowo-obyczajowych współczesno ci.” 
419 Jfr Konrad Winkler: ”Formizm na tle współczesnych kierunków w sztuce.” Kraków 1921, 
s. 79, [i:] Pollakówna, Tytus..., s. 71: ”Nieustraszony w swych poszukiwaniach i 
eksperymentach, nie wzoruj cy si  prawie od pocz tku na nikim i niczym, jest [...] 
wcieleniem tych wszystkich cnót, które bywaj  udziałem prawdziwie wielkich twórców.” 
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dom”. Man vill gärna säga detsamma om Czy ewskis lyrik, (och ännu mera 
specifikt om dikten Złoty w  med dess mariatema). 
 

Att blicka in i Czy ewskis skapande är som att se in i en kraters inre, utan att 
veta vad som ur dess djup kommer att slunga ut den brinnande magmans och 
de från den obegripliga glöden dissocierade elementens förskräckande spänst 
mot oss. [...] vi hör här det metafysiska raseriets vrål. Detta borde både ”speci-
alisterna” och publiken äntligen begripa: till priset av vissa saker i en dimen-
sion vinner vi oändligt mera.420  

 
Sobieraj sammanfattar Tytus Czy ewskis position i den polska litteraturen: 
 

Inte alla författare och konstnärer, som banade nya vägar för litteraturen och 
konsten, är på ett tillbörligt sätt ihågkomna av historien och av forskare. Detta 
gäller Tytus Czy ewski, vars originella litterära och konstnärliga produktion 
har spelat en betydande roll i utvecklingen av den polska kulturen under 1900-
talet.421  

                               
420 Stanisław Ignacy Witkiewicz: ”Formista o formizmie.” Rzeczpospolita, 1921, [i:] 
Pollakówna, Tytus..., s. 72. 
421 Sobieraj, op.cit., s. 9. 
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3.5 Madonna hebanowa i Maria Pawlikowska-
Jasnorzewskas Czarny portret 

Czarny portret, Det svarta porträttet är titeln på den enda mariadikt med ett 
explicit mariatema422 (och ett av de få med ett explicit religiöst kristet tema) 
som Maria Pawlikowska-Jasnorzewska skrev under mellankrigsåren (den 
andra, med titeln Litania, var hennes sista dikt överhuvudtaget, skriven på 
dödsbädden år 1945). Dikten är dessutom laddad med en politisk emfas, 
vilket även det är sällsynt i Pawlikowskas poetiska produktion före 1939. 
Icke desto mindre finns det klara indikationer på Pawlikowskas insikt om 
30-talets växande sociala och politiska kris. Att detta knappt reflekteras i 
hennes lyrik beror till en del på den allmänna nedtoningen av politiska patri-
otiska teman i mellankrigstidens poesi. I första hand hänger det dock sam-
man med Pawlikowskas avsmak för och distansering från allt vad patos heter 
samt nationell och politisk propaganda, särskilt i poesin. Inte utan betydelse 
för diktens tillkomst blir den generella förskjutningen av dominanter inom 
polsk poesi under perioden 1928-1932, då de katastrofistiska tendenserna 
tilltar och blir explicita. Katastrofen är intensivt närvarande i Czarny portret, 
även om poeten behåller en viss uttryckets diskretion och en lågmäldhet 
typisk för hennes lyrik. Två begrepp, här summariskt signalerade, är av högt 
intresse för den aktuella analysen: katastrofen, i Maria Pawlikowska-
Jasnorzewskas egen version, samt diskretionen, som sammanfattar hennes 
lyriks formspråk.   
 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska föddes år 1891 i Kraków, i en familj som 
på ett okonventionellt sätt förenade den polska lågadelns (szlachta) trånga 
konservatism och snobbism med det konstnärliga och intellektuella skiktets 
höga kultur och bohemiska öppenhet.423 I familjehemmet Kossakówka, den 

                               
422 Även Pawlikowskas dikt ”Portret” skall ses som en mariadikt, där nämns (el. benämns) 
dock inte Maria explicit (se Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: ”Portret.” Poezje zebrane. 
Zebrał i opr. A. Madyda, wst p K. wiekli ski. Toru  1994,  T. 1, s. 456.) 
423 Jfr El bieta Hurnikowa: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (zarys monograficzny). 
Katowice 1999, s. 43-44: ”O [...] trwało ci anachronicznego modelu ycia opartego na 
podtrzymywanych tradycjach ziemia skich i na hołdowaniu snobizmom swojej klasy 
wiadczy [...] przykład Kossaków, [...] jeszcze w latach trzydziestych uosabiali przeszło  

zatrzyman  w czasie. [...] Bezlito nie oceniła [...] Kossaków Maria D browska w 
Dziennikach [...]: ‘wieczorem u Kossaków (Wojciech). Drugie ałosne wra enie, jeszcze 
ało niejsze. e taki wiat poczciwych mamutów i wsteczników zachował si  gdzie  jeszcze. 

Nie mówi c o inteligencji. Do  powiedzie : – Jedynym bł dem rz du jest to, e «zniszczył» 
ziemia stwo (!?). Poniatowski to szkodnik. Nieszcz cie, e drugi raz wszedł do rz du. 
Napoleon – to najwi kszy bohater wiata – oczywi cie Napoleon – cesarz. W ko cu pani 
Kossakowa [...]: – Ja si  w ogóle nie uspokoj , dopóki nie b dziemy mieli króla. – Dodajmy 
[...] straszliwe bohomazy w pracowni Kossaka, zakupywane przez Ministerstwo Spraw 
Wojskowych itd. Dodajmy serdeczno ci, jakimi mnie obsypuj  («mon illustre cousin ») [...], i 
dziwo onowate dziwadło – Lilk  Jasnorzewsk  – przyjemno-przykry koszmar’.” 



 152 

tidens mötesplats för Krakóws intelligentia,424 formades hennes estetiska 
preferenser. 

Lilka, som hon kallades av familjen och vännerna, tillhörde den tredje ge-
nerationen Kossak med konstnärliga yrken (farfadern och fadern bildkonst-
närerna Juliusz och Wojciech, yngre systern Magdalena Samozwaniec425 
sedermera satirisk författare, kusinen Zofia Kossak-Szczucka som ägnade 
sig åt den historisk-litterära genren). I tidig ålder råkade Pawlikowska ut för 
en ödesdiger händelse som märkte henne för livet, då hon vid ett fall bröt 
armbågen. I hopp om att rätta till det till följd av olyckan alltmer snedväxan-
de skulderbladet och korsryggen och läka skadan utsattes hon för en utdra-
gen plågsam, dock i slutändan fruktlös, medicinsk procedur.426 Deformatio-
nen, som hon ideligen sökte dölja, förminskade på intet sätt hennes starka 
utstrålning.427 Redan som barn skrev Pawlikowska dikter, som hon dessutom 
egenhändigt illustrerade. Senare deltog hon i Konstakademiens undervisning 
och målade akvareller, där hon i jugendstilens ornamentik integrerade nyare 
konstnärliga former. Pawlikowska bedrev avancerade egna studier i filosofi, 
både västerländsk och österländsk. Dessutom studerade hon naturvetenskap-
liga ämnen, och hade ingående kunskaper i bl.a. botanik. Sitt första, och som 
det snart visade sig, misslyckade äktenskap ingick Maria Kossak med office-
raren Władysław Bzowski. Det andra äktenskapet med Jan Pawlikowski, 
vars föräldrahem var en av den tidens kulturella salonger och vars släkt hade 
aktiv del i landets kulturella och intellektuella liv sedan generationer, var ett 

                               
424 Jfr ibidem, s. 14, 15: ”[Kossakówka] stała si  nieodł cznym elementem krajobrazu i 
rodowiska artystycznego miasta.” ”Stała si  skupiskiem inteligencji krakowskiej, przyci gała 

ludzi wybitnych i artystów. Ka de niemal wspomnienie obejmuje te  dom Kossaków, który 
stanowił rodzaj ‘wizytówki’ miasta.” 
425 Magdalena Samozwaniec två biografiska böcker, Maria i Magdalena samt Zalotnica 
Niebieska, tecknar en idyllisk bild av familjelivet, där särskilt faderns gestalt idealiseras. Jfr 
Hurnikowa, Maria..., s. 309: ”Magdalena w swoich ksi kach [...] idealizowała wiele stron 
ycia rodzinnego Kossaków b d  te  pomijała te, które nie pasowały do [...] obrazu.” Noteras 

skall här också W. Kossaks reaktionära tankemönster, som särskilt demaskeras i hans rasistis-
ka antijudiska utfall i breven till familjen. 
426 Detta nämns dock aldrig explicit av Pawlikowska, utom inför systern, se Magdalena 
Samozwaniec: Zalotnica Niebieska. Kraków 1973, s. 22, 37: ”Lilka przy jakim  tanecznym 
skoku upadła tak nieszcz liwie, e złamała w łokciu praw  r k .” ”Od najwcze niejszych lat 
Lilka marzyła o Miło ci – przez wielkie, niebotyczne M. W tych marzeniach przeszkadzała 
jej dr cz ca my l o swej figurce. Jak e  to b dzie? Ukochany zamknie j  ramionach i nagle 
wyczuje stercz c  łopatk .” Jfr Pawlikowska om att ligga i en gipsform och metallkorsett, 
ibidem, s. 47: ”Ja [...] si  m cz  okropnie w tym przekl tym gorsecie, który mi krwawi ciało, 
ale pragn  by  podobna do innych dziewczynek.” Jfr Hurnikowa, Maria..., s. 24: [Jan 
Lecho :] ”Lilka Pawlikowska, zastrachana, zawsze wiadoma swego ukrywanego garbu i 
swego utykania, a zarazem tego, e jest cudown  poetk  [...].” Jfr Jalu Kurek: Mój Kraków. 
Kraków 1970, s. 176: ”Kryła si  ze swoim cierpieniem, ze ladami defektu [...], uciekała w 
k t, w odludzie, w pustk , w ciemno , z erana przez pasje wewn trzne, stonowana, jakby 
nakładaj c subtelne ramy swojej ywiołowej uczuciowo ci.” 
427 Jfr W. Kossaks brev till hustrun 1923, [i:] Hurnikowa, Maria..., s. 145: ”Trzeba i jej 
psychologi  zrozumie . Ta wcielona estetka lata całe [...] cierpiała strasznie nad biedn  swoj  
figurk , czy mo na jej si  dziwi , e ten jej urok, jakiemu tylu wybitnie inteligentnych ludzi 
ulega, jest jej triumfem, rado ci  najwi ksz  i e j  to upaja [...].” 
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medvetet val, men även det tog slut efter några år.428 Det tredje äktenskapet 
med piloten Stefan Jasnorzewski varade livet ut. 

År 1939 vid andra världskrigets början gick Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska i exil i England där hon befann sig till krigets slut. I hennes 
lyrik från krigsåren hade problematiken patriotiska teman sin givna aktuali-
tet. Pawlikowska visar här sin integritet då hon går emot familjetraditionen 
och senare kämpar mot den polska krigsemigrationens starka press. Woj-
ciech Kossak med sin inbitna excessiva patriotism – ”han tyckte särskilt om 
att framhäva sin patriotism vid möten med utländska dignitärer” noterar Jalu 
Kurek,429 en flitig gäst i Kossakówka – fick finna sig i dotterns politiska 
agerande och kritiska kommentarer riktade mot regeringens och militärens 
maktmissbruk i början av 30-talet. 

 
hans älskade dotter hade på sitt politiska konto åtminstone två [...] minuspo-
äng. Utan att tveka skrev hon under författarnas protest mot fängslandet av 
oppositionella i Brzeski-fästningen. Hon kritiserade under premiären – och det 
med hög röst – den brett lanserade teaterpjäsen [...] ”En gren av rosmarin” av 
[...] Noakowski. [...] Jasnorzewska bedömde pjäsen som inställsam gentemot 
[...] regeringsmakten.430     
   

Desto svårare var det att bevara den konstnärliga integriteten under kriget. 
Pawlikowska var hårt trängd av sina landsmän, vilka hon liknade vid ”hot-
fulla, högfärdiga spindlar, civila och militära, som ser sig omkring efter 
vemhelst de kunde fånga in i sina näts krets”, och som vill ”snärja [henne] i 
sina trådar och suga ut alla safter”, då de av henne kräver dikter som skall 
höja soldaternas kampanda.431 ”Patriotismen – om ett sådant ord kan tilläm-
                               
428 Om Pawlikowskas äktenskap och sociala status se Jerzy Kwiatkowski: ”Janusowe oblicze 
natury. O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.” Twórczo  12, 1958, s. 75: ”zarówno 
kossakowskie pochodzenie, jak [...] jej mał e stwo, z Pawlikowskim, stworzyły poetce 
domow  atmosfer  wysokiej kultury artystycznej, [...] zadecydowały o jej przynale no ci do 
warstw uprzywilejowanych pod wzgl dem materialnym.” 
429 Kurek, s. 176: ”Lubił specjalnie podkre la  swój patriotyzm w kontakcie z dostojnikami 
zagranicznymi.” 
430 Janusz K dzierski: ”Lilka i Lotek.” ”Znikn  jak obłok.” O Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej wspomnienia i wiersze. Zebr. i opr. M. Pryzwan. Warszawa 2004, s. 30: 
”Wojciech Kossak [...], jego ukochana córka miała na swym politycznym koncie co najmniej 
dwa minusiki. Bez wahania podpisała protest literatów przeciwko wi zieniu opozycyjnych 
działaczy w twierdzy Brzeskiej. Skrytykowała na premierze – i to na cały głos – szeroko 
reklamowan  trzyaktówk  Zygmunta Noakowskiego ‘Gał zka rozmarynu’. Była to do  
zr cznie napisana apoteoza czynu legionowego. Jasnorzewska uznała sztuk  za pochlebstwo 
w stosunku do ówczesnych czynników rz dowych.” 
431 Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Listy 1940-1945. Wst p P. K dziela. Warszawa 1994, 
s. 68: ”[Teodozja Lisiewicz, ”Wygnanka”, Wiadomo ci 2, 1957, s. 1]: ’wymagano od niej, na 
co si  aliła, utworów przystosowanych do chwili. – Ojczy niaki chc  mnie zabi  – skar yła 
si  – chc  wpl ta  mnie w swoje nitki i wyssa  wszystkie soki. Ojczy niaki, według niej, to 
gro ne, pełne wa no ci paj ki wojskowe i cywilne, rozgl daj ce si  tylko kogo by chwyci  w 
kr g swoich sieci. [...] Oboj tne kto i dlaczego, wystarczało im, e Jasnorzewska jest poetk , 
wi c niech pisze wiersze bojowe, pełne krzepy, niech wymownym słowem podnosi duch 
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pas här – realiseras i Pawlikowskas lyrik utan det traditionella staffaget och 
stora ord”, observerar Hurnikowa klarsynt.432  

Kriget och exilen blev henne övermäktiga: ”Båda två, poeten och lyriken, 
var i någon mening krigets offer”, enligt Zacharska.433 En utdragen plågsam 
sjukdom betvingade henne. ”Pawlikowska led av kriget fysiskt, som av en 
sjukdom” skriver Przybo .434 Observationer av sjukdomens framfart anteck-
nas av Pawlikowska med en närapå klinisk precision, distanserade noteringar 
som steg för steg följer den egna kroppens destruktion och de ändlösa be-
handlingarna.435 Här aktualiseras orden i hennes dikt skriven vid 15 års ålder 
efter det kroppens lidande som hon då hade genomlevt: ”Pójd  w 
potworno  zjawisk” – ”Jag skall stiga in i händelsernas fasor”.436 Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska dog i Manchester i juli 1945. 
 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewskas poetiska produktion under de tjugo mel-
lankrigsåren omfattar tretton volymer lyrik.437 Hon debuterade med lyrik-
samlingen Niebieskie migdały [Blå mandlar] (1922). De nästföljande diktvo-
lymerna Ró owa magia [Rosa magi] (1924), Pocałunki [Kyssar] (1926), 
Dancing (1927), Wachlarz [Solfjädern] (1927) gav Pawlikowska ett erkän-
nande, och definierade hennes position inom den polska litteraturen. Fram 
till andra världskrigets början kom diktsamlingarna Cisza le na [Skogstyst-
nad] (1928), Pary  [Paris] (1929), Profil białej damy [Den vita damens pro-
fil] (1930), Surowy jedwab [Råsiden] (1932), pi ca załoga [Den sovande 

                                                                                                                             
onierzy. Tymczasem Lilce nie mo na było tematu narzuci . (...) Wiersz propagandowy, 

rozumowo obliczony na efekt, a wi c nie spontaniczny, stał poza kr giem Lilki [...]’.” Jfr 
Pawlikowskas brev t. A. Słonimski 1944, ibidem, s. 70: ”Polak, urodzony za wolnej Polski, 
ma kompleks cudów i pych  wraz z pró no ci  tak zabawn , e strach. Bo e, jakim 
bałka skim kotłem stanie si  nasza literatura! O czyjej  poezji b dzie decydowa  to, e był 
np. w Tobruku, albo, e si  odznaczył w Belgii czy gdzie. [...] A ludzie uwierz  e poezja to 
co  [...] nudnego i niepotrzebnego.” 
432 Hurnikowa, Maria..., s. 125. Jfr ibidem, s. 83: ”kiedy Maria miała okazj  zademonstrowa  
swój stosunek do wojny ironizowała; dra niło j  nadu ywanie patriotycznych frazesów, 
nadmierne namaszczenie i patos.” 
433 Jadwiga Zacharska: ”Ofiara migotania, miło nica brylantów.” Poezja 7, 1970, s. 41. 
434 Julian Przybo : ”O poezji Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej.” ycie Literackie 147, 
1954, s. 7. 
435 Pawlikowskas cancer i avancerat stadium hade orsakat förlamning i benen; dessutom var 
hennes lungor svårt inflammerade. I breven och i anteckningarna, där kroppens sönderfall och 
smärta noteras, kan ingen ton av självömkan utläsas; då hon i sina brev hänvisar till sjukdo-
men sker det i regel för att förklara varför hon inte producerar dikter eller varför hon ber om 
ekonomiskt stöd (till sjukhusvården). 
436 Se Samozwaniec, Zalotnica..., s. 9-10: ”wiersz, napisany gdy miała niecałych pi tna cie lat 
[...]: ‘Smutek jest dusz  oparów na sosnach [...] i wiatów ptaszych w których woła moje / 
nagłe ol nienie i j ki niemocy [...] wiadomo  ogromna jak morze [...] o potworno ci 
przenajsłodszych zjawisk. / I ja mam miejsce w płacz cej biesiadzie, / bo cho  nikt o tym nie 
wie smutna jestem [...] wiem, e to co wołam z ukrycia [...] co przyjdzie z kroków szelestem / 
gdy [...] ró e [...] wybuchn  woni , gwiazdy zbledn  / nie b dzie inne od ycia – – – / b dzie 
z nim jedno / Pójd  w potworno  zjawisk’.” 
437 Jfr kort presentation av M. Pawlikowska-Jasnorzewska samt diktöversättningar Marousia 
Ludwika Korolczyk: ”Anakronism eller modernitet.” Artes 4, 2004. 
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och det outsagdas poetik.”441 Pawlikowskas poetiska produktion fram till 
1939 kan betecknas som koherent och homogen, enligt Zacharska formar 
den en enhetlig och harmonisk helhet, ”från debutsamlingen Blå mandlar 
ända till Kristalliseringar”.442 

Inom ramen för denna relativt homogena helhet kan man i diktsamlingar-
na iaktta en tematisk variation och en ständigt pågående formell reorganisa-
tion av den poetiska utsagan. Den tematiska homogeniteten sammanfattas i 
ordet kärlekslyrik, representativ för Pawlikowskas poetiska produktion under 
hela perioden. I den konkreta gestaltningen av det överordnade konstitutiva 
temat kärlekslyrik kan vissa dominanter urskiljas, ganska adekvat rekapitule-
rade (hos Krzysztof wiekli ski) i ”natur, Gud och kvinna”.443 I den starkt 
erotiskt laddade lyriken är expressiviteten väl kontrollerad och emotionerna 
objektiverade och intellektualiserade, inordnade i en sträng poetisk disciplin. 
”Här skapas en ny konvention för erotisk poesi”, konstaterar Głowi ski och 
Sławi ski.444 En distanserad ironi, grotesken, brutal vardaglig realism för-
enad med en raffinerad gracilitet hör till denna poesis stilistiska kvalitéer. 
Andra karakteristika, som konstruktionens precision, den koncisa poetiska 
utsagan, den maximalt kondenserade formen, hänger samman med den for-
mella strukturens stringens. I sina dikter spränger Pawlikowska den narrativa 
gestaltningens gränser och bryter deskriptiviteten. Den konkreta specifika 
diktformen är i första hand miniatyrdikten, den poetiska miniatyren, Pawli-
kowskas främsta poetiska instrument, som antar varierande gestaltningar 
genom diktsamlingarna. I vissa volymer (t.ex. Pocałunki) dominerar minia-
tyrdikten nästan helt, medan det i andra förekommer även längre flerstrofiga 
dikter, parallellt med de i omfånget och i formen växlande miniatyrdikter-
na.445 Pawlikowskas egen gestaltning av miniatyren närmar sig olika etable-
rade poetiska modeller inom genren: japanska haiku, spanska coplas, det 

                               
441 Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór..., s. XXIII: ”Pawlikowsk  od pocz tku ł czyło z 
awangardzistami to, co dzieliło j  od Skamandra: antysentymentalizm, dyskrecja, zwi zło . 
[...] zbie no ci wersyfikacyjne, [...] rosn ce zainteresowanie słowem, [...] metaforyk  opart  
na grze znacze , [...] poetyk  niedomówie  i aluzyj.” 
442 Se Zacharska, op.cit., s. 36. 
443 Se Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje..., i inl., s. 17. 
444 Głowi ski, Sławi ski, op.cit., s. 124, 132: ”Pawlikowska panuje nad [uczuciami] 
wszechwładnie, zakuwa je w elazne karby dyscypliny.” ”Wytworzona tu zostaje nowa 
konwencja poezji erotycznej [...].” ”W sposób znakomity zintelektualizowała liryk  erotyczn  
[...].” Se Jarosław M. Rymkiewicz: ”Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.” Literatura polska 
1918-1932, s. 315: ”D yła do całkowitej obiektywizacji uczu  jednocze nie pragn c wyrazi  
uczucia najbardziej osobiste – a wobec tego, co mogłoby by  uznane za ekspresj  
subiektywnej osobowo ci, uzyskiwała dystans [...].” Jfr Przybo , O poezji..., s. 7: ”W mowie 
lirycznej była dyskretna, zawsze krytyczna wobec własnych uczu , maskowanych czy 
przystrajanych [...] w półu miech dowcipu, to półsmutn  drwink .” 
445 ”Czarny portret” är en variant av en miniatyrdikt. Generellt om maniatyrdikten jfr 
Głowi ski, Sławi ski, op.cit., s. 126: ”miniatura, to nie sprawa rozmiarów [...]. Jest ona 
samodzielnym gatunkiem literackim [...]. [...] rz dz  ni  dwa zasadnicze prawa: [...] 
zwi zło ci i [...] jednolito ci.” (Tematiskt är dikten inte representativ för perioden.) 
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klassiska epigrammet, persiska rubayater.446 Miniatyrdiktens renässans inom 
polsk poesi är i hög grad Pawlikowskas förtjänst.447 En annan litterär genre 
där hon till och med betraktas som direkt nyskapande är poetisk prosa.448  

Diktvolymen Cisza le na, Skogstystnad daterad 1928 anses markera ett 
nytt skede i Pawlikowskas lyrik, ett mer eller mindre distinkt skifte i det 
poetiska formspråket och i den poetiska utsagans tematiska gestaltning.449 
Det som i första hand definierar det nya skedet är katastrofens inträde i den-
na lyrik.450 Det handlar dock om Pawlikowskas egen version av katastrofen 
(så som den läses här), och den visar sig på två plan: det offentliga och det 
privata. Den offentliga sfären, som fokuserar på politiska-sociala faktorer, är 
kvantitativt begränsad till några få dikter (hit hör Czarny portret), medan den 
privata sfären, där den existentiella problematiken tas upp, dominerar lyri-
ken. Katastrofens universella dimension i Pawlikowskas dikter reflekteras 
och manifesteras i det individuella och det personliga. Det som för samman 
de två perioderna, 20-talet och 30-talet, i Pawlikowskas poetiska produktion 
kan bl.a. sammanfattas i begreppet diskretion. Kwiatkowski skriver:  

 
I förgrunden träder den emotionella och den språkliga diskretionens princip fram. 
Den var alltid närvarande i denna poesi, den utgör förbindelselänken mellan de 
två perioderna, den är ett av de grundläggande formella-tematiska dragen i [...] 
Pawlikowskas lyrik.451  

                               
446 Se Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór..., s. XXXV, XXXVI, XXXVII: ”Zestawiano 
miniatury Pawlikowskiej z hiszpa skimi coplas, [...] ze redniowieczn  poezj  japo sk , z 
[...] jej [...] formami, jak tanka, uta, hai-kai.” ”Do kr gu tradycji literackich bliskich 
Pocałunkom wł czy  [...] wypada tradycj  helle sko-aleksandryjskiego epigramatu.” ”Z 
epigramatami antycznymi [...] rzymskimi (Marcjalisa) [...].” ”Spo ród innych form cztero-
wierszowych [...] przypomina o [...] Rubayatach Omara Chajjama, poety perskiego z 
przełomu XI na XII wiek.” 
447 Se Głowi ski, Sławi ski, op.cit., s. 125: ”przyczyniła si  do renesansu tego rodzaju liryki.” 
448 Se ibidem, s. 130: ”[’Szkicownik poetycki’] Stanowi on pozycj  odr bn  nie tylko przez 
swój nastrój, ale równie  przez form . [...] jest czym  nowym w całej naszej literaturze. 
Pawlikowska zrywa [...] z ustalonymi u nas tradycjami prozy poetyckiej. [...] Proza 
Jasnorzewskiej jest klasycznie czysta i przejrzysta stylistycznie. Jej poetycko  wyra a si  nie 
w pseudopoetyckim j zyku i stylu, ale w rzeczywistej poezji tre ci.” 
449 Se Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje..., i inl., s. 16: ”Wydany w roku 1928 tom Cisza 
le na jest sygnałem zasadniczego przełomu w poezji Pawlikowskiej [...].” Se Pawlikowska-
Jasnorzewska, Wybór..., i inl., s. L: ”Pocz wszy od Ciszy le nej w poezji Pawlikowskiej 
dokonuje si  przesuni cie dominant.” ”W ogólnych zarysach przemiana ta jest zbie na z 
ewolucj  wi kszo ci skamandrytów, a tak e: z przemianami jakie stały si  udziałem [...] 
liryki polskiej mi dzywojennego dwudziestolecia.” 
450 Se Kwiatkowski, Dwudziestolecie..., s. 155: ”dokonuje si  w okolicach roku 1930 proces 
zachwiania równowagi, przemiany dominant, zwrot ku tonacji minor, ku niepokojom 
metafizycznym, tak e społecznym.” Jfr Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór..., s. L: ”Tonacja 
major ust puje tonacji minor. Wirtuozeria formalna–zrównowa eniu efektu poetyckiego i 
refleksji filozoficznej. Skłonno  do racjonalizmu–skłonno ci do irracjonalizmu. Tworzywo: 
Cywilizacja–tworzywu: Przyroda. Fascynacja Miło ci –fascynacji Natur .” 
451 Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór..., s. LXXXVII. Jfr Zacharaska, op.cit., s. 39: 
”Kondensacja tre ci w niewielkich obj to ciowo formach, zwi zło , celno  ukonkretniaj ca 
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Även själva kulten av mariabilder initieras inom poesin under ba-
rocktiden. Ett slags specialisering tar form, då man tillskriver de enskilda 
mariabilderna särskilda, endast för dem specifika egenskaper.462 Där har 
också kulten av mariaikonen från Cz stochowa sin början. Mariabenämning-
en Matka Boska Cz stochowska är så invand och given att det räcker med en 
indirekt hänsyftning eller omskrivning, sådan som ett mörkt, svart, strängt, 
ristat, sargat eller ärrat ansikte, för att betydelsen och budskapet skall nå 
fram, konstaterar Stefan Nieznanowski.463 Ett exempel på en sådan litterär 
omskrivning i mellankrigstidens lyrik finns i Kazimiera Iłłakowiczównas 
dikt Połów, Fiske, där namnet Cz stochowa inte förekommer. I stället ersätts 
det med det traditionsenliga svart: ”O czarna Matko Boska, uwi ziona w 
srebrnej ikonie” – ”O svarta Gudsmoder, inspärrad i en silverikon”.464  

Också epitetet hebanowa i invokationens andra del i Pawlikowskas dikt 
Czarny portret låter sig placeras inom ramen för detta slags poetiska 
omskrivningar. (Diktens titel Det svarta porträttet, och även hänvisningen 
till ’ärren’ i ordet pr gi, strimmor, är inte nödvändiga för associationen till 
bilden från Cz stochowa, då epitetet hebanowa i sig räcker för detta slags 
avläsning.) Själva ordet hebanowa är dock ett nyskapat mariaepitet. Det 
alstrar nya konnotationer hos de mariaepitet som är i bruk, samtidigt som det 
placerar sig inom den polska poesins kulturella kontexter. 

De eftermedeltida litterära epokernas mariatilltal formas allteftersom till 
ständigt mer avancerade och komplicerade, och så småningom konventiona-
liserade stilistiska konstruktioner. De blir oftast märkta med subjektivitet och 
patos, med dragning åt det sentimentala, och bärare av politiskt budskap. 
Den positionering gentemot litterära konventioner, i synnerhet den just före-
gående epokens, som i stor utsträckning sker i mellankrigstidens poesi re-
flekteras även i den konkreta gestaltningen av mariaepitet.  

Barockpoesins stilistik går ifrån den avskalade medeltida formen för ma-
riabenämningar, sådana som de strama hymniska eller litanians, i två led 
sammansatta, t.ex. Davids torn, gyllene hus, hemlighetsfulla ros. Redan poe-
ten Piotr Ciekli ski har en invecklad, avancerad konstruktion (samtidigt 
finns här bibliska referenser): ”Palmen är du lik och en cypress, / Och en 
sykomorlönn, och ett vinbärsträd; / Du är lik en ros inympad i en buske / 
Och ett olivträd, och en ceder”, och Kasper Miaskowski skriver: ”Jungfru 

                               
462 Se Nieznanowski, ”Matka boska...”, s. 53, 54: ”Rozwój poezji sławi cej cudowne obrazy 
Maryi jest zjawiskiem nowym w literaturze barokowej [...].” ”Kult cudownych obrazów 
doprowadzi do rozbicia abstrakcyjnie teologicznej postaci na szereg postaci konkretnych. Nie 
czci si  jakiej  Matki Boskiej, ale Matk  Bo  z Jasnej Góry, Gidel itp. Tej wielo ci postaci 
odpowiada  b dzie wielo  ró nych cech, którymi poeci obdarz  poszczególne obrazy. 
Nast puje tu co , co mo naby [...] nazwa  specjalizacj .” 
463 Se ibidem, s. 124-125: ”Bardzo [...] cz sto jest [...] uto samiana z Matk  Bosk  
Cz stochowsk  [...] dwa te tytuły – królowa Polski i Cz stochowska s  w utworach o nurcie 
patriotycznym u ywane całkowicie wymiennie. Cz sto wystarcza [...] omówienie [...] 
‘ciemna twarz’, ‘pani o surowej twarzy’, ‘pani z bliznami na obliczu’.” 
464 Kazimiera Iłłakowiczówna: ”Połów.” Wiersze. 1912-1959. Warszawa 1982, s. 85. 
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högre än en kristall och moder utan en make!”465 Romantiken använder sig 
av högstämda mariatilltal gärna lånade från medeltida hymner. De berövas 
dock sitt teologiska djup och tyngd, då de i stället får bära upp det nationella 
patoset (ett aktualiserat barockens arv), som hos Juliusz Słowacki: ”Boga-
rodzica! Jungfru! / Lyssna till oss, Gudsmoder, / Det är våra fäders sång. / 
Frihetens gryning lyser, / Frihetens klocka slår”.466 Unga Polens lyrik fram-
ställer Maria med en ännu högre grad av subjektivitet och en starkare emo-
tionalitet (och vanligtvis även sentimentalitet) än barocken eller romantiken; 
attityden blir nu oftast ’privat’. Jan Kasprowicz vänder sig till Bogurodzica 
med orden: ”jag älskar Dig / Med ett fanatiskt vanvetts kärlek, / Ty Du är på 
jorden, ty Du är i himlen / För mig, ack höjden av ideal”, och hos Wacław 
Rolicz-Lieder kan det låta: ”O Gudsmoder, du polska, du med ringkragen 
[...] Helt rostig av våra suckar”.467 

Epitetet hebanowa i Czarny portret är, i motsats till dekorativa, sentimen-
tala mariatilltal typiskt för Unga Polens bildspråk,468 en bestämning med en 
tydligt avsedd djupare innebörd. Typologiskt kan epitetet hebanowa ställas 
samman med de medeltida marialitaniornas epitet (där man ibland liknar 
Maria vid materiella ting för att framhäva någon för henne särskild egen-
skap), vilka hämtar sin vokabulär och sitt bildspråk i bibliska texter. Närmast 
associeras epitetet av ebenholts med bibliska referenser till träd som ceder 
eller cypress som en indikation på helighet. Kristna liturgiska texter följer 
den bibliska traditionen då de liknar Maria vid en ceder. Pawlikowskas neo-
logism hebanowa äger klara paralleller till en sådan symbolik. Epitetet he-

                               
465 Piotr Ciekli ski: ”Na wniebowzi cie.” Matka Boska..., T. 2, s. 32-33: ”Palmie-  podobna i 
cyprysowemu, / I jaworowi, drzewu porzecznemu; / Podobna  ró ej szczepionej krzakowi / I 
oliwnemu drzewu, i cedrowi”; Kasper Miaskowski: ”Rotuły na narodzenie Syna Bo ego.” 
Matka Boska..., T. 2, s. 28-29: ”Panno nad kryształ i matko bez m a!” 
466 Juliusz Słowacki: ”Hymn.” Matka Boska..., T. 2, s. 76: ”Bogarodzico! Dziewico! / Słuchaj, 
nas, Matko Bo a, / To ojców naszych piew. / Wolno ci błyszczy zorza, / Wolno ci bije 
dzwon.” Om romantikens religiositet se Andrzej Paluchowski: ”Matka Boska w poezji 
stanisławowskiej i romantyzmu.” Matka Boska..., T. 1, s. 81: ”Gdyby zastosowa  
uogalniaj c  formuł  [...] religijno  to o pi tnie emocjonalnym (niekiedy sentymentalnym) 
raczej ni  intelektualnym. Cho  nie brak [...] wyj tków [...].” 
467 Jan Kasprowicz: ”Do Bogurodzicy.” Pod Twoj  Obron ... Matka Bo a w poezji polskiej. 
Lublin 1986, s. 45-47: ”ja kocham Ciebie / Fanatycznego miło ci  szału, / Bo  Ty na ziemi, 
bo  Ty na niebie, / Dla mnie, ach szczytem ideału”; Wacław Rolicz-Lieder: ”O Matko 
Boska.” Matka Boska..., T. 2, s. 130: ”O Matko Boska, polska, ryngrafowa, / Gwo dziem 
kre lona [...] Od naszych westchnie  cała zardzewiała.” Om Unga Polens marialyrik se Maria 
Jasi ska: ”Matka Boska w poezji poromantycznej (do 1918 r.).” Matka Boska..., T. 1, s. 133, 
137: ”sentymentalne cechy w koncepcji postaci Matki Boskiej mo na [...] odnale  we 
wszystkich dziełach poezji maryjnej [...] okresu, a tak e [...] i pó niej [...].” ”nasilenie 
elementu subiektywnego [...]. Ju  [...] renesans wprowadził [...] doz  pierwiastka osobistego 
[...], co  [...] rozwin ł romantyzm [...]. Dopiero jednak teraz subiektywizm wzrasta wyra nie 
[...] staje si  bardziej prywatny.” 
468 Se Jasi ska, op.cit., s. 140: ”niezbyt liczebna, lecz [...] charakterystyczna [...] grupa wier-
szy akcentuj cych [...] zewn trzno . [...] maj  charakter statyczny, afabularny, s  
‘obrazkami’ przedstawiaj cymi [...] ukształtowan , znieruchomiał  sytuacj . Dominuje [...] 
element opisowy, uj ty w sposób dekoracyjno-nastrojowy [...].” 
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banowa har i första hand en benämnande funktion (före den eventuella deko-
rativa eller emotiva aspekten), då det (indirekt) definierar Maria i relation till 
teologiska realiteter. Även associationen till svärtan i epitetet hebanowa kan 
tillskrivas en biblisk konnotation: ”Svart är jag, dock är jag täck.” Detta ef-
tersom ”den mörka nyansen hos alla svarta madonnor hänger samman inte så 
mycket med altarens, ljusens eller rökelsens färg, utan snarare som [...] en 
medveten anknytning till Höga Visan”.469  

Men diktens epitet hebanowa syftar faktiskt på Cz stochowabilden även 
genom indikationen på svärtan i träslaget och genom den direkta hänvis-
ningen till själva materialet ur vilket mariaikonen kunde ha tillverkats. ”Pro-
totyper för svarta madonnor tillverkades i mörka material såsom ebenholts, 
basalt eller metall. Faktum är emellertid att så gott som alla svarta madonnor 
är tillverkade i träslag som ek, oliv, päronträ eller cederträ som sedan målats 
svart”, konstaterar Cavalli-Björkman.470 

Sammantaget kan man om Czarny portrets invokation Madonno hebano-
wa (avgränsad från kontexten, vilket tycks vara befogat då den kan fungera 
som en sluten helhet) säga att den närmar sig den dogmatiska formen. Detta 
p.g.a. den strukturella likheten med invokationer i medeltida marialitanior, 
dock utan att för den skull vara någon mekanisk imitation, då den tvärtom 
tillför nya betydelseaspekter och dimensioner.     

I sin helhet ansluter sig Czarny portret till kategorin patriotiska maria-
apostrofer. Även här följer dock Pawlikowska sina egna poetiska intentioner 
och bryter konventionaliserade stagnerade normer.471 Det är i kontexten av 
hela diktens mariatema som den initiala invokationen får en markerad roll 
som en bärare av politiskt budskap.  

Den patriotiska funktion som vanligen tillskrivs gudsmoderbilden från 
Cz stochowa i den icke-religiösa (alternativt icke explicit religiösa) och 
patriotiskt-politiska marialyriken har en annorlunda kontur i Czarny portret, 
i linje med den för Pawlikowskas lyrik typiska diskretionen. Ty snarare än 
patriotisk, i begreppets etablerade innebörd försvarare av nationella polska 
värden, är dikten politisk, dock utan att vara agitatorisk. Om Pawlikowskas 
relation till det nationella, patriotiska skriver Zofia Starowieyska-
Morsztynowa:  

                               
469 Se Lurker, op.cit., s. 88. (Höga Visan 1:5.) 
470 Cavalli-Björkman, op.cit., s. 17. Jfr om träslaget i Cz stochowa-ikonen ibidem, s. 142: 
”man var övertygad om att pannån var hopsatt av cypressträ från Den heliga familjens bord i 
Nasaret [...].” (Jfr fotn. 297.) 
471 Se Paluchowski, op.cit., s. 78: ”Materiał z tej epoki [...]. [...] pokazuje [...] aspekt maryjny 
pewnego typu wra liwo ci religijnej mechanizuje si , podlega skostnieniu, staje si  
nieod wie anym tradycjonalizmem [...] anektuje go ‘masowa’ wyobra nia o wielkiej sile 
ci enia (a  do naszych dni!); [...].” 
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Hon är inte mottaglig för nationella traditioner och ritualer [...] inte ens för det 
som för nästan alla polacker, i synnerhet konstnärer och författare, är en odis-
kutabel helighet: ”nationella minnen”, ”kulturens minnesmärken”.472  

 
Det går att läsa diktens (implicita) budskap som en reaktion på konkreta 
historiska händelser: den tidens politiska och sociala oreda och regerings-
maktens övergrepp. Denna läsning tycks vara relevant sett till sådana fakto-
rer som: (1) tidpunkten för diktens tillkomst, som sammanfaller med landets 
akuta politiska, ekonomiska och sociala kris i början av 30-talet; (2) diktens 
tematik, som drastiskt avviker från det mesta i poetens produktion där den 
erotiskt laddade kärlekslyriken dominerar; (3) Pawlikowskas icke-
nostalgiska hållning till nationella patriotiska teman samt hennes (diskret) 
aktiva engagemang i aktuella politiska skeenden. De katastrofistiska ton-
gångarna i Pawlikowskas dikt låter sig inte relateras till ett yttre hot mot 
landet (vid denna tidpunkt ännu relativt avlägset), vilket var fallet hos kata-
strofisterna i 30-talets senare skede. Pluralformen i versraden: ”För oss [...] 
din kind nu brinner, / skuren med hat” visar dessutom på den presenterade 
problematikens generella giltighet. Det handlar här om något mera än om det 
enbart privata existentiella. I en sådan läsning av Czarny portret visar sig 
den traditionellt patriotiska symboliken, mariabildens sargade ansikte, ärren 
– diktens ”ansikte med två strimmor”473 – i stället vara en kritisk reaktion på 
ett reellt inre politiskt hot. Om den tidens politiska klimat skriver Balcerzan: 
”först [vid tidpunkten] då [...] de statliga institutionerna befästes alltmer och 
arméns kult blev allt mäktigare tilltog de antimilitaristiska positionerna i 
styrka. Man kan tala om en  f ö r s e n a d  p o l s k   p a c i f i s m. Reaktio-
nerna på den Andra Republikens militära mytologier kom i slutet av tjugota-
let och under trettiotalet.”474     

Katastrofen som den manifesterar sig i Pawlikowskas dikt Czarny portret 
kan därför, i en sådan tolkning, sägas äga egna specifika karakteristika. De 
                               
472 Zofia Starowieyska-Morsztynowa, [i:] Lilka. Wspomnienia o Maria Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej. Zebr. i opr. M. Pryzwan. Warszawa 2010, s. 159: ”Nie jest wra liwa na 
narodowe tradycje i obrz dy, [nawet na to co] dla [...] Polaków, zwłaszcza artystów i pisarzy, 
jest wi to ci  bezsporn  – ‘narodowe pami tki’, ‘pomniki kultury’.” 
473 Jfr Cavalli-Björkman, op.cit., s. 139: ”Målningen restaurerades år 1430 efter att ha skadats 
av stråtrövare. [...] Legenden berättar, att det ärr vi idag kan se på madonnans ansikte tillfo-
gats henne på 1600-talet av en svensk som högg henne med sin sabel då hon bars i procession 
av de polska trupperna. I själva verket tillkom skadan redan i samband med överfallet på 
1400-talet. Ärret på madonnans kind hade dock blivit så intimt förknippat med hennes utse-
ende att munkarna lät måla dit det på nytt i samband med restaureringen.” Jfr även Törnquist 
Plewa, op.cit., fotn. s. 34. 
474 Balcerzan, op.cit., s. 14: ”Odpowied  na wojn  w literaturze europejskiej była 
odpowiedzi  pacyfistyczn . Antywojenne akcenty w utworach polskich [...] pojawiały si  
niekiedy [...]. Dopiero w miar  upływu czasu, gdy słabła pami  ’rado ci z odzyskanego 
mietnika’, a umacniały si  instytucje pa stwowe i pot niał kult wojska, zacz ły silniej 

dochodzi  do głosu postawy antymilitarystyczne. Mo na mówi   o  s p ó  n i o n y m  p a c y  
f i z m i e  p o l s k i m. Reakcje na militarne mitologie Drugiej Rzeczypospolitej przyszły w 
ko cu lat dwudziestych i w latach trzydziestych.” 
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katastrofistiska tongångarna är inte patriotiskt märkta, de är inte av nationell 
patriotisk art (i motsats mot vad man normalt skulle läsa in i diktens specifikt 
polska tema). I stället kan dikten ses som Pawlikowskas kritiska reaktion på 
inre konflikter och maktstrider i landet och den hotfulla och instabila situa-
tion som de hade orsakat – i den politiska och sociala krisens tid i början av 
30-talet, då dikten skrevs. Detta är katastrofen i epokens mitt, mittemellan de 
två stora krigen. Om Pawlikowskas politiska sympatier skriver Irena Krzy-
wicka att hon ”tydligt markerade sin position, då hon under mellankrigsåren 
[...] radikalt tog avstånd från högern”.475  

Diktens katastrofistiska inslag är nedtonade, diskreta. Också som helhet 
håller Czarny portret en relativt lågmäld ton. Poeten låter diktens adressat, 
madonnan, reagera med förvåning över det som sker: ”inga hjärtan [...] för-
mår den förvåning stilla / som i dina ögon glimmar”. (För övrigt är just för-
våning eller förundran den hållning som generellt låter sig associeras till 
Maria, så som hon presenteras i evangelierna.) Inte heller i övrigt, i alla fall 
för det mesta, griper Pawlikowska till stora ord eller starka emotioner, vilket 
också det är en reflexion av diskretionen.  

I sin form ligger Pawlikowskas mariaapostrof Czarny portret nära medel-
tida liturgiska troper, dit hymnen Bogurodzica hör. Denna typ av diktform 
sorterar inom den dogmatiska kategorin. Den första strofen i dikten Czarny 
portret är en högtidlig hänvändelse och själva apostrofen. Den andra strofen 
kan ses som en sorts parafraserad och indirekt bönesektion (vilket var en 
konstant storhet i medeltida hymner). Andra strofens ”serca złote, srebrne, 
platynowe, / ywe czy z drogich kamieni” – ”hjärtan av guld, silver, platina, 
/ äkta eller av ädelstenar” är materiella eller levande gåvor, offer som skänks 
Maria för att beveka henne och som därför kan representera människornas 
böner, som ett slags en transposition av dessa.  

I sin stilistiska gestaltning närmar sig Czarny portret snarare medeltida 
sekvenser (tropernas avancerade form), i polsk litteratur främst Lament, som 
hör till den apokryfiska kategorin. I den medeltida litteraturen var ”båda 
motiven: de dogmatiska och de apokryfiska, ständigt närvarande; de kom-
pletterade varandra”.476 Czarny portrets höga strama komposition formas 
med det apokryfiska stilspråkets narrativa, emotiva formuleringar – men som 
får en benämnande funktion, då deras egentliga syfte inte är att beskriva. På 
så sätt förenas här den dogmatiska aspekten med den apokryfiska. 

Pawlikowskas stilspråk har tydliga referenser i Unga Polens estetik (filtre-
rad genom barockens och romantikens estetiska normer för poesin), där den 
deskriptiva, statiska, sentimentala och ornamentala gestaltningen dominerar 
den poetiska utsagan. Sådana formuleringar som ”policzek twój si  arzy, / 

                               
475 Irena Krzywicka, [i:] Lilka. Wspomnienia..., s. 74: ”zaznaczała wyra nie swoje 
stanowisko, stan wszy w okresie mi dzywojennym w ród grupy post powych pisarzy, 
odci ła si  zdecydowanie od prawicy.” 
476 Se fotn. 46 (se kap. 2.3.2). 
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nienawistnie poci ty” – ”din kind brinner, / skuren med hat”, eller ”serca 
złote, srebrne, platynowe, / ywe czy z drogich kamieni” – ”hjärtan av guld, 
silver, platina, / äkta eller av ädelstenar”, exemplifierar diktens dekorativa, 
emotiva stil. Detta gestaltningssätt modifieras dock hos Pawlikowska, så att 
det i dikten skapar en reell innebörd – i stället för att enbart fungera som en 
dekoration eller en reflexion av det lyriska subjektets privata emotioner. Det 
apokryfiska stilspråket vinner därmed tillbaka sin rätta funktion.   

Det Sawicki säger om den apokryfiska gestaltningen, att dess ”poetiska 
närmande människan – som ofta förekommer även i den moderna marialyri-
ken – inte undergräver [...] dogmernas trovärdighet [...] fråntar inte Guds-
modern hennes ’helgongloria’”,477 visar sig på sitt sätt också i Czarny port-
ret. Ty fastän själva det religiösa innehållet i dikten är sekundärt (även om 
vissa tecken tyder på ansatser till en genuin religiositet, t.ex. vändningen 
helig använd om Maria, med som det ser ut, en äkta religiös vördnad och 
hängivenhet) håller sig poeten inom den kristna lärans ramar.        

3.5.3 Konformitet – nonkonformitet 
”Pawlikowska, som man betraktade som den lilla förfinade salongsdamen, 
var en radikalare förnyare, en poet som med en större djärvhet än hennes 
mera välkända kolleger borttog banalitetens synder från poesin”, skriver 
Julian Przybo 478 i en artikel från 1954 och sammanfattar därmed det kom-
plexa och kontroversiella i Pawlikowskas lyrik. Hennes dikter öppnar för 
radikalt motsatta tolkningar och provocerar därför. Dikterna ses antigen som 
anakronistiska stereotyper eller som bärare av modern poetik och essentiella 
värden. Samma gäller för Czarny portret, dock i väsentligt lägre grad, då 
polariteten inte är lika extrem här. Detta eftersom dikten infogar sig tämligen 
väl i den traditionella mariaapostrofens form, medan den innovativa kompo-
nenten är relativt marginell.  

Sammanfattningsvis kan man säga att Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i 
Czarny portret, Det svarta porträttet har infogat det innovativa inom det 
traditionellas gränser, traditionen och innovationen förenas här. Analysen 
har konkret visat hur dikten absorberar olika epokers poetik, samtidigt som 
formspråket modifieras och omgestaltas så att det stämmer in i det samtida. 
Pawlikowska håller sig till egna normer för den poetiska utsagans gestalt-
ning, på samma gång som hon hämtar materialet från olika poetiska model-
ler, också de samtida. På så sätt undviker poeten vissa litterära epokers fäl-
lor: t.ex. barockens ordrikhet, romantikens patos och sentimentalitet, Unga 
Polens självbespeglande dekorativitet. Så modellerar hon en ny gestalt i en 

                               
477 Ibidem. 
478 Przybo , ”O poezji...”, s. 7: ”Pawlikowska, któr  uwa ano za salonow  wykwintnisi , była 
radykalniejsz  odnowicielk , poetk  mielej gładz c  grzechy banału poezji ni  gło niejsi od 
niej koledzy.” 
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traditionell form. Och hon gör det på det sätt som är hennes eget: knappt 
synbart, diskret.            

Julian Przybo  var först att kalla Pawlikowska den slaviska Sapfo: ”Hon 
är vår första ’slaviska Sapfo’. Hon har skapat ett tiotal poetiska mästerverk, 
och det är [...] väldigt mycket. Var fjärde eller var femte fyrradiga strof ur 
’Kyssar’ är fulländad, exakt som en matematisk formel, som poesins strålan-
de partikelmodell.”479 Tillnamnet slaviska Sapfo (alternativt varianten polska 
Sapfo) blir därefter för gott associerat med Pawlikowska. Formuleringen 
refererar till renässansens Jan Kochanowski, som använde det i en klagosång 
skriven efter hans helt unga och högt älskade dotter Urszulas bortgång: 
”Ucieszna moja piewaczko! Safo słowie ska!” – ”Min sångmö som glädje 
spridit! Slaviska Sapfo!”480 Samtidigt hänvisar tillnamnet till Pawlikowskas 
diktcykel Ró e dla Safony, Rosor till Sapfo.   

I samma artikel (från 1954) undrar Przybo  varför man i diktsamlingen 
(recenserad av honom) inte hade publicerat Pawlikowskas sista dikt, som är 
”avbruten som signalen från Mariakyrkan i Kraków, dit hon längtade för-
tvivlat, dödligt”.481 Det handlar här om dikten Litania från 1945. Litteratur-
teoretiker och poeter är här eniga i sin positiva kritik. I Litania går Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska tillbaka till det slags kristallklara lyrik som hon 
praktiserade innan kriget. Dikten anses därmed vara i paritet med hennes 
bästa verk.482 Pawlikowskas Litania läses här (i motsats till vad man annars 
anser) som ett avslutat verk, trots eller just på grund av dess öppna struk-
tur.483 Signifikativt är att Pawlikowska avslutar sin poetiska produktion med 
en mariadikt (skriven ca tio dagar innan hon dog), hennes andra (alternativt 
tredje) efter Czarny portret [Det svarta porträttet]. 
 

Polska nocy cudotwórcza. 
(Tajemnico łaski) 
Rodaczko promienna, efigio. 
Miła Wszechmario, 
Nubijko za wiatowa, 
O, ubłagana, 
O, ust pliwa, łagodna, 
Strzelaj ca błyskami cudów, 
Strojna w perły, w korale.484 

                               
479 Ibidem: ”Pierwsza to nasza ’Sapho słowie ska’. Stworzyła kilkana cie arcydzieł 
lirycznych, a to [...] bardzo wiele. Co czwarty lub co pi ty czterowiersz z ‘Pocałunków’ jest 
doskonały, cisły jak formuła matematyczna, jak wzór promieniotwórczej drobiny poezji.” 
480 Jan Kochanowski: ”Tren VI.” [”Klagosång VI.”] Treny. Warszawa 1979. 
481 Przybo , ”O poezji...”, s. 7. 
482 Se Hurnikowa, Maria..., s. 431. Jfr Zacharska, op.cit., s. 41. 
483 Pawlikowskas teckning vid diktens nedre kant (konturer av ett hjärta samt av ett par fötter) 
är en indikation på att poeten själv såg dikten som avslutad. 
484 Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: ”Litania”, [i:] Hurnikowa, Maria..., s. 431. 
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[Undergörande polska natt, 
(Nådens hemlighet) 
Strålande landsmaninna, effigia. 
Milda Allmaria, 
Du utomjordiska från Nubien, 
O, bevekade, 
O, förbindliga, blida, 
Slungande blixtar med under, 
Smyckad i pärlor, koraller.]  

 
Hos Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, antecknar Irena Krzywicka, 
 

fanns absolut ingenting prosaiskt. Även under de mest ordinära omständighe-
ter sorlade poesin oavbrutet invid henne, som en tätt intill henne flytande, 
ständigt levande liten ström. [...] Det var en oupphörlig sekretion av poesi, en 
inre avsöndring och en oavlåtlig diffusion [pollinering] genom ord.485 

                               
485 Krzywicka, op.cit., s. 71: ”nie było w niej absolutnie nic prozaicznego. Nawet w najbar-
dziej pospolitych warunkach poezja szemrała koło niej nieustannie, jak blisko płyn cy, ci gle 
ywy strumyczek. [...] To była nieustanna sekrecja poezji, wydzielanie wewn trzne i 

rozpylanie bezustanne poprzez słowa.” 
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3.6 eleusa i Józef Czechowicz rymy pobo ne 
”w tej kopule zwróconej w dół / wielkiej jak nico  / ła cuch dr y ogniwa 
id  wzwy  [...] wyrywa si  z mroku elazny masyw krzy ” – ”i denna kupol 
vänd nedåt / stor som en intighet / darrar kedjan länkarna stiger uppåt [...] ur 
mörkret sliter sig ett järnmassiv ett kors”.486 Diktfragmentet sammanfattar 
den mest markanta rörelsen i Józef Czechowicz lyrik: neråt-uppåt, neråt i 
riktning mot döden och avgrunden, uppåt i riktning mot den transcendenta 
realiteten och evigheten. Den dominerande driftkraften i Czechowicz liv och 
verk låter sig betecknas med likartade termer, i Marcin Całbeckis formule-
ring: ”Det verkar som om [...] både hans verk, liksom hans biografi blev 
underordnade den i fromma rim formulerade devisen: ’oss och elementära 
strider / på två sätt siande janus’” (”nam i bitwom elementarnym / na dwoje 
wró cy janus”).”487  
 
Vid tiden för Józef Czechowicz födelse år 1903 var hans föräldrar, från bör-
jan lantbruksarbetare, inflyttade i Lublin och tillhörde det fattiga stadsprole-
tariatets skikt. Fadern, som led av en psykisk sjukdom och därför var ett 
reellt hot mot familjen, sattes på en anstalt och dog då Józef Czechowicz 
ännu var barn. Modern var en god, hårt arbetande kvinna, vars bestämda 
avsikt var att säkra sina barns (Kazimiera, Stanisław och den yngste Józef) 
framtid genom att ge dem en gedigen utbildning, vilket hon också lyckades 
med. Brodern Stanisław, vida känd för sitt höga intellekt och sin extraordinä-
ra begåvning (bl.a. studerade han juridik och behärskade ett tiotal språk), 
dog i tuberkulos 1925.  

Familjen bodde i ett mörkt trångt rum beläget i en suterrängvåning. ”Man 
steg in i rummet genom en helt mörk korridor, aldrig belyst, tvärs igenom 
vilken det dessutom, liksom en fälla för de passerande, löpte ett avloppsrör, 
som man måste lyfta benen högt för att kliva över.”488 Även inne i själva 
rummet var ett antal ständigt ljudande avloppsrör synligt placerade. Cze-
chowicz berättade ofta ”vilken fasa som fyllde honom då han skulle passera 
genom den mörka korridoren eller, när, i hans barnafantasi, det underifrån 
kaminen hoppade fram någon sorts vättar, vilka, så fort han vände bort ögo-

                               
486 Józef Czechowicz: ”pami ci zniknionego.” Poezje zebrane. Zebr. i opr. A. Madyda, wst p 
M. Jakitowicz. Toru  1997, s. 106. 
487 Marcin Całbecki: (rec. av) Ewa Kołodziejczyk, Czechowicz – najwy ej pi kno. 

wiatopogl d poetycki wobec modernizmu literackiego. Kraków 2006, [i:] Pami tnik 
Literacki. XCIX z. 1, 2008, s. 222. 
488 Kazimierz Miernowski: ”Moje wspomnienia o Czechowiczu.” Spotkania z Czechowiczem. 
Wspomnienia i szkice. Opr. S. Pollak. Lublin 1971, s. 73: ”Do izby tej wchodziło si  przez 
zupełnie ciemny korytarz, nigdy nie o wietlony, w poprzek którego [...] jako pułapka na 
przechodz cych, przeci gni ta była rura kanalizacyjna, któr  nale ało wysoko podnosz c 
nogi przekroczy .” Se Wacław Gralewski: Stalowa t cza. Wspomnienia o Józefie Czechowi-
czu. Warszawa 1968, s. 25: ”niemiłym szczegółem były rury kanalizacyjne, które przez mie-
szkanie przebiegały. Wystawały ze ciany i [...] kojarzyły si  ze ciekiem. Co  tam w nich 
zawsze szumiało i chlupało.” 
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nen från kaminen, sprang genom rummet”.489 Barndomstiden ger resonans i 
Czechowicz dikter: ”barndomen arga valpen skällde under dagarnas vatten-
fall / hungrig i bädden febern brände och åt mig / det lappade barnklädet 
berättar viskande / händer sträva av arbete stal åt mig.”490 Rädslan att ha ärvt 
faderns sjukdom ansatte Czechowicz livet igenom, och finns noterad i poe-
tens verk: ”alla sov rädslorna sov inte / de dök fram ur spegeln torra som 
pinnar / väste lillen lillen / du slutar på dårhuset som fadern.”491 Modern var 
den person som Czechowicz älskade över allt annat och han tillägnade henne 
åtskilliga av sina dikter. I dikten jedyna [den enda] framstår modern som 
hans livlina: ”ansiktet rynkornas geografiska nät / efter det navigerar jag 
lycklig bland människorna.”492       

År 1921 avslutade Czechowicz Lublins lärarseminarium, som på den ti-
den var en skola dit de fattiga sökte sig. Han fortsatte sedan sin pedagogiska 
utbildning bl.a. vid Institutet för specialpedagogik i Warszawa. År 1920 blev 
det ett kortare studieuppehåll, då Czechowicz deltog i det polsk-ryska kriget. 
Vid 17 års ålder började han arbeta som lärare, först några år i landsbygds-
skolor (bl.a. i Vitryssland, då innanför Polens gränser), sedan i Lublins spe-
cialskola, där han också blev skolrektor. Innan ens 20 år fyllda gjorde Cze-
chowicz ett misslyckat självmordsförsök. 

Józef Czechowicz blev väl förtrogen med den europeiska och amerikans-
ka poesin genom att för hand kopiera ett stort antal dikter i sina systematiskt 
ordnade häften, då hans ekonomiska situation inte gav utrymme åt några 
bokinköp. Samtidigt tillägnade han sig flera språk, och började så småning-
om översätta lyrik, men också prosa, från franska, engelska, ryska, ukrains-
ka, tjeckiska och bulgariska. Czechowicz ägnade sig snart även åt journalis-
tiken, då han i Lublin började samarbeta med och redigera ett par lokala 
tidskrifter. År 1923 bildades i Lublin den litterära gruppen Reflektor, i vilken 
Czechowicz ingick och i vars tidskrift med samma namn hans litterära debut 
skedde. En verksamhet som Czechowicz flitigt ägnade sig åt, för att förbättra 
ekonomin, var tillfällesdikter skrivna i samband med religiösa helger. Cze-
chowicz välskrivna och slagfärdiga reklamverser beställda av chokladfabri-
körer och konditorer och publicerade i lokalpressen försåg honom med det 
bästa av deras produkter (han var känd för sin originella diet, bestående 

                               
489 Miernowski, op.cit., s. 73. 
490 Czechowicz: ”jedyna.” Poezje..., s. 64: ”kiedy  / dzieci stwo złe szczeni  szczekało w dni 
wodospadach / głodnego na tapczanie gor czka mnie arzyła i jadła / połatane ubranko 
szeptem opowiada / r ce chropawe od pracy dla mnie kradły.” 
491 Czechowicz: ”dawniej.” Poezje..., s. 286: ”wszyscy spali nie spały l ki / z lustra wynurzały 
si  suche jak patyki / syczały male ki male ki / b dziesz jak ojciec w szpitalu wariatów.” (Jfr 
Miernowski, op.cit., s. 75: ”bał si  i ojca, i wspomnie . Ojciec obdarzył go nieuleczaln  [...] 
chorob  i Józio bał si , i  sko czy jak ojciec w szpitalu dla obł kanych.”) 
492 Czechowicz, ”jedyna”: ”u miech siwy / twarz zmarszczek geograficzna / według niej 
egluj  mi dzy lud mi szcz liwy.” 
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främst av sötsaker som han intog i stora mängder).493 Ett annat stort intresse 
för Czechowicz var att fotografera staden Lublin (särskilt dess judiska stads-
del Wieniawa, senare utplånad under kriget). 

År 1933 tog Czechowicz anställning i Polska lärarförbundets förlag i 
Warszawa. I hans verksamhet ingick redigering av tidskrifter för barn. Där 
publicerade han även egna dikter. Genom åren redigerade och startade Cze-
chowicz en rad litterära tidskrifter. Ett statligt stipendium gav poeten tillfälle 
att resa till Frankrike. Under denna vistelse fick Czechowicz en sjukdom 
som berövade honom synen, dock bara tillfälligt (tack vare en lyckad opera-
tion). Väl åter i Polen blev han inlagd på ett sjukhus p.g.a. en annan grav och 
långvarig sjukdom. Året 1936 var för Czechowicz ett bland de mest prövan-
de, i yrkeslivet och i det privata. Han anklagades då för vad man kallade ett 
omoraliskt levnadssätt och för homosexualitet, vilket tvingade honom att 
avsäga sig sin tjänst i Lärarförbundet. Samma år dog hans mor i en smärtsam 
sjukdom. Något år senare fick Czechowicz fast tjänst som den litterära av-
delningens chef i polska radion, där han var verksam fram till krigets början.  

De högt uppskattade ”litterära torsdagar” i Czechowicz hem, som samlade 
en bred krets ur den unga generationens poeter,494 var ett resultat av hans 
dynamiska organisatoriska talang. Czechowicz handlingskraft manifesterade 
sig också i de insatser han gjorde för unga poeter som mentor och i form av 
konkret ekonomiskt stöd. Czechowicz annars så starka integritet och solida-
ritet med de mindre privilegierade och de diskriminerade höll inte för den 
extrema antisemitiska agitationen i mellankrigstidens Polen: då han i en (hö-
gerextrem) tidning attackerades efter att ha donerat pengar till de judar som 
deporterades av nazisterna, skrev Czechowicz ett offentligt bortförklarande 
brev.495 
 

                               
493 Jfr Miernowski, op.cit., s. 84: ”wiersze z okazji Bo ego Narodzenia, Wielkiej Nocy czy 
Zielonych wi t – ale jakie! Zachwycali my si  [...] nimi, bo to były perełki.” Jfr Gralewski, 
op.cit., s. 79, 91: ”Józef od ywiał si  do  swoi cie. [...] Generaln  od ywk  [...] były 
słodycze.” ”Czekolada w hierarchii ‘smaków i apetytów’ Czechowicza miała niewzruszone 
pierwsze miejsce. [...] W kr gu jego zainteresowa  umieszczona była i chałwa (oczywi cie z 
orzechami), i rachatłukum, i nugat, i [...] szaus.” 
494 Se Józef Czechowicz: Wybór poezji. Opr. T. Kłak. Wrocław 1970, s. XVIII: ”W 
spotkaniach i dyskusjach o poezji spotykali si  u Czechowicza prawie wszyscy poeci 
młodego pokolenia [...].” Jfr Jan piewak: ”Przez kr gi oczyszczaj ce poezji.” Spotkania..., s. 
11-12: ”Lubiłem jego ‘literackie czwartki’. Zawsze były pełne niespodzianek. Przychodzili 
[...] nie tylko najbli si. [...] Wpadali wszyscy. [...] Wpadało si , ot, eby by , po prostu 
urzekała swobodna atmosfera. Mo na było porozmawia  bez przymusu, po artowa , 
podzieli  si  swoimi wra eniami, swoj  niepewno ci , posłucha  wierszy.” 
495 Se Józef Czechowicz: Listy. Opr. T. Kłak. Lublin 1977, brev 241, Do redakcji ”Kuriera 
Porannego”, Warszawa, 11 XII 1938, s. 423-434: ”poczuwam si  do obowi zku udzielenia 
Redakcji [...] wyja nie  w zwi zku z notatk  pt. Słuszne zdumienie [...], w której [...] był cytat 
z ’Prosto z Mostu’ o grupie, która zło yła ofiary pieni ne na rzecz ydów [...]. Wyja nienia: 
grupy nie ma i nie było. [...] nic mi nie mówił o zamiarze publikowania tych ofiar. [...] 
nadu yto mej dobrej woli i ze zwykłego ludzkiego aktu filantropii uczyniono przedmiot 
demonstracji – w naszych warunkach – politycznej.” 
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I ett brev till sin syster skriver Czechowicz om resan som modern hade gjort 
för att besöka släkten: ”Då Munia var framme, gick hon först från bussen till 
kyrkan [...], [familjen] gissade dock att hon skulle göra så, och väntade vid 
kyrkan.”496 Vid ett annat tillfälle säger han till sin kusin: ”när Munia frågar 
dig, var vi hade varit, säg att vi var i [...] kyrkan, hon [...] skall inte behöva 
oroa sig för att hennes son är en heretiker.”497 Moderns starka religiositet 
hade en viktig plats i Czechowicz barndom. Som vuxen var han inte bekän-
nande religiös, enligt vissa hade han dock ”djupast inne bevarat barndoms-
årens tro”.498 Tydligt var Józef Czechowicz intresse för det ockulta och för 
magi, särskilt folklig sådan, samt för det sakrala, för religiösa ritualer och 
ceremonier. Besök i kyrkor och på kyrkogårdar, katolska och ortodoxa, in-
gick i de regelbundna promenader som Czechowicz gjorde i Lublin, och 
senare i Warszawa, oftast tillsammans med sina vänner. På frågan om in-
tryck från de ortodoxa gudstjänsterna svarar Czechowicz att han har svårt att 
exakt definiera detta slags erfarenhet:499  
 

I dag var jag i en ortodox kyrka. Punkt. Varken färg, varken form, de trogna 
och präster, rökelse och dess doft, ikoner – fast... – ikoner) men inte de heller. 
Jag vet att jag såg det. Det måste ha funnits där! Det skulle vara svårt att intala 
mig själv att jag i själva verket inte såg detta, inte märkte det. Allt det som 
fanns där kom in i mig inte genom ögonen, öronen, och näsborrarna. Jag upp-
lever det som en helhet.500  

           

                               
496 Czechowicz, Listy, brev 62, Do Kazimiery Głuszewskiej, Lublin, 21 kwietnia 1931, s. 151: 
”Kiedy Munia przyjechała, to z autobusu poszła najpierw do ko cioła [...], ale wujowie 
domy lili si , e tak zrobi, i czekali przed ko ciołem.” 
497 Bronisława Kołody ska-Mossego: ”Wspomnienie o Józefie Czechowiczu.” Spotkania..., s. 
145: ”Broniu, jak Munia zapyta ciebie, gdzie byli my, powiedz, e w ko ciele Kapucynów, 
niech, biedaczka, nie martwi si , e ma syna heretyka.” 
498 Jan B. O óg: ”Czechowicz o autentyzmie.” Spotkania..., s. 360: ”Był materialist , ale [...] 
zachował wiar  lat dziecinnych.” Jfr piewak, op.cit., s. 14: ”Czechowicz był religijny, ale 
nie był fanatykiem.” Jfr Miernowski, op.cit., s. 88: ”nie widziałem, by si  modlił czy chodził 
do ko cioła jak katolik. Wierzył [...] w istnienie wiata nadprzyrodzonego. [...] serio traktował 
magi .” 
499 Se Andrzej Koss: ”Poeta snu i nieistnienia.” Spotkania..., s. 429, 430: ”Czechowicz nie 
unikał adnej okazji zetkni cia si  z obrz dami religijnymi. [...] z reguły odwiedzali my 
cerkiew. [...] w zimowy wieczór trafili my na uroczyste nabo e stwo. Stare, na kwincie 
oparte piewy. [...] Cerkiewne ‘carskie wrota’ zasnute były niebiesko, a w polichromii, w 
oddechach wiernych wirował pył złoty.” ”Mówił [...] gdy zagadn łem go o rodzaj tych ‘cer-
kiewnych’ prze y , e [...] trudno mu je scharakteryzowa  [...].” Jfr Miernowski, op.cit., s. 
82: ”zwiedzali my z nim wszystkie ko cioły [...] oraz [...] chodzili my do cerkwi 
prawosławnej [...] słucha  chórów na głosy.” Jfr Konrad Bielski: ”Z moich wspomnie .” 
Spotkania..., s. 110: ”poszli my [...] na cmentarz prawosławny. W tamtych latach było to 
ulubione miejsce naszych przechadzek.” 
500 Koss, op.cit., s. 430: ”– Byłem dzi  w cerkwi. Kropka. Ani kolor, ani kształt, wierni i 
kapłani, kadzidło i jego zapach, ikony – chocia  ... – ikony) lecz i one nie. Wiem, e to 
ogl dałem. To tam musiało by ! Trudno byłoby mi wmówi  sobie, e wła ciwie nie 
widziałem tego, nie spostrzegałem. Wszystko to, co tam znajdowało si , weszło we mnie nie 
przez oczy, uszy, i nozdrza. Czuj  to jako cało .” 
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I sitt arbete var Józef Czechowicz ytterst systematisk och disciplinerad. 
”Józio steg upp klockan fem på morgonen, i enlighet med sin gamla vana, 
och skrev med en medeltida kalligrafs bokstäver dikter om de sinnliga ting-
ens skönhet och om den annalkande förintelsen”, antecknar Ludwik 
Grzeniewski.501 Czechowicz ägde ett trettiotal inbundna häften, där han ”sys-
tematiskt noterade dikter, anteckningar, tankar, skisser, diktplaner, [...] där 
placerade han framtida bokprojekt, diktvarianter”.502  

Flera vittnesmål talar om Czechowicz starka inre föreställningsvärld (han 
trodde t.ex. att han hade mött sin dubbelgångare, vilket fyllde honom med 
fasa503) och om vad man kallade hans visionära sinne. Det visionära sinnet 
visade sig speciellt vid tillfället då Czechowicz såg exakt den plats där han 
sedan skulle bli begravd.504 Józef Czechowicz dog i Lublin år 1939 några 
dagar efter krigsutbrottet, träffad av en bomb.  

 
I Józef Czechowicz författarproduktion ingår artiklar och recensioner (ofta 
undertecknade med någon av hans pseudonymer, eller med kryptonymen 
JHC, där ”H” står för Henryk, ett namn som poeten hade antagit), reflexioner 
och teoretiska kommentarer om litteraturhistoria, poesi och den poetiska 
verkstaden. Han skrev romanen Berło [Spiran] (inte bevarad), några prosa-
stycken (och det han kallade ”prosasammandrag”), ett stort antal dikter (och 
en del berättelser) för barn samt dramastycken och ett par filmmanus (oav-
slutade). Czechowicz översatte rysk, ukrainsk, tjeckisk, bulgarisk, fransk, 
belgisk, amerikansk och engelsk poesi och engelsk prosa. Berättelsen 
Opowie  o papierowej koronie [Berättelsen om en papperskrona] från 1923 
var Czechowicz litterära debut. 1938 publicerades Czechowicz Arkusz poe-
tycki [Poetiskt ark] i serien med samma namn, som tillkom på bl.a. hans 
initiativ, där varje Ark tillägnades en enskild poet. 1939 blev Józef Czecho-
wicz och Franciszka Arnsztajnowas poetiska tvåstämma (dwugłos poetycki) 
Razem [Tillsammans] publicerad (i tidskriften Pióro). Józef Czechowicz 
poetiska produktion omfattar sju volymer lyrik: poetisk debut i volymen 
Kamie  [Stenen] (1927), vidare diktvolymerna: dzie  jak codzie  [dag som 
vardag] (1930), ballada z tamtej strony [balladen från andra sidan] (1932), 
Stare kamienie [Gamla stenar] (1934) tillsammans med Franciszka Arnsz-
tajnowa, w błyskawicy [i blixten] (1934), nic wi cej [ingenting mer] (1936), 
nuta człowiecza [människoton] (1939), samt ett antal spridda dikter. 

                               
501 Ludwik B. Grzeniewski: ”Dzieci ziemi.” Spotkania..., s. 518. 
502 piewak, op.cit., s. 21. 
503 Se Eugenia Siemiaszkiewicz: ”Rozmowa ze Stanisław  Horzycow .” Spotkania..., s. 374: 
”Był pewien, e ma sobowtóra i było w tym co , co go [...] przera ało. [...] kto  zadzwonił do 
drzwi, ostro, jak w panice. To był Józek. Wygl dał okropnie [...]. Blady był jak ciana. [...] 
Znowu go widziałem! [...] Mego Drugiego. Tak go nazywał ‘Mój Drugi’!” 
504 Se Bielski, op.cit., s. 110-111, och Gralewski, op.cit., s. 21. 
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3.6.1 Poetik 
En särskild plats i Lublins dynamiska och intensiva kulturella liv under mel-
lankrigstiden505 hade poeten Franciszka Arnsztajnowa och hennes hus, som 
var legendariskt: ”ingen framstående person som gästade Lublin kunde bara 
passera förbi [...] familjen Arnsztajns hus vid Złotagatan.”506 Huset var, för-
utom Lublins litterära mötesplats, dessutom sedan årtionden även centrum 
för en konspiratorisk verksamhet i kampen för Polens befrielse.507 Kontakter 
mellan den litterära gruppen Reflektor och Arnsztajnowa etablerades kring 
1925, då de unga avantgardistiska poeterna, även Józef Czechowicz, i henne 
fann en hängiven beskyddare och mentor, och i hennes hem en plats för poe-
tiska sammankomster.508 Arnsztajnowa stödde Czechowicz i hans första 
poetiska ansatser och sägs ha varit en av de ”viktigaste personerna i Cze-
chowicz liv”.509 Då Lublins litterära förening bildades på Czechowicz initia-
tiv 1932, överlät han ganska snart ledarskapet till Arnsztajnowa. 

I gruppen Reflektor, där han tillhörde den innersta kretsen, markerade 
Józef Czechowicz gärna sin egenart och sin integritet.510 Det dröjde inte 
länge förrän han själv stod i centrum för Lublins poetiska avantgarde. En 
grupp unga poeter i hans närhet kom snart att kallas Lublins krets eller Lub-
lins avantgarde. Också i Warszawa samlade Czechowicz kring sig en krets 
poeter (de flesta från hans hemtrakter). Dessa grupperingar kom sedan att 
heta Czechowicz krets (eller Czechowicz skola). Lublins avantgarde med 
Czechowicz i spetsen blir en del (självständig i sin poetiska praktik och i 
sina riktlinjer) av 30-talets breda poetiska formering: det Andra avantgardet.  

                               
505 Till de intensiva dock ickelitterära aktiviteterna hörde ”de nära nog rituella 
dryckessammankomsterna” i Lublins kaféer typiska ”för de litterära grupperingarnas liv under 
Unga Polens epok och under mellankrigstiden”, se Marcin Wro ski: ” ycie literackie Józefa 
Czechowicza.” Czytanie Czechowicza. Red. P. Próchniak, J. Kopci ski. Lublin 2003, s. 237. 
506 Czechowicz. 1. Ludzie, rodowiska, inicjatywy, instytucje. Scriptores 30. Lublin 2006, s. 9. 
507 Se ibidem, s. 318, 8, 9: ”Z kamienic  przy ul. Złotej 2 zwi zana jest [...] historia XX-
wiecznego Lublina. Była tu prowadzona [...] działalno  konspiracyjna na rzecz niepodległej 
Polski, [to te ] miejsce spotka  lubelskich literatów.” ”Dom [...] był o rodkiem polskiego 
patriotyzmu i ruchu niepodległo ciowego.” ”‘Ara’ była dusz   i uosobieniem wszystkiego [...] 
co miało [...] zwi zek z prac  o wolno  i niepodległo . W jej r kach spoczywało [...] 
archiwum P.O.W. [...], a  w lochach domu [...] umundurowanie, bro  i amunicja plutonu.” 
Arnsztajnowa, som kom från en anrik judisk familj, ville ”skära loss de polsk-judiska konflik-
ternas evigt blödande knut”, se Hanna Mortkowicz-Olszakowa, Czechowicz. 1. Ludzie..., s. 
10: ”Pobudk  do czynu, do pracy na polskim ugorze chciała rozci  wiecznie krwawi cy 
w zeł polsko- ydowskich konfliktów.” 
508 Se ibidem, s. 11: ”W r. 1925 lub 1926 Arnsztajnowa weszła w kontakt z lubelsk  
awangard  poetyck , czyli z grup  ‘Reflektora’. [...] mi dzy grup  [...] a poetk  powstały 
yczliwe relacje: poszukiwaczy nowych form poetyckich otaczała stale ramieniem 

opieku czym, pionierski ‘Reflektor’ lubelski [...] znajdzie miejsce schadzek [...] w jej 
go cinnym domu, w staro wieckim salonie na ulicy Złotej.” 
509 Se ibidem, s. 11, 8: ”patronowała pierwocinom literackim [...] Czechowicza.” 
”Arnsztajnowa była jedn  z najwa niejszych osób w yciu Czechowicza.” Jfr Kazimierz A. 
Jaworski: ”Józef Czechowicz.” Spotkania..., s. 124: ”Arnsztajnow , seniork  w ród literatów 
lubelskich, [...] cenił i szanował niezmiernie.” 
510 Se Miernowski, op.cit., s. 82: ”czuł [...] swoj  całkowit  odr bno , o czym mówił [...].” 
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Czechowicz vilja att organisera och föra samman olika grupperingar inom 
avantgardet visade sig på ett specifikt sätt i signaturen ”Józef Henryk litauisk 
konung och avantgardets ledare”, eller i hans rättframma formulering: ”Jag 
driver på Lublins förening, dresserar dem från Wilno, sträcker mig efter 
Kraków.”511 Ett led i förverkligandet av planerna blir Avantgardets invasion 
i Warszawa (Najazd Awangardy na Warszaw ) 1934 som Czechowicz initie-
rar och organiserar. Denna tillställning, det enda tillfälle då avantgardets 
representanter från alla grupperingar kom samman, var unik i sitt slag.512 De 
litterära torsdagar som samlade poeter från olika konstellationer och över 
generationsgränserna skulle ytterligare befästa Czechowicz ledande position 
inom avantgardet.513 Tidskriften Pióro [Pennan eller Fjädern] som Czecho-
wicz startade tillsammans med litteraturteoretikern Ludwik Fryde, och som 
var ämnad att vara det samlade avantgardets centrala organ och forma en ny 
homogen poetik, publicerades dock bara under en begränsad tid.514  

Józef Czechowicz hade en synnerligen öppen relation till litterära tradi-
tioner och skilda poetiska former. På frågan om han ser ”splittringen mellan 
den s.k. äldre poesin och den experimentella poesin (avantgardet)” som en 
naturlig ”evolutionsprocess” eller som ”ett symptom på en degeneration hos 
den ena eller den andra sidan” svarade poeten: 
  

Jag ser ingen dissonans mellan den s.k. äldre poesin och avantgardet. [...] Jag 
tror inte på evolution inom poesin – av det enkla skälet att jag inte skulle kun-
na värdera Dantes föreställningsvärld som högre eller lägre än Wyspia skis. 
Därmed kan jag inte tala om värden, grader, hierarkier och evolution.515  

 

                               
511 Czechowicz, Listy, brev 135, Do Antoniego Madeja, Warszawa, V 1934, s. 274: ”Józef 
Henryk król litewski i wódz awangardy.” Se ibidem, brev 126, Do Stanisława Czernika, 
Warszawa, 18 III 1934, s. 257, 258: ”Mimo woli przez agresywno  charakteru+osiedlenie si  
w Warszawie zacz łem przewodzi  awangardzie.” ”Poganiam lubelski zwi zek, tresuj  
wile czyków, do Krakowa si gam (Przybo  ch tnie si  podporz dkował [...]).” 
512 Jfr Tadeusz Kłak: ”Awangarda Lubelska.” Folia Scientiarum Artium et Librorum 7. Łód  
1986, s. 52: ”[Najazd Awangardy] Odegrał on w dziejach awangardy spor  rol , gdy  było to 
jedyne spotkanie, w którym jednocze nie zetkn li si  i wyst pili [...] przedstawiciele 
wszystkich ugrupowa  awangardowych z Krakowa, Wilna i Warszawy.” 
513 Ibidem, s. 55: ”Spotkania te słu yły [...] ugruntowaniu pozycji Czechowicza jako 
przywódcy młodego pokolenia poetyckiego.” 
514 Jfr Stanisław Pi tak: ”Józef Czechowicz – człowiek i poeta.” Spotkania..., s. 31: ”ambicj  
było stworzenie awangardowego, artystycznego periodyku, którego dusz  i mózgiem chciał 
by  on.” Jfr Jan Witan: ”Janusowa twarz poety.” Przegl d Humanistyczny 5, 1971, s. 57: 
”Ambicj  Czechowicza było, by pismo stało si  ‘ku ni  nowego stylu’, kreacyjnej odmiany 
poezji czystej realizowanej w rzemie lniczym trudzie, zgodnie z nakazami humanizmu 
Maritaina, estetyki ł cz cej ide  formy Witkacego z ide  wyobra ni Chwistka.” 
515 Se Czechowicz, Listy, brev 152, Do Stanisława Czernika, Warszawa, VI 1935, s. 298, 299: 
”Nie widz  rozd wi ku mi dzy tzw. poezj  star  i awangard .” ”W ewolucj  poezji w tpi . 
Po prostu dlatego, e nie umiałbym oceni , w czym wyobra nia Dantego jest wy sza lub 
ni sza od wyobra ni Wyspia skiego. Tym samym nie mógłbym mówi  o warto ciach, 
stopniach, hierarchii i ewolucji.” 
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Litteraturhistoriker visar gärna på olika litterära kontexter och influenser i 
Czechowicz lyrik: den polska romantiken, Unga Polen, inslag av folklore, 
den franska och ryska symbolismen, där särskilt Blok hade stark inverkan; 
inom den samtida franska poesin fick Apollinaire radikal betydelse, en given 
plats hade det polska avantgardet i sina olika stadier och gestalter, centralt 
var Krakówavantgardet. Samtidigt som Czechowicz aktivt lyssnar till olika 
traditioner är han som poet helt självständig: den poetiska integriteten sätts 
allra högst, ingen plats ges åt konventioner eller rutin.516      

Czechowicz intresse för den medeltida tanken (där nythomistens Mari-
tains skrifter och Berdjajevs Den nya medeltiden var en del av inspirationen) 
tar form i historiosofiska reflexioner kring konsten och poesin. Vissa tenden-
ser och intentioner i Czechowicz eget skapande kan där skönjas, som i essän 
Den nya konstens gestalt: 
 

Karakteristisk för de nya bild- eller poesiformerna är enkelhet, rent av 
asketisk, grundad på måttfullhet och logik. [...] Dikterna, många gånger nakna, 
så till den grad genomlysta av konstruktionen, många gånger förenklade ända 
till folkloren, ändå så långt ifrån romantikens bondevurm, upprätthåller inom 
poesin en mental asketism inte i religiös bemärkelse, utan som disciplin i ska-
pandeprocessen. [...] Urval, ändamålsenlighet, organisation i skapandets ytt-
ringar är den nya konstens väsen, som på detta sätt träder in i de stora linjerna, 
och dessa äger två fundamentala drag: de förenklar och de monumentaliserar. 
[...] Den nya konsten påminner om gotikens mästares konst. Namnen har dött 
bort utan strålglansens storhet, men de medeltida katedralerna finns kvar stor-
slagna och strålande.517 

 
Kvalitéerna enkelhet, disciplin och logik eftertraktade av poeten, ingår i hans 
programs begreppssfär benämnd wyobra nia stwarzaj ca, skapande före-
ställningsförmåga (där wyobra nia rekapituleras bäst i engelskans eller 
franskans imagination). I sitt poetiska credo definierar Czechowicz begrep-

                               
516 Jfr Czechowicz, Wybór..., s. XXVI. Jfr Pi tak, op.cit., s. 38: ”w odró nieniu od innych 
awangardzistów [...] gł boko odczuwał polsk  tradycj  literack .” Jfr Józef Czechowicz: 
”Tezy do manifestu.” Wyobra nia stwarzaj ca. Szkice literackie. Wst p, wybór i opr. T. Kłak. 
Lublin 1972, s. 91: ”ka dy element musi mie  [...] swoj  funkcj , konkretny, niepowtarzalny 
cel (nie tradycja! Nie automatyzm!).” Jfr Czechowicz, Listy, brev 210, Do Janusza 
Ró ewicza, [Warszawa,] 4 XII 1937 r., s. 384: ”nigdy nie twierdziłem, e nale y pisa  tak jak 
ja. [...] Nie ma w tym adnej ‘rutyny’. Gwi d  na rutyn .” 
517 Józef Czechowicz: ”Oblicze nowej sztuki.” Wyobra nia..., s. 23, 24: ”Nowe formy 
plastyczne czy te  wierszowe cechuje prostota oparta na umiarze i logice, wprost ascetyczna.” 
”Wiersze, niejednokrotnie nagie, tak bardzo z nich prze wieca konstrukcja, niejednokrotnie 
uproszczone a  do ludowo ci, jak e dalekiej od romantycznego chłopoma stwa, podtrzymuj  
w poezji ascetyzm psychiczny nie w sensie religijnym, ale w sensie dyscypliny twórczej.” 
”Selekcja, celowo , organizacja przejawów twórczo ci s  istot  nowej sztuki, która w ten 
sposób wchodzi w wielkie linie, a one maj  dwie kapitalne cechy: upraszczaj  i 
monumentalizuj . [...] Nowa sztuka przypomina sztuk  gotyckich majstrów. Nazwiska 
pomarły bez nimbu wielko ci, ale katedry redniowieczne zostały ogromne i wspaniałe.” 
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pet wyobra nia som poesins stoff med en funktion i analog med tanken inom 
filosofin. Wyobra nia ses av poeten som den enda princip som äger kapaci-
teten att organisera poetiska bilder och värden, den är ett slags selektionens 
kriterium, kapabel att göra realiteten och sanningen begriplig.518 Czechowicz 
är noga med att accentuera förnuftets och intellektets roll i den kreativa pro-
cessen:  
 

Jag erbjuder poeterna att i än högre grad än hittills utnyttja hjärnan. [...] en 
kosmogoni inte efter eget godtycke, utan i enlighet med föreställningsförmå-
gans förtätade, starka logik. [...] Därmed vänder jag mig till deras intellekt.519 

3.6.2 Mariatemat 
smutku pora siwa 
porosła mieszkania sprz ty 
wiatr chmurzyska przywiał 
bladym odm tem 
okno szumi ce krzaki 
kosaciec powiewa dłoni  
to ty dajesz znaki 
persefono 
 
jutro czyha we wszystkim 
nim do niego zegary dotr  
błyskawic jarzy si  błyskiem  
widnokr g 
koniec dnia ma oczy sarnie 
błyskawice chwytaj  za nó  
nam i  bitwom elementarnym 
na dwoje wró cy janus 
 
bł dz c miastem nad sob  si  u al 
ang ang ang 
katedr sennych dzwonienie 
łamie ulic promienie 
tak bym t  spraw  nazwał 
neonów konstelacje 
jak m ki pa skiej stacje 
krwawi  asfalt 

                               
518 Se Józef Czechowicz: ”Odpowied  na ankiet ” samt ”Poezja godna epoki. Sztuka na 
wielk  miar .” Wyobra nia..., s. 57 resp. s. 75. 
519 Czechowicz, ”Poezja godna...”, s. 76, 77: ”Proponuj  poetom robienie wi kszego [...] 
u ytku z mózgu. Proponuj  kosmogoni  nie według widzimisi , ale według zwartej, silnej 
logiki wyobra ni. [...] Tym samym zwracam si  do ich intelektu.” 
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blask czerwona perła du a 
ang ang ang 
bł dz c miastem nad sob  si  u al 
tak by szepn  mogła z mozajki w bazylice 
roni ca perły eleusa520 
 
[sorgens gråa timme 
täcker våningens bohag   
vinden molnen driver  
med blek avgrund  
fönstret vinande buskar 
svärdsliljan svajar med handen 
det är du som ger tecken 
persefone 
 
morgondagen lurar i allt     
innan klockorna når den 
med blixtarnas sken flammar 
horisonten 
dagens slut har rådjursögon 
blixtarna griper till kniven 
oss och elementära strider 
tveeggat siande janus 
 
ömma för dig själv då du runt staden irrar 
ang ang ang 
sömniga katedralers klang 
bryter gatornas strålar 
så skulle jag kalla denna sak 
neonens konstellationer 
som herrens lidandes stationer 
blöder ner asfalten 
ett sken stor röd pärla  
ang ang ang 
ömma för dig själv då du runt staden irrar 
så kan från mosaiken i basilikan viska  
fällande pärlor eleusa] 

 
Józef Czechowicz dikt rymy pobo ne [fromma rim] ingår i diktvolymen nuta 
człowiecza [människoton] från år 1939. I den första publiceringen i tidskrif-
ten Wymiary nr 3 (1938) är diktens tre sektioner numrerade och namnen 

                               
520 Józef Czechowicz: ”rymy pobo ne.” Poezje zebrane, s. 213-214. 
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persefona, janus, eleusa stavade med versaler.521 Samma disposition har 
diktens originalversion från 1937 (i brevet till Maria Ma kowska-
Wydrowa),522 där även varje strofs initiala ord, samt orden m ki pa skiej, 
herrens lidandes stavas med en versal. Vidare är de tre namnen (persefona, 
janus, eleusa) samt versraderna ang ang ang grafiskt avskilda, och ordet 
chmurzyska, molnen är i singularis (chmurzysko), även versradernas brytning 
är en annan. Den slutliga versionens annorlunda grafiska disposition och 
versradernas brytning omorganiserar diktens syntaktiska struktur, och där-
med även den semantiska. Dessa skillnader är signifikativa i och med att de 
ingår i själva skrivprocessen och är en integrerad del i Czechowicz poetiska 
verkstad. I den första versionen inkluderade Czechowicz i sina dikter alla 
konventionella tecken, som versaler och interpunktion, därefter tog han bort 
dem: ”det är så jag skriver, sedan tar jag bort komman och punkterna, det 
berikar innehållet” (i Czechowicz egna ord).523 På så sätt öppnar Czechowicz 
avsiktligt för flertydigheten och tvingar in läsaren i tolkningsprocessen. 
”Denna poesis grundläggande intention är att organisera en från början av-
sedd mångtydighet” skriver Głowi ski i artikeln Mångtydighetens konst.524             
 
I skissen Poemens symboliska nyckel för Czechowicz ett resonemang enligt 
dialektikens principer: dikotomin livet-döden är här central, skönheten den 
faktor som förenar dessa så att en triad (trójca) bildas, konsten fungerar som 
en syntes av de tre elementen.  
 

De levandes värld har sin grund i det goda men uttrycker sig i det onda. De 
dödas värld är ond men uttrycker sig i en skenbar godhet. Ett ständigt växel-
spel mellan dessa [...] krafter är villkoret för skönhetens tillblivelse. Männi-
skan lever i skönhetens, livets och dödens sfär (en triad). [...] Dödens värld 
uppenbarar sig i livet på ett symboliskt sätt, [...] såsom en pseudonym för li-
vets krafter [...].525 

                               
521 Se Czechowicz, Wybór..., fotn. s. 129: ”Pierwodruk w ‘Wymiarach’ 1938, nr 3, w 
ortografii Czechowicza tylko imiona pisane s  z du ych liter. Poszczególne cz ci s  
numerowane.” (I citaten, och då det hadlar om dikten, används Czechowicz stavning eleusa.) 
522 Se ibidem: ”W li cie do M. Ma kowskiej-Wydrowej Czechowicz nadał temu utworowi 
inny układ [...].” Diktens första version se Czechowicz, Listy, brev 227, Warszawa, 8 VII 
1938 r., s. 406-409. 
523 Leon Gomolicki: ”Czechowicz.” Spotkania..., s. 364: ”pokazuje wiersz [...], w pierwszej 
wersji [...] w maszynopisie, z interpunkcj : wie pan, ja tak pisz , potem odrzucam przecinki i 
kropki, to wzbogaca tre  [...].” Enligt vissa förläggare var skälet till variationerna en 
anpassning till publiceringstekniken, se Marian Piechal: ”’Ten Józef Czechowicz’.” 
Spotkania..., s. 285: ”Wiedz c, e jego zwyczaj pisania utworów małymi wył cznie literami i 
bez adnych znaków ortograficznych utrudnia publikacj  [...] przysyłał mi zawsze te utwory 
w transkrypcji ogólnie przyj tej, opatrzone starann  nad wyraz interpunkcj .” 
524 Michał Głowi ski: ”Kunszt wieloznaczno ci.” Pami tnik Literacki LXI z. 3, 1970, s. 141: 
”Zasadnicz  intencj  tej poezji jest organizowanie z góry zało onej wieloznaczno ci.” 
525 Józef Czechowicz: ”Klucz symboliczny do poematów.” Wyobra nia..., s. 45, 46: ”S  dwa 
zasadnicze wiaty: wiat ywych i umarłych. wiat ywych jest oparty na dobroci, ale wyra a 
si  w złym. wiat umarłych jest zły, ale wyra a si  w pozorach dobroci. Nieustanna gra tych 
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Czechowicz metapoetiska diskurs stämmer i vissa avseenden med rymy 
pobo nes poetiska organisation vad gäller dess antinomier och dikotomier. 
Därmed erbjuds här en för dikten adekvat tolkningskod. Fromma rims trede-
lade konstruktion kan ses som ett slags triptyk, där varje sektion (alternativt 
strof) avslutas med ett för respektive sektion (strof) centralt ord: persefona, 
janus, eleusa. Den inre strofen, med ordet janus i betydelseskiktets centrum, 
skiljer och förenar på samma gång de två yttre stroferna, där persefone och 
eleusa bildar en dikotomi och är varandras reflexioner. 

Persefone, även kallad kore, , som betyder dottern, jungfrun, i gre-
kisk mytologi fruktbarhetsgudinnan och underjordens härskarinna, stod till-
sammans med sin moder Demeter i centrum för de eleusinska mysterierna, 
där Elysium betecknade paradiset, de dödas land. Mysteriekulten firades 
årligen i orten Eleusis nära Athen, om hösten då Persefone steg ner i under-
jorden. Eleusa, eller eleousa (från , barmhärtighet, medlidande), är i 
kristen typologi den grekiska beteckningen på en mariaikon av typen Ömhe-
tens gudsmoder. Eleusa som barmhärtighetens och ömhetens moder repre-
senterar i första hand livet, dagen, ljuset. Persefone, nattens och dödens 
symbol, står framför allt för destruktionen.  
 

Hos Czechowicz existerar två världar bredvid varandra, två krafter: livet och 
döden. [...] denna huvudpolaritet har en motsvarighet i de nästföljande: det 
goda och det onda, dagen och natten, ljuset och mörkret. Alla får de en person-
lig, personifierad gestaltning. De är – som Czechowicz skulle uttrycka det – 
gudar. De tillhör den sakrala realiteten. [...] Czechowicz genomför en [...] dei-
fikation av döden, tillskriver den gudomens egenskaper [...].526 

 
Detta enligt Tadeusz Kłak, som vidare visar på hur döden i Czechowicz dik-
ter är fördold i olika skepnader: 
 

[döden antar] olika pseudonymer, [döljer sig] under symbolernas eller allusio-
nernas gestalt. I stället för komprimeringen i en skepnad, [visar] hon sig i den 
synliga världens olika element. Dödens värld får sitt uttryck i [...] koloristiken: 
den svarta färgen, mörkret, skymningen, natten är en indikation på närvaron av 
”den nattliga solens drottning” [...].527 

 

                                                                                                                             
sił [...] warunkiem powstawania pi kna. Człowiek yje w sferze pi kna, ycia i mierci 
(trójca). [...] Sztuka – próba syntezy trójcy.” ”My l, wiadomo  – granica mi dzy wiatami. 
[...] wiat mierci przejawia si  w yciu symbolicznie, [...] pod pseudonimem sił ycia, które 
wówczas przybieraj  jednak odmienny pozór.” 
526 Tadeusz Kłak: Czechowicz – mity i magia. Kraków 1973, s. 228; Tadeusz Kłak: ”Józef 
Czechowicz.” Literatura polska w okresie mi dzywojennym. T. 4. Red. I. Maciejewska i in. 
Kraków 1993, s. 59. 
527 Kłak, ”Józef...”, s. 59, och vidare: ”[symbolika mierci] Obejmuje [...] motywy, jak wiatr (i 
poj cia pochodne), zimno, chłód, a tak e oddech.” 
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Persefone, ”nattens drottning”, utrustas i rymy pobo ne med ett antal 
passande metaforiska attribut, i Czechowicz poetiska vokabulär associerade 
till döden: smutek, siwa pora, wiatr, chmurzyska, blady, odm t, szumi ce 
krzaki, kosaciec; sorg, gråa timmen, vinden, moln, blek, avgrund, vinande 
buskar, svärdslilja. Ordet kosaciec, som inom sig rymmer ordet kosa (svens-
kans lie), den klassiska dödssymbolen dödens lie (jfr liemannen), övertar i 
dikten även dess funktion. Kosaciec är i fromma rim en av dödens personifi-
eringar, samtidigt identifieras den i dikten med persefone. Kosaciecs ”hand” 
blir här dessutom persefones redskap för att ”ge tecken”: ”kosaciec powiewa 
dłoni  / to ty dajesz znaki / persefono” – ”svärdsliljan svajar med handen / 
det är du som ger tecken / persefone”.528  

Men Persefones roll i myten, och därmed i Czechowicz dikt, är inte enty-
dig. Persefone är invecklad i den årliga rörelsen nedstigande i mörker – åter-
vändande i ljuset. Denna rörelse hänger samman med den hedniska kultens 
riter, i sin tur betingade av den agrara kulturens cykliska rytm.529 Att Cze-
chowicz såg Persefone främst i aspekterna död och uppståndelse framgår av 
hans text skriven till minnesdagen av Polens självständighet: 
 

November. Löven breder ut sig med dödens svepning. Under en sådan tid, en-
ligt det antika Hellas myter, steg Kore-Persefone ner i underjorden. Hon bar 
blomstring och ljus, glädje och liv in i Hades mörker. November. Myternas 
månad. År 1918. Myten om döden och uppståndelsen får reell gestalt. Ljuset 
tränger in i gravarnas avgrund. En nation uppstår.530  

  
Denna Czechowicz text har sin givna förlaga i Stanisław Wyspia skis Noc 
listopadowa, där Kore vid avskedet till modern säger: ”My oto, matko, 
zmartwychwstaniem / na wielkie siewu wi to” – ”Se moder, vi kommer att 
uppstå från de döda / till den stora såddens fest”,531 vilket syftar på novem-

                               
528 Om trädgården med svärdsliljor (kosaciec) på Narbuttag. 11a (där Czechowicz skrev rymy 
pobo ne) jfr Grzeniewski, op.cit., s. 522: ”kosaciec, który w [rymach pobo nych] powiewa 
dłoni  przed oknem mieszkania poety, wzi ł si  z autentycznego warszawskiego ogrodu w 
posesji przy ulicy Narbutta 11a, gdzie Czechowicz mieszkał w latach 1936-1939, i [...] ‘pisał 
wiersze, które potem zebrał w ostatnim swoim tomie’ [....]” 
529 Om cyklisk och lineär tid i 30-talets katastrofistiska lyrik (specifikt agary) jfr Krzysztof 
Dybciak: ”Poezja mitu katastroficznego.” Twórczo  3, 1974, s. 76-78. 
530 Kłak, Czechowicz – mity i magia, s. 133: ”[tekst] na rocznic  odzyskania niepodległo ci 
[...]. [...] Listopad. Całunem mierci ciel  si  li cie. W taki czas według mitów staro ytnej 
Hellady Kora-Persefona schodziła do podziemi. Niosła w mroki Hadesu rozkwit i wiatło, 
rado  i ycie. Listopad. Miesi c mitów. Rok 1918. Mit o mierci i zmartwychwstaniu nabiera 
kształtów realnych. W czelu cie grobów wdziera si  wiatło. Powstaje naród. [11 listopada, 
Miesi cznik Literatury i Sztuki 3, 1935/6].” 
531 Stanisław Wyspia ski: Noc listopadowa. Sceny dramatyczne. Wrocław 1967; 
http://literat.ug.edu.pl/wysnoc/index.html; se formuleringar med paralleller i fromma rims 
första strof: scen 3 ” wiat ciemny wichrów, burz”, scen 8 ”na jesiennym wichrze / na jesien-
nym chłodzie”, scen 8 ”zwi dłe krzewy i cyprysy”, scen 3 ”cały białun ci  otula”. T.ex. ”den 
vita liksvepningen” som omsluter, täcker Persefone, kan associeras till diktens ”smutku pora 
siwa / porosła mieszkania sprz ty” – ”sorgens gråa timme / täcker våningens bohag”. 
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cerad i diktens mitt och (som detta läses här) vänd åt två håll samtidigt, med 
Hesekiels ”väsenden” med fyra ansikten vända åt fyra håll, som alltid går 
rakt fram åt alla fyra håll samtidigt. I en av strofens apokalyptiska varsel: 
”błyskawic jarzy si  błyskiem / widnokr g” – ”med blixtarnas sken flammar 
/ horisonten” kan man dessutom se en viss parallell till visionen.  
 

 jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, 
och ett sken omgav det; [...] mitt i elden, syntes något som var såsom glänsan-
de malm. [...] vart väsende hade fyra ansikten när de gick, behövde de icke 
vända sig, utan gick alltid rakt fram. [...] När de skulle gå, kunde de gå åt alla 
fyra sidorna [...].541  

 
Diktens janus som ser bakåt och framåt bestämmer över det som har varit 
och det som kommer att ske. Det förflutna och framtiden representeras av 
persefone respektive eleusa. Så framträder diktens eskatologi: den hedniska 
mytologins cykliska tid och den judeo-kristna traditionens lineära tidssche-
ma, där historien fullbordas i gudsrikets ankomst (parusi, ). I from-
ma rims första strof, i tingens statiska tillstånd och dödens signum över dem, 
i versraderna: ”smutku pora siwa / porosła mieszkania sprz ty” – ”sorgens 
gråa timme / täcker våningens bohag”, markerar persefones tecken ett hot 
(dvs. hennes hand som ”ger tecken”, ”ty dajesz znaki”). På samma gång som 
dessa znaki, tecken läses som ett hot (persefone kallar, lockar in i dödsriket) 
kan man samtidigt se dessa som persefones desperata signaler till framtiden, 
ett rop om hjälp (till eleusa, mytens Demeter, om befrielse ur dödsriket): 
”kosaciec powiewa dłoni  / to ty dajesz znaki / persefono” – ”svärdsliljan 
svajar med handen / det är du som ger tecken / persefone”.542 I tredje strofen 
är tiden dynamisk, den har en riktning som anges med en central, i en egent-
lig mening ’crucial’ episod i strofens utgång, ’exit’ – där eleusa, barmhärtig-
hetens och ömhetens moder, placerad i diktens sista, yttersta versrad, som 
också är diktens epilog, sluter persefone och det förflutna i en eskatologisk 
omfamning. 

En parallell mellan ingångens och utgångens janus och Apokalypsens 
Alfa och Omega är tänkbar, läst i kristologiska termer: 
 

Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall 
komma [...] Jag är A och O, begynnelsen och änden. [...] Jag är [...] den förste 
och den siste [...]. [...] ”Se, jag gör allting nytt.”543 

 

                               
541 Hes. 1:4, 6, 9, 17. 
542 Jfr Carl H. Martling: Talande tystnad: om kyrkans symbolspråk. Skellefteå 2004, s. 98 
[svärdslilja: bot. iris]: ”Iris är namnet på regnbågen och blir symbol för Maria som himla-
drottning.” 
543 Upp. 1:8, 21:6, 22:13, 21:5. 
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Den nya ordningens, den yttersta tidens ankomst signaleras i fromma rim 
genom diktens jutro, morgondagen: ”jutro czyha we wszystkim”544 – ”mor-
gondagen lurar i allt”, samt genom koniec dnia, dagens slut: ”koniec dnia ma 
oczy sarnie” – ”dagens slut har rådjursögon”. Om man ser sarna, rådjuret 
som en figur för lammet blir symboliken klarare. En sådan läsning är nära till 
hands sett till diktens konnotationer till grekisk mytologi. Närmast till berät-
telsen om Ifigenia, då hon offrades till Artemis (intressant här också att Ar-
temis ibland förväxlades med Hekate, en jakt- och fruktbarhetsgudinna, av-
bildad som en ung flicka i följe med en hjort eller ett rådjur, i myten om 
henne nämns djur- och människooffer). I en av versionerna dödades emeller-
tid Ifigenia aldrig, utan ersattes på altaret av ett rådjur.545 

Analogin blir desto tydligare i diktens nästa versrad: ”błyskawice 
chwytaj  za nó ” – ”blixtarna griper till kniven”, som indikerar lammets 
(som det läses här) förestående slakt (i tredje strofen). I bibeltexten är just en 
kniv det redskap med vilket Abraham på Guds befallning skall slakta ett 
offer, normalt ett lamm, nu hans egen son: ”Abraham tog veden till brännoff-
ret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven.” Emel-
lertid ersätts det tilltänkta offret, sonen, i sista stunden med en vädur som i 
stället offras på altaret.546 I kristen typologi är lammet som slaktas en kristus-
figur.547 Vidare kan kniven i andra strofens kontext av en strid och den ’dub-
ble’, ’tveeggade’ janus: ”błyskawice chwytaj  za nó  / nam i bitwom 
elementarnym / na dwoje wró cy janus” – ”blixtarna griper till kniven / oss 
och elementära strider / på två sätt siande janus” – ses som synonym med ett 
svärd, ett tveeggat sådant (janus ’dubbelhet’ överförd här till kniven, alterna-
tivt svärdet). En sådan tolkning ger paralleller till Uppenbarelsebokens tex-
ter, t.ex.: ”från hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd” – ”z ust jego 
wychodził miecz z obu stron ostry”.548 

Storm och blixtar är i den Hebreiska Bibeln, och i evangelierna, Guds 
manifestationer. Hela den mittersta, inre strofen är laddad med ord som är 
varsel om den yttersta dagen (medan den första strofen har en vanmakts och 
en passiv väntans vokabulär): morgondag, lurar, klockor, blixtar, dagens 

                               
544 Jfr här ordet chyha (lurar, finns ej i sv. bibeltext) i 1 Mos. 3:15: ”Poło  nieprzyja  
mi dzy tob , a mi dzy niewiast , i mi dzy potomstwem jej; ona zetrze głow  twoj , a ty 
czyha  b dziesz na pi t  jej” – text till vilken den apokalyptiska striden i Uppenbarelseboken 
kap. 12 refererar, där ormen el. draken söker komma åt kvinnan. (Se fotn. 122, 404.) 
545 Symboliken stärks av att rådjursögon associeras till tillstånd av rädsla, vulnerabilitet. 
546 Se 1 Mos. 22:6; 22:10-13: ”Podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał za sob  barana, który 
uwi zł za rogi w cierniu; wzi ł go tedy i ofiarował na całopalenie zamiast syna.” 
547 Se t.ex. (i Wujeks text) Upp. 22:14: ”Błogosławieni, którzy obmywaj  szaty swoje w krwi 
Baranka, aby mieli prawo do drzewa ycia i eby weszli przez bramy do miasta.” 
548 Upp. 1:16. (Intressant är lat. textens anceps med flera betydelser: obosieczny – tveeggad, 
na dwie strony – åt två håll, podwójny – dubbel, wahaj cy si  – tvekande, niebezpieczny – 
farlig; det grekiska  – tveegad, med etymologi i  – mun, bett, gör att satsens 
”svärd” (som ”utgick från hans mun”) metaforiska betydelse ord förstärks. Detta kan ge asso-
ciationer till diktens ”na dwoje wró cy janus” –  ”på två sätt siande janus” el. ”tveeggat 
siande janus”, där flera betydelseskikt kan läsas in.) 
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sig alla funktioner, sammanfattar samtliga analogier, dikotomier och anti-
nomier, i ett slags syntes, och med en viss parallell i den kristna urmodellen, 
väl sammanfattad i akathistoshymnen: ”Gläd dig, åker med riklig skörd av 
förbarmande. [...] Gläd dig, du förenar motsatser i ett, / gläd dig, du förenar 
jungfru och moder. Gläd dig, du omsluter den som inte kan omslutas, / gläd 
dig, dörr till det höga mysteriet.”554   

Ett eskatologiskt skeende, ett kristet sådant, är integrerat i fromma rims 
tredje strof. I strofens konstruktion är en litaniastruktur inkodad: vissa kom-
ponenter i en liturgisk litanias fasta schema finns här parafraserade och or-
ganiserade enligt egen ordning. Strofens komposition är symmetrisk, där de 
sista två versraderna, som ser ut att bryta symmetrin, i stället kan ses som en 
analogi till en litanias slutbön (och i själva analysen därför avskiljes från 
resten av texten). Den initiala versraden med frasen ”nad sob  si  u al”, med 
en parallell i sista versraden (i en sådan disposition av strofen), kan då ses 
som en analogi till en liturgisk litanias kyrie eleison. Andra versradens ”ang 
ang ang”, med en parallell i näst sista versraden, blir här ett slags parafrase-
rat anagram av en litanias trefaldiga agnus dei. Dessa versrader formar stro-
fens yttre ramar, i en sorts analogi till en liturgisk litanias schema, vars inle-
dande och avslutande invokationer (kyrie eleison, agnus dei m.fl.) innesluter 
en litanias specifika ’tematiska’ invokationer till adressaten. Att adressaten i 
diktens tredje strof är Maria är det sammanfattande sista ordet eleusa en 
indikation på. Strofens tänkta disposition: 
 

bł dz c miastem nad sob  si  u al  
ang ang ang        
 
katedr sennych dzwonienie 
łamie ulic promienie 
tak bym t  spraw  nazwał 
neonów konstelacje 
jak m ki pa skiej stacje 
krwawi  asfalt 
blask czerwona perła du a 
 
ang ang ang  
bł dz c miastem nad sob  si  u al    
 
tak by szepn  mogła z mozajki w bazylice   
roni ca perły eleusa 

                               
554 Akathistos. 
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[ömma för dig själv då du runt staden irrar 
ang ang ang 
 
sömniga katedralers klang 
bryter gatornas strålar 
så skulle jag kalla denna sak 
neonens konstellationer 
som herrens lidandes stationer 
blöder ner asfalten 
ett sken stor röd pärla  
 
ang ang ang 
ömma för dig själv då du runt staden irrar 
 
så kan från mosaiken i basilikan viska  
fällande pärlor eleusa] 

I en liturgisk litanias tidiga form hade kyrie eleison funktionen av en refräng. 
I rymy pobo ne fungerar frasen ”nad sob  si  u al” som ett slags refräng. 
Frasen har flera semantiska skikt. Den tolkning som står närmast litanians 
kyrie eleison, alternativt det latinska miserere nobis, polska zmiłuj si  nad 
nami, svenska förbarma dig över oss – är ”förbarma dig över dig själv”. En 
synonym tolkning är ”ömma för dig själv”. En annan betydelse hos frasen 
”nad sob  si  u al” är ”tyck synd om dig själv”, vilket även kan formuleras 
som ”ömka dig själv”. I den aktuella svenska versionen av dikten har varian-
ten ”ömma för dig själv” använts. Delvis på grund av associationen till ordet 
ömhet och därmed till ikonens svenska benämning Ömhetens gudsmoder 
(eleousa), och delvis på grund av den möjliga associationen till ordet ömka, 
och därmed i någon mån till betydelsen förbarma. Detta resonemang som 
delvis rör översättningsproblematiken har som avsikt att visa olika semantis-
ka skikt i fromma rims originalfras ”nad sob  si  u al”. Man kan för övrigt 
notera att diktens fras ”nad sob  si  u al” ligger metriskt nära kyrie eleison. 
Om man bortser från det obetonade ”nad” är (nad) sob  si  u al metriskt 
identiskt med det sammandragna kyrieeleison.555  

En annan tolkningssvårighet finns i det dubbeltydiga hos versraderna ”tak 
by szepn  mogła [...] eleusa”. Innebörden är antigen: så att eleusa kan viska 
i betydelsen får möjlighet att viska, eller: så skulle eleusa viska i betydelsen 
på detta sätt. I denna sista tolkning har dessa versrader en parallell i den 
tidigare versraden ”tak bym t  spraw  nazwał” – ”så skulle jag kalla denna 
sak”. I den aktuella analysen används formuleringen ”så kan [eleusa] viska”, 
som i viss mån hänvisar till båda betydelser.  

                               
555 Om det sammandragna kyrieeleison som ordets Bogurodzica versifikationsmatris (samt 
generellt om liturgisk litania och specifikt om lauretanska lit.) se fotn. 235 (47, 229). 
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Också versraden ”ang ang ang” fungerar i strofen som ett slags refräng. 
Den kan läsas, förutom den nämnda analogin till agnus dei, som en allusion 
till Angelus, givet sambandet mellan ordets angelus tre initiala bokstäver och 
diktens ang. Om man dessutom ser till den onomatopoetiska samklangen 
mellan ”ang ang ang” och en kyrkklockas klämtslag, finner man paralleller 
till Angelus i den dagliga trefaldiga inringningen till denna bön, samt i själva 
bönens tre ’inre’ ringningar, vid varje Ave Maria: ”Angelus Domini nuntia-
vit Mariae – et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria... Ecce ancilla Domini. 
– Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria... Et Verbum caro factum est 
– et habitavit in nobis. Ave Maria...”556  

I den föreslagna läsningen av strofen, där de ’yttre’ versraderna bildar en 
parallell till en litanias inledande och avslutande invokationer, kan strofens 
’inre’ tematiska avsnitt fungera som ett slags litaniatrop. I denna diktsekvens 
– strofens sju inre versrader – låter sig ett slags passionsberättelse, en kors-
väg avläsas, en via dolorosa genom staden. En vandring vars början och slut 
föregås och annonseras av kyrkklockorna. En sådan läsning av strofen anges 
explicit av poeten själv, i versraderna: ”katedr sennych dzwonienie” – ”söm-
niga katedralers klang” och ”m ki pa skiej stacje” – ”herrens lidandes sta-
tioner”. I Kołodziejczyks egen läsning av denna scen:  
 

kanske ringer klockan endast i den lyhörde förbipasserandes fantasi, det är 
emellertid tack vare denna som den realistiska [...] stadsbilden förvandlas till 
den moderna passionens avbild [...] scenariot [...] blir till ett rum som påmin-
ner om [...] Via Dolorosa.557    

 
Strofens 7 inre versrader sammanfattar på så sätt korsvägens 14 stationer, 
som en parafraserad korsväg i ett slags syntes. I dessa rader, liksom i hela 
strofen, finns det en mängd semantiska, syntaktiska, metriska och numerolo-
giska samband som öppnar för olika tolkningar. Några är relevanta för den 
aktuella analysen.  

Ordet pärla finns i strofen i två kontexter. I versraden ”blask czerwona 
perła du a”– ”ett sken stor röd pärla” refererar pärla till en bloddroppe. En 
sådan association är tämligen given, med tanke på blodet nämnt i versraden 
som föregår: ”krwawi  asfalt” – ”blöder ner asfalten”. Versraderna 
”krwawi  asfalt / blask czerwona perła du a” – ”blöder ner asfalten / ett sken 
stor röd pärla” blir i en sådan läsning en metafor för passionsvandringens 

                               
556 Preces selectae, s. 158. Jfr Kołodziejczyk, op.cit., s. 120: ”Dzwon w poezji Czechowicza 
[...] pełni wiele funkcji, [...] pomiar czasu jest jego zadaniem [...] podstawowym.” (Jfr 
Czechowicz, Listy, brev 42, Do Kazimierza Miernowskiego, 1930, s. 125: ”Jedn  z 
najmilszych pami tek jest dla mnie dzwonek mosi ny  [...] ulany na wzór redniowiecznych 
dzwonów z Mont St. Michel. Kiedy mi bardzo smutno i siedz  sam w przyciemnionym 
pokoju, dzwoni  sobie od czasu do czasu i cisza ucieka razem z czarnymi my lami.” Jfr 
Tadeusz Kłak: ”Czechowicz: Wst p do autobiografii.” Kamena 16, 1966: ” niło mi si , e 
ton  przy biciu dzwonów.” 
557 Kołodziejczyk, op.cit., s. 120. 
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dödsstund, och vidare kan även anspela på evangelietextens ’blod och vat-
ten’: ”en av soldaterna stack upp hans sida med ett spjut, och strax kom där-
ifrån ut blod och vatten.”558 Ordet pärla i denna versrad har sin parallell i 
slutsekvensens (och hela diktens) sista versrad: ”roni ca perły eleusa” – 
”fällande pärlor eleusa”. Här får pärla stå för en sörjande moders tårar. Fler 
betydelser kan läsas in i ordet pärla. I kristen symbolik kan pärla referera till 
”inkarnationens mysterium, den obefläckade avlelsen [...] och Jesu födelse”. 
Hos vissa kyrkofäder är Maria den rena mussla som har fött pärlan Kristus, 
logos, ur den gudomliga blixten.559 I rymy pobo ne kan sådan symbolik läsas 
in i de två versraderna där ordet pärla förekommer: ”krwawi  asfalt / blask 
czerwona perła du a” – ”blöder ner asfalten / ett sken stor röd pärla”; 
”roni ca perły eleusa” – ”fällande pärlor eleusa”. Diktens eleusa som fäller 
pärlor, roni perły blir här en figur för Maria som föder en pärla, det vill säga 
det barn som stiger ner till jorden, inkarneras. Två tänkbara metaforiska 
figurer finns här således inskrivna: eleusas pärlor ‘faller’ ner till marken vid 
‘födelsen’, pärlan-bloddroppen ‘faller’ ner på asfalten i ‘dödsstunden’. 

Diktens passionsvandring i den jordiska staden med destination den 
himmelska staden markeras genom de två symmetriska versradernas klam-
mer: ”bł dz c miastem nad sob  si  u al” – “ömma för dig själv då du runt 
staden irrar”. Den jordiska stadens katedral blir den himmelska stadens basi-
lika, då den jordiska stadens gräns passeras i diktens slutsekvens, läst här 
som en figur för en passage till det nya livet: ”tak by szepn  mogła z 
mozajki w bazylice / roni ca perły eleusa” – ”så kan från mosaiken i basili-
kan viska / fällande pärlor eleusa”. För att passera genom den nya stadens 
portar skall man ha tvått sina kläder (i Wujeks version) i lammets blod: 
”Błogosławieni, którzy obmywaj  szaty swoje w krwi Baranka, aby mieli 
prawo do drzewa ycia i eby weszli przez bramy do miasta” (”Saliga är de 
som tvår sina kläder för [...] att gå in i staden genom dess portar”).560 Maria 
betecknas ofta som himlens port (t.ex. i den lauretanska litanian). Eller som 
detta formuleras i den ortodoxa kyrkan, enligt Bodin: “Theotokos is de-
scribed as the door between heaven and earth, which is a way of expressing 
her role as mediator.”561 Den nya stadens portar, som man måste träda ige-
nom, består av pärlor: ”Och de tolv portarna utgjordes av tolv pärlor; var 
särskild port utgjordes av en enda pärla.” Den nya staden, det himmelska 
Jerusalem i Johannes apokalyptiska vision, kan även läsas som en figur för 
Maria: ”Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från 

                               
558 Joh. 19:34. 
559 Lurker, op.cit., s. 171; se ibidem: ”Klemens Aleksandryjski perł  nazywał Logos.” Se 
Biedermann, op.cit., s. 332: ”Den gudomliga blixten från himlen har trängt in i den alldeles 
rena musslan, gudaföderskan Maria, och en kostbar pärla har kommit ur henne: Hon har fött 
pärlan, Kristus, ur den gudomliga blixten (cit. e:. Joh. Damascenus).” 
560 Upp: 22:14. Se fotn. 547. 
561 Per-Arne Bodin: Eternity and Time. Studies in Russian Literature and the Orthodox Tradi-
tion. Stockholm 2007, s. 67. 
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himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin 
brudgum.”562 I rymy pobo ne (i en kristen läsning) blir eleusa, i den nya 
stadens basilika, den ’apokalyptiska’ brud som är ‘smyckad’ med pärlor: 
“tak by szepn  mogła z mozajki w bazylice / roni ca perły eleusa” – “så 
kan från mosaiken i basilikan viska / fällande pärlor eleusa”. 

Ett komplext nät semantiska samband sträcker sig genom rymy pobo ne, i 
alla riktningar och längs alla skikt. Ur den komplicerade strukturen stiger så 
ett marianamn, eleusa, diktens kulmen och syntes. Inom polsk poesi är det 
en ny och unik gestaltning av mariatemat, ett nytt marianamn. Diktens 
eleusa är en kondenserad flerdimensionell mariabenämning. Det är ett namn 
på en typ av ikon. Det är en figur för Maria, i hennes roll som moder och 
jungfru. Benämnd med ett grekiskt namn eleusa i analogi till första strofens 
persefone (och med en anspelning till Elysium och Eleusis), identifierad som 
den kristna Maria i kontrast till den hedniska Persefone, sammanfogar hon 
på ett symboliskt sätt historien. I sin funktion av mediatrix är hon den eska-
tologiska fullbordans tecken.     

Józef Czechowicz dikt rymy pobo ne, fromma rim låter sig i flera avseen-
den klassificeras som tillhörande den dogmatiska kategorin. Avsaknaden av 
narrativa, deskriptiva element, det objektiverade, avskalade språket, utan 
dekorativitet, emotionalitet eller det personligt subjektiva,563 konstruktionens 
exakthet, den noga planerade, strängt organiserade kompositionen, och lita-
nia som en av diktens strukturella komponenter är karakteristika typiska för 
den dogmatiska gestaltningen. Eller som Czechowicz på sitt eget sätt formu-
lerar det: ”Jag tål inte spontaniteten i diktskrivandet [...]. Sinnesrörelsen, 
eller inte ens den poetiska visionens trans, får dominera precisionen och 
verkstaden.”564  

3.6.3 Konformitet – nonkonformitet 
Poeten, vars författarskap [...] börjar år 1922, och avbryts år 1939, hos vilken 
tematiken sträcker sig till I:a världskrigets slut [...], och vars död är förenad 
med II:a världskrigets utbrott, är given som mellankrigstidens [...] perfekte re-
presentant, från dess gryning till dess skymning. Futurister, krakówavantgar-
dister [...] skamandriter inledde den, [...] agarister, [...] autentister, visionärer, 
syntetister [...] avslutade.565     

                               
562 Upp. 12:21 samt Upp. 21:2. 
563 Jfr här Frydes satser om ”den rena poesin”, [i:] Kwiatkowski, Dwudziestolecie..., s. 482-
483: ”Fryde przyj ł od Maritaina [...] zasad  kreacji przeciwstawion  zasadzie ekspresji [...] 
ascetyzm i maksymalizm etyczny [...]. Wywiedziony [...] z Maritainowskiej estetyki system 
kryteriów z góry musiał odrzuca  pewne nurty i postawy literackie [...] jak ekspresjonizm czy 
drobiazgowa analiza libido bohatera.” 
564 Se Koss, op.cit., s. 409: ”Nie znosz  spontanicznego pisania wierszy – mówił Czechowicz. 
[...] Wzruszenie, a nawet trans widzenia poetyckiego, nie mo e dominowa  nad precyzj  i 
warsztatem.” 
565 Jerzy Zagórski: ”Zdania natr tne celno ci .” Spotkania..., s. 223. 
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Jerzy Zagórski rekapitulerar på detta sätt Józef Czechowicz position, genom 
att placera hans poetiska produktion längs två skikt i den litteraturhistoriska 
processen: i relation till epokens politiska skeenden, som på ett unikt sätt var 
synkroniserade med de litterära, och i relation till periodens poetiska aktivi-
teter i deras olika skeden.  

I en ansats att inordna Józef Czechowicz inom mellankrigstidens poetiska 
formationer hänvisar Kwiatkowski till begreppet Trzeci Wyraz, Det tredje 
uttrycket. Det är en term som kom till redan under 30-talet och som på ett 
adekvat sätt reflekterade resultatet av kampen mellan Skamander och 
Krakówavantgardet och där en tredje part vann. Det tredje uttryckets poeter-
visionärer var enligt Kwiatkowski: ”avantgardets otrogna elever, som [...] 
förnekade [...] de flesta av dess principer. De förkastade dess rationalism, 
dess materialism, dess optimism och progressivism, dess antitraditionella 
fanatism [...]. [...] De gick [...] till historien [...] som poeter-profeter.”566 Men 
även inom det tredje uttryckets sfär, där han var en av initiativtagarna, där 
han på samma gång deltog i verksamheten och var dess mentor, visade Józef 
Czechowicz sin integritet och originalitet. Kwiatkowski skriver att Czecho-
wicz ”i denna krets [...] förblev den som var mest ’egen’, som tydligast 
överskred dess poetiks gränser. [...] stod närmare avantgardet än hans yngre 
kolleger, å andra [...] sidan främmande för [...] det slags nya patos som höll 
på att ta form inför den annalkande katastrofen”.567 

”Vissa betecknar Czechowicz lyrik som ’en idyllisk ton’. Inget kan vara 
mer missvisande”, sammanfattar piewak klarsynt om Czechowicz lyrik.568 
Katastrofen hade för Czechowicz ett eskatologiskt anslag. Signifikativ är 
poetens egen formulering: ”När vi somnar och när vi vaknar skrämmer oss 
det okändas olycksbådande väsning. Den katastrofistiska förnimmelsen av 
världen upphör att vara en ordets symbol – den blir kött.”569 Att Czechowicz 
här refererar till Johannes evangelium och använder dess termer för att defi-
niera den konkreta historiska, kommande katastrofen, är en indikation på att 
han såg denna katastrof som ett eskatologiskt skeende. 

Władysław Panas kommentarer kring dikten Poemet summerar vissa ge-
nerella karakteristika i Józef Czechowicz lyrik:  
 

                               
566 Kwiatkowski, Dwudziestolecie..., s. 184-185. 
567 Ibidem, s. 190; se ibidem, s. 185: ”Po trosze współuczestnikiem, po trosze patronem tego 
nurtu był Józef Czechowicz.” 
568 piewak, op.cit., s. 15: ”[poezj  Czechowicza] niektórzy okre laj  jako ‘nut  sielankow ’. 
Nic  bardziej fałszywego.” 
569 Józef Czechowicz: ”Przemówienie [...] wygłoszone na inauguracyjnym zebraniu Zwi zku 
Literatów w Lublinie w dniu 21 maja 1932.” Wyobra nia..., s. 26: ”Gdy zasypiamy i gdy 
budzimy si , trwo y nas złowieszczy syk nieznanego. Katastroficzne odczuwanie wiata 
przestaje by  symbolem słownym – ciałem si  stało.” Jfr Kisiel, op.cit., s. 89: ”Katastroficzne 
mity dwudziestolecia [...] i twórczo  poety, naznaczon  pi tnem egzystenacjalnego i 
eschatologicznego ko ca, ł czy zwi zek niezwykle silny.” 
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Czechowicz visar sig här som en sofistikerad arkitekt av texternas struktur. 
[...] [det] finns en sådan logik, en sådan rent av ”ortodox” [...] ”strukturalism”, 
längs vilken han organiserar sin utsaga [...]. [...] Och dock – detta är också 
han. Czechowicz, en poet som skriver ner sina visioner snarare i lösa, nästan 
amorfa former, ter sig i Poemet nästan som någon sorts de medeltida skolas-
tiska summornas konstruktör med deras komplexa artikulation eller också [...] 
som en postmodernistisk litterär spelare, som obesvärat blandar alla slags 
språk, genrer, konventioner. Vad än man föredrar – det är bara att välja.570  

                               
570 Władysław Panas: Znak kabalistyczny. O poemacie Józefa Czechowicza. Fragmenty. 
Lublin 2006, s. 31. 
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4 Mellankrigstidens paradigmskifte 

4.1 Medeltida poetik reaktiverad 
Idziemy 
wydrze  z lawy metafor 
twarz 
rysuj c  si  

wiata.571  
 
[Vi går 
för att slita ur metaforernas lava 
Världens 
ansikte 
som träder fram.] 

 
I detta futuristiska manifest i dikten Do futurystów [Till futuristerna] från 
1924 proklamerar Bruno Jasie ski den nya tidens ankomst inom poesin. 
Mycket riktigt blev mellankrigstiden den moderna polska poetikens mest 
intensiva tid och dess höjdpunkt: en högmodernismens tid. Poeten klargör i 
dikten vad han konkret avser: han positionerar sig gentemot tidigare litterära 
epokers stilistiska manér. Vissa nämns explicit, som barocken och rokokon 
(”Jak tynk / obleci ze wiata / barok / poetyczno ci” – ”Lik putsen / flagnar 
från världen / poetiska svärmeriets / barock”; ”Pró no si  wdzi czy chmurek 
rokoko” – ”Förgäves kråmar sig molnens rokoko”). Men det går även att i 
dikten avläsa anspelningar på romantikens och Unga Polens stilistik. Detta 
slags radikal positionering gentemot traditionella normer vad gäller den poe-
tiska utsagans form stämmer väl med intentionerna hos de fem poeter som 
här har studerats, så som det manifesteras i deras respektive dikter. Det vill 
säga: Julian Przybo  Bł kit [Himmelsblått], Jerzy Lieberts Litania do Marii 
Panny [Litania till Jungfru Maria], Tytus Czy ewskis De profundis, Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewskas Czarny portret [Det svarta porträttet], Józef 

                               
571 Bruno Jasie ski: ”Do futurystów.” Antologia polskiego futuryzmu..., s. 177-180. (Obs.: 
begreppet metafor i dikten syftar på retoriska troper, stilistiska figurer; jfr metaforens funktion 
hos Przybo : ett semantiskt och syntaktiskt verktyg, se fotn. 71). 
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Czechowicz rymy pobo ne [fromma rim]. Trots väsentliga skillnader i poeti-
ken har det gått att i dikterna identifiera vissa gemensamma karakteristika 
relevanta för avsikten med detta studium, som har varit att visa att och hur 
vissa element hos den medeltida liturgiska poesin reaktiveras i mellankrigs-
tidens lyrik. Det centrala kriteriet och instrumentet vid identifieringen av 
dessa element var här begreppet dogmatiskt formspråk, med sådana konstitu-
tiva komponenter som: rigorös komposition, kondenserat språk och avsak-
nad av deskriptiva, narrativa, dekorativa, emotionella, subjektiverade inslag. 
Resultatet av ett sådant formspråk blir en hög stringens vid formuleringen av 
den poetiska utsagan. I mer generella termer kan det sammanfattas som klar-
het, enkelhet, stramhet, precision, funktionalitet. 

Då man vill summera det sätt på vilket den medeltida poetiken konkret 
manifesterar sig i studiets fem dikter har begreppen positionera sig, trans-
cendera, reaktivera, transformera, integrera visat sig vara väl användbara. 
Dessa begrepp har fungerat som en ingång till frågor och svar som samman-
fattar vad de enskilda analyserna visar. Några centrala frågor som har ställts i 
detta studium är: Hur positionerar sig den givne poeten gentemot de poetiska 
normer som gällde för olika litterära epoker från renässansen fram till mel-
lankrigstiden? På vilket sätt transcenderar poeten dessa normer? Vilka ele-
ment hos den medeltida poetiken reaktiveras i den givna dikten? Hur konkret 
transformeras den medeltida poetiken? På vilket sätt integreras den medelti-
da poetiken i den nya poetiken?  

I de fem dikterna hanteras och reaktiveras den medeltida poetiken på vitt 
skilda sätt. Det sker i enlighet med varje poets egen poetiska linje, och i en-
lighet med den moderna poetikens satser. Det framgår i analyserna hur den 
medeltida poetiken interagerar med och även ingår i den moderna. 

Analyserna av studiets dikter har visat att Julian Przybo , Jerzy Liebert, 
Tytus Czy ewski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska och Józef Czechowicz 
var och en på sitt specifika sätt har transcenderat den poetiska kanon som 
inom polsk poesi började ta form under renässansen, och som under olika 
litterära epoker successivt antog varierande gestaltningar. I sina respektive 
dikter, Bł kit, Litania do Marii Panny, De profundis, Czarny portret och 
rymy pobo ne, bryter poeterna mot de fram tills mellankrigstiden gällande 
poetiska normerna. Därmed positionerar de sig gentemot vissa av de efter-
medeltida litterära epokernas givna poetiska mönster. De fem poeternas rela-
tion till traditionen är dock av olika art och de har olika strategier vad gäller 
sättet att bryta mot den. Varje poets egen poetik – så som den konkret gestal-
tas i de presenterade dikterna – närmar sig, i olika grad och på varierande 
sätt, den medeltida liturgiska diktningens mönster. Den medeltida poetiken – 
den som sorterar under den dogmatiska kategorin – reaktiveras på så sätt i 
den givna dikten. Den transformeras till en egen modern form och integreras 
i de enskilda dikternas specifika poetiska modeller. 

De fem poeterna söker i sina respektive dikter, var och en på sitt sätt, 
forma den poetiska utsagan i enlighet med det som här summariskt har 
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sammanfattats i orden klarhet, enkelhet, stramhet, precision och funktionali-
tet. Det vill säga den dogmatiska poetikens karakteristika – karakteristika 
vilka korresponderar med vissa mönster hos den medeltida poetiken. Där-
med går det att göra paralleller, vad gäller den poetiska utsagans form, mel-
lan studiets fem dikter och medeltida liturgiska poetiska verk.     

Julian Przybo  poetiska satser, så som dessa konkret manifesterar sig i 
dikten Bł kit, ligger i flera avseenden i linje med den medeltida liturgiska 
diktningens mönster, i första hand hymnen Bogurodzica. Vissa centrala sat-
ser i Przybo  poetik som ligger nära den medeltida poetiken kan sammanfat-
tas i termer av: hög poetisk självmedvetenhet, poesin som ett instrument för 
att ordna kaoset, den poetiska utsagan organiseras enligt väl definierade nor-
mer, diktens strikt intellektuella karaktär, konstruktionens precision, rigorös 
och stringent komposition, distansering från språkets narrativa former och 
från deskriptiva, emotionella eller dekorativa inslag. Ingen plats ges åt det 
subjektiva eller åt den direkta bekännelsen, verkligheten i dikten objektive-
ras. En central norm för en sådan syntetiserad poetik är språkets ekonomi 
(minimum ord – maximum tankeanspelningar) och funktionalitet (alla dik-
tens delar är poäng). Resultatet av en sådan poetik blir konstruktionens 
komplexitet i kombination med ett kondenserat och exakt språk. Avsikten är 
att skapa en högre dynamik och förtätning i betydelsesfären.  

Jerzy Liebert använder sig aktivt av medeltida liturgiska poetiska model-
ler – så som dessa presenterar sig i hymnen Bogurodzica och i den laure-
tanska litanian – för att gestalta Litania do Marii Panny i enlighet med sin 
egen poetik. Lieberts poetik kan här sammanfattas med några centrala satser: 
medveten poetik, sparsam poetisk hushållning, den poetiska utsagans objek-
tivering, teologisering och intellektualisering, formuleringarnas precision 
och karghet, enkelhet och asketism i den poetiska gestaltningen, reducering 
av överflödig information, att ge ordet tillbaka dess ursprungliga betydelses 
tyngd, förbi det narrativa, deskriptiva, dekorativa, emotionella språket, uni-
versalisering av det subjektivt personliga och det avgränsat individuella. I sin 
teori om poetisk habitus talar Liebert om ordets autenticitet och mått och om 
ett äkta ansvar för varje skrivet ord. För Liebert gäller satsen att den poetis-
ka identiteten sammanfaller med den religiösa och formar en enhet. 

I Tytus Czy ewskis De profundis kan man identifiera vissa analogier till 
ett medeltida formspråk i sättet att hantera den poetiska utsagan. Dessa ana-
logier låter sig sammanfattas i några centrala formuleringar: att renodla och 
kondensera det poetiska formspråket, reducera den poetiska utsagans form 
till det elementära och på så sätt frigöra tolkningssfären, söka konstruktio-
nens stringens och bildspråkets sparsamhet och disciplin, gripa det primära, 
intakta, autentiska, sträva efter en språklig renhet och homogenitet och en 
semantisk täthet, eliminera det deskriptiva, dekorativa, emotiva, distansera 
sig från imitationen – från att ”på ett maximalt troget sätt kopiera naturen”, 
viljan att inom poesin skapa en enhetlig och syntetisk bild av världen.  





 199 

Det är således Przybo , Lieberts, Czy ewskis, Pawlikowskas och Cze-
chowicz egna estetiska modeller som tar form i dikterna, en ny poetisk ka-
non materialiseras här. Genom att tillämpa poetiska modeller som står nära 
den medeltida poetiken transcenderar poeterna den från och med renässansen 
reglerade poetiken. Det vill säga det slags poetiska regler som blev norme-
rande fram till mellankrigstiden, med alla de transformationer och nya kon-
kreta realisationer som den eftermedeltida diktningen hade producerat.  

Genom att använda denna typ av poetiskt formspråk, genom strukturella, 
semantiska och stilistiska poetiska strategier, genom att bryta konventioner 
och stereotyper, positionerar sig de fem poeterna gentemot vissa av de ef-
termedeltida litterära epokernas estetiska normer. Det blir därmed ett impli-
cit och indirekt formulerat ställningstagande. De polemiserar på så sätt med 
och distanserar sig gentemot den poetiska tradition som manifesterar sig 
exempelvis i renässansens mimetiska och individualiserade formspråk, i 
barockens ordrikhet och stilistiska överflöd, i romantikens patos och subjek-
tivering, i positivismens naturalism och sentimentalitet, i Unga Polens emo-
tionalitet och dekorativitet, osv.   

Ingen annan litterär epok kan erbjuda det poeterna söker bättre än det poe-
tiska formspråk som har sin modell i den medeltida liturgiska poesin. 

4.2 Ny normativitet 
Julian Przybo , Jerzy Liebert, Tytus Czy ewski, Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska och Józef Czechowicz var alla centrala gestalter på den polska 
mellankrigstidens poetiska arena. Trots tidens stora rikedom av poetiska 
tendenser och trender representerar de relativt väl epoken som helhet. De är 
representativa för periodens breda skala av poetiska riktningar och för epo-
kens historiska-litterära skeenden. De står för en del av den tidens poetiska 
innovativitet i dess olika former. Deras poetiska modeller och verk exempli-
fierar den nya normativiteten inom lyriken. Alla fem har på var sitt sätt och i 
olika grad inverkat på den polska lyrikens nya former. 

I de aktuella poeternas dikter tar en ny estetisk kanon form. Analyserna 
har konkret visat på vilket sätt de respektive poeternas estetiska modeller, 
deras teoretiska satser eller ansatser reflekteras och realiseras i de fem dik-
terna.  

Den nya estetikens konkreta manifestationer i de fem analyserade dikter-
na kan summeras i två centrala formuleringar: dogmatiskt formspråk samt 
nya strukturella modeller för diktformen, på olika nivåer av den poetiska 
utsagan (i metriken, rytmiken, strofiken, rimmen, syntaxen, stilistiken, se-
mantiken). Alla fem poeterna använder sig av den medeltida liturgiska dikt-
ningens mönster. Det handlar här dock inte om en imitation utan om en 
transformation, då dessa mönster reaktiveras och omgestaltas för att passa in 
i de aktuella poetiska modellerna. Analyserna har visat hur dessa transforma-
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det traditionellas gränser, modellera en ny gestalt i en traditionell form, för-
ena traditionen och innovationen. Avantgardisten Czechowicz ser traditionen 
som ett positivt värde. Att tillerkänna traditionen status lika hög som innova-
tionen är att tillföra de innovativa poetiska formerna nya kvalitéer. ”Jag ser 
ingen dissonans mellan den s.k. äldre poesin och avantgardet”, skriver Cze-
chowicz.575 

För var och en av poeterna kan man formulera några centrala satser som i 
generella termer summerar deras del i formandet av en ny estetisk-poetisk 
kanon och i de poetiska formernas radikala skifte. De visar även deras bety-
delse för gestaltningen av de nya poetiska modellerna inom den polska lyri-
ken.  

Przybo  betydelse för polsk poesi summeras väl av Dybel: ”Som inget 
annat har Przybo  författarskap revolutionerat gängse föreställningar om vad 
som är poetiskt, dikterat nya uttryckets, bildspråkets former.” Till Przybo  
refererade, i negativ eller i positiv bemärkelse, ”alla epokens senare genera-
tionsströmningar. Utan kännedomen om Równanie serca författares litterära 
produktion blir allt det som sedan skedde i vår poesi alltid ofullständigt.”576 

”Lieberts förtjänst består i det att, även då han tar upp ett konventionellt 
motiv, gör han det inte i syfte att fly till konventionen, utan för att mäta sig 
med den”, enligt Sczepan-Wojnarska. Och Nowaczy ski skriver att ett av 
kriterierna ”för det historiskt-litterärt innovativa i Lieberts koncept är denna 
lyriks inspirerande roll för senare generations poeter”.577 

Om Czy ewskis poetiska verk kan man säga att det var utan föregångare, 
utan ’precedens’, inom den polska lyriken.578 Det föregriper och förebådar de 
kulturella omvandlingar som skedde under andra hälften och slutet av 1900-
talet, som visade sig i 60-talets neoavantgarde och i de postmodernistiska 
projekten.579 Czy ewski banade nya vägar för litteraturen och konsten, och 
hans originella litterära och konstnärliga produktion har spelat en väsentlig 
roll i utvecklingen av den polska kulturen under 1900-talet.580  

                                                                                                                             
Czy ewskiego.” 
575 Se fotn. 515. Jfr Kisiel, op.cit., s. 77: ”Twórczo  Józefa Czechowicza uniewa nia silnie 
zakorzenion  w my leniu o literaturze opozycj  mi dzy twórczo ci  awangardow  a pisaniem 
zanurzonym w literackiej tradycji.” 
576 Se fotn. 201. 
577 Se fotn. 336 och 339. 
578 Jfr fotn. 413. Jfr här Sobieraj, op.cit., s. 267: ”Pozostawał twórc  osobnym i oryginalnym 
na tyle, i  zasługuje na rozpatrywanie jego twórczo ci w perspektywie podstaw polskiej 
awangardy [...].” 
579 Ibidem, s. 264: “Wizualizacja utworów poetyckich poprzez ich specyficzny zapis oraz 
wprowadzenie w obr b wierszy niezale nej ikonografii, wyprzedzaj cej epok , co przez 
współczesnych [...] było odczytywane jako wyraz ‘niezrozumialstwa’, dawały zapowied  
przemian kulturowych drugiej połowy XX wieku, [...] jego schyłku [...]. Ł czyło si  to z 
przełamywaniem paradygmatu jednorodnych dziedzin sztuki [...] w zjawiskach neoawangardy 
lat sze dziesi tych XX wieku i postmodernistycznymi projektami sztuki.” 
580 Se fotn. 421. 
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nismens fulla expansion och höjdpunkt inom poesin) väl summera detta stu-
diums historiska-litterära avgränsningar och definitioner.  
 

En sådan diktningens revolution, som ägde rum under mellankrigstiden, hade 
inte inträffat i den polska poesin sedan tiden då Kochanowski trädde fram – 
den här gången rörde den sig emellertid i motsatt riktning.584 

 
Mellankrigstidens polska poesi fungerar som ett slags länk mellan tradition 
och innovation. Den är en sorts filter genom vilken den äldre litterära tradi-
tionen passerar för att på nytt visa sig dynamisk och verksam. Det är mellan-
krigstidens poesi som i hög grad bestämmer nutidens relation till tidigare 
epoker. På samma gång har den själv blivit en tradition, som formar den nya 
poesins gestalt.585 Mellankrigstidens poesi bär samlat inom sig den polska 
lyrikens karakteristika. Samtidigt är den den polska poesins brytningspunkt. 

                               
584 Så summerar Pszczołowska mellankrigstidens paradigmskifte (se fotn. 4). 
585 Se Poezja okresu mi dzywojennego..., i inl. av Głowi ski i Sławi ski, s. CI: ”Poezja 
dwudziestolecia, tak silnie zakotwiczona w poezji współczesnej, stała si  tym czynnikiem, 
który w naszych czasach aktywnie wpływa na kształtowanie si  tradycji [...]. [...] okre la w 
du ej mierze stosunek do epok wcze niejszych. [...] stała si  w złowym punktem tradycji. [...] 
Stała si  ona jakby filtrem, poprzez który przechodz  elementy dawniejszej tradycji literac-
kiej, by dzisiaj w pełni zademonstrowa  swoj  aktywno . Tak e w tej funkcji ujawnia si  
wielka rola poezji mi dzywojennej jako ogniwa w rozwoju poezji polskiej. Nie tylko 
dokonała ona przekształce  w tradycjach, które odziedziczyła; sama stała si  tradycj , 
wpływaj c zarazem na kształtowanie innych tradycji.” 
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5 Diskussion 

Det som i detta studium summeras i formuleringen: mellankrigstidens para-
digmskifte inom polsk poesi reflekteras väl i epokens marialyrik.586 Poeternas 
positionering gentemot en viss typ av litterära konventioner och sökande 
efter ett annat slags normer manifesterar sig konkret i nya, ibland radikalt 
innovativa, sätt att forma den poetiska utsagan. Detta får sin specifika gestalt 
i marialyriken (alternativt i dikter med ett mariatema). Mariatemat blir på så 
sätt ett instrument i identifieringen och definieringen av vissa centrala pro-
cesser inom den tidens poesi. Mariatemat fungerar därmed som den poetiska 
omgestaltningens indikator och som ett innovativitetens kriterium. 
 

Första världskriget var slutet på en viss epok, det raderade den antropocentris-
ka myten som var dominerande i den europeiska kulturen sedan renässansen, 
drömmen om människan såsom sin egen skapare i kraft av sin egen inre för-
måga, utan transcendensen.587  

 
Så sammanfattar Hutnikiewicz en väsentlig aspekt i den (västerländska) 
historiska förändringsprocessen. Denna aspekt, det vill säga polariteten teo-
centrisk-antropocentrisk, är en central ingångspunkt för analyserna i detta 
studium. Den medeltida världens tankestrukturer brukar i generella termer 
betecknas som teocentriska. Inom den medeltida liturgiska poesin, liksom 
inom den sakrala konsten, materialiserades dessa strukturer i det dogmatiska 
formspråket. Det är också detta formspråk (vissa av dess aspekter) som Juli-
an Przybo , Jerzy Liebert, Tytus Czy ewski, Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska och Józef Czechowicz i hög grad väljer för sina respektive 
dikter. De fem poeterna använder, direkt eller indirekt, ikonens formspråk 
för att ge språkliga ramar åt dikternas mariagestalt. Detta eftersom också 
ikonens formspråk är av dogmatisk typ: den icke-deskriptiva, icke-narrativa, 
stringenta, kondenserade formen, den icke-dekorativa, icke-emotionella, 
funktionella, objektiverade gestaltningen. ”Teologerna i öst har beskrivit 
hymnerna som ikoner i ord” skriver Bodin om den ortodoxa liturgiska hym-
nen, och vidare: ”[det finns] en rad likheter mellan hymnernas och ikonernas 

                               
586 Se inledningskap. om termen marialyrik och dess avgränsningar som gäller för detta studi-
um: eg. mariadikter dvs. avsedda att vara mariadikter, dikter tolkade som mariadikter, samt 
dikter där mariatematiken är fragmentarisk och förekommer enbart i form av inslag. 
587 Se detta citat i inledningskapitlet (fotn. 6). 



 206 

estetik och teologi”, ”[ett samspel] mellan ord och bild”.588 En summarisk 
inventering av mariabenämningarna i studiets fem dikter och deras relation 
till ikonernas sätt att gestalta mariabilden är därför här av intresse. 

I de fem dikterna kan man således finna vissa direkta eller indirekta hän-
visningar, alternativt vissa paralleller, till ikonens formspråk. Några poeter 
väljer ikonen som en modell för diktens mariagestalt. Att detta val är avsikt-
ligt tycks vara givet sett till deras sätt att hantera det poetiska materialet i 
övrigt. I De profundis, Czarny portret [Det svarta porträttet] och rymy 
pobo ne [fromma rim] är ikonbilden explicit formulerad, i Bł kit [Himmels-
blått] finns den på ett indirekt sätt, i Litania do Marii Panny [Litania till 
Jungfru Maria] är det den formella strukturen och det semantiska skiktet 
som på ett mera generellt sätt vittnar om paralleller med ikonens formspråk.  

I Himmelsblått refererar Julian Przybo  till det ikonografiska mariatemat 
eleousa i diktens bild av modern, i versraderna: ”(czerpi cych ramion / 
pochylenie / zawiło si  w tkliwo  / bez słów)” – ”(de ösande armarnas / 
böjning / lindades i en ömhet / utan ord)”. Den ikonliknande bilden finns här 
innanför parentesen – innesluten inom parentesen liksom i en ikons ramar. 
Även om det är hodigiria som räknas till de s.k. teologiska ikonerna, äger 
också eleousa (det vill säga Bł kits ikonmodell) i sin egenskap av en ikon, 
alla de essentiella komponenter som hör till det dogmatiska formspråket. Det 
intressanta i sammanhanget är själva det faktum att i dikten är en bild av en 
mariaikon inskriven. Bł kits modersgestalt (identifierad här som en mariage-
stalt) finns således i dikten i form av en perifraserad, poetiskt transponerad 
ikonbild (en ekfras).  

Mariabeteckningarna i Jerzy Lieberts Litania till Jungfru Maria syftar till 
att ”benämna det onämnbara, nå fram till Gudsmoderns essentiella egenska-
per med hjälp av metaforiken”, som Jastrz bski formulerar det. Och vidare: 
”Dikten äger [...] en laddning av ett dynamiskt sökande efter de övernaturli-
ga värdena och viljan att nå dem.”589 Att benämna Maria genom begrepp, 
genom beteckningar med ”en intellektuell karaktär [...] leder till att Marias 
person blir oskarp, kvar blir en samling egenskaper henne tillskrivna”,590 
skriver Sawicki om den medeltida hymnografins formspråk – det formspråk 
som Liebert har omgestaltat till sitt eget. Transponerar man detta slags form-
språk till ikonens sätt att gestalta, till ’ikonens poetik’, kan man här iaktta 
vissa essentiella paralleller.  

 

                               
588 Per-Arne Bodin: ”Ekot av den himmelska sången. Om den ortodoxa kyrkans poesi.” Värl-
den som ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxa andliga traditionen. Skellefteå 1994, s. 25, 
32. Jfr ibidem, s. 32: ”Liksom på ikonerna finns det i hymnerna aldrig onödiga detaljer, utan 
varje ord är betydelsebärande. Principen ett minimum av detaljer och ett maximum av uttryck, 
som den ryske teologen Leonid Uspenskij har använt för att definiera ikonernas estetik, skulle 
lika gärna kunna utgöra en sammanfattning av hymnernas uttrycksmedel.” 
589 Se fotn. 279. 
590 Se fotn. 330. 
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Bo ,  cmo p  a o y  o op  ce e: ”Ce – Ca a O a” – e 
o pa e e E , a O a Ca a, pe  ocpe c o, p  o o  o o c o o 

c ycc a co ep ae a . Ka  pe  o o, y  o o a ep , Ca y  
o o a ep ,  e  Ca o  o c , o   y, o a  e 
o pa e . a  o  co a   e  a o o o pa e : ec  

oc a c pac a ,  ec  Ca a Ma ep  oc o a. O o ec  o o,  oc a 
o  – oc a, pac , o a. A a o o  co ep ae c  Ca a o  

Ma ep  [...].591 
 
Pavel Florenskijs text materialiserar vissa aspekter i denna ’ikonens poetik’. 
Texten reflekterar även de betydelser som Liebert söker förmedla i sin dikt, i 
en sorts poetisk parafras av en ikonbild.        

Tytus Czy ewski har i dikten De profundis formulerat ett tredelat, syntak-
tiskt obundet marianamn, i ett slags poetisk triptyk: złote Marie ikony – gyl-
lene Marior ikoner. Genom en strukturell och semantisk flerplanighet 
(wielopłaszczyznowo ) alstrar här poeten det slags simultan succession som 
är typisk för den ikonografiska framställningen. Satsen gyllene Marior iko-
ner konkretiserar även ikonens funktion som en länk mellan materiellt och 
andligt: Maria materialiseras i en ikon, artefakten ikonen höjs till helighetens 
rang. Också här är Florenskijs formuleringar tillämpbara.  

I dikten Det svarta porträttet har Maria Pawlikowska-Jasnorzewska for-
mat mariabeteckningen till en diptyk: Madonno hebanowa – Madonna av 
ebenholts. Denna i sin typ klassiska benämning har en strukturell likhet med 
modellen, det vill säga de medeltida marialitaniornas tvådelade invokationer. 
Redan själva invokationen anspelar i dikten, genom sitt semantiska innehåll, 
på en ikon. Dessutom hänvisar dikten i sin helhet, genom sin form – en ma-
riaapostrof – till en ikonbild. Som diktform är mariaapostrofen typisk för den 
medeltida hymnografin (av dogmatisk typ), och brukar ses som en parallell 
till mariaikoner av hodigiria-typen (jfr hymnen Bogurodzica).  

I fromma rim använder Józef Czechowicz ikonnamnet eleusa (ikontyp: 
eleousa) om diktens mariagestalt. Diktens övriga aktörer refererar till och är 
centrerade kring mariagestalten: slutsekvensens eleusa. Även alla skeendena 
i fromma rim sammanförs i eleusa – diktens slutord. Mariagestalten eleusa 
är fromma rims kulmen och syntes, hon är här den eskatologiska fullbordans 
tecken. 
 
                               
591 Pavel Florenskij= a e  ope c : ”Cmam u o uc ycm y.” Co pa ue co u e u . 

o  pe . H. A. C py e. Paris 1985, s. 226-227: ”Jag ser på ikonen och säger till mig själv: 
’Se här – det är Hon Själv’ – och inte Hennes avbild, och det är Hon Själv, synbar, genom 
förmedling, med hjälp av ikonmåleriets konst. Liksom genom ett fönster, ser jag 
Gudsmodern, Självaste Gudsmodern, och det är henne Själv jag tillber, ansikte mot ansikte, 
men på intet sätt hennes avbild. Men så finns det inte i mitt medvetande någon avbild alls: det 
finns en träbräda med målarfärg, och det finns Herrens Självaste Moder. Ett fönster är ett 
fönster, och ikonens bräda – en bräda, målarfärg, olja. Och bakom fönstret är Självaste 
Gudsmodern synbar [...].” 
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Julian Przybo , Jerzy Liebert, Tytus Czy ewski, Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska och Józef Czechowicz har alla ett innovativt sätt att relatera 
till mariatemat. Om alla fem kan sägas att de representerar ett nutida när-
mande till ett medeltida formspråk. De omformulerar alternativt bryter mot – 
var och en på sitt särskilda sätt och i olika grad – den polska eftermedeltida 
poesins modeller för gestaltningen av mariatemat. Ikonens formspråk passar 
väl in för den poetiska gestaltningen av mariabilden i deras dikter. Ikonen 
som form – i analogi till det dogmatiska formspråket – äger en ständig aktua-
litet och kapaciteten att förmedla det essentiella. Det är ett sakralt semiotiskt 
tecken, på samma gång tidlöst och tidsbundet. 
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Summary 

Polish Interwar Poetry: a Paradigm Shift. The Case of 
Marian Lyrics 
In the encounter with Polish interwar poetry, in all its dynamic, innovative 
power and diversity, the question arises why, along with the question how; in 
other words, the questions involve the causes of the radical reshaping pro-
cesses in the lyrical poetry of the time and the nature of these poetic refor-
mulations. One way to seek to answer these questions is to study how these 
radical and complex reconfigurations are concretely shaped in the Marian 
lyrics of the era. Here the term Marian lyrics actually covers Marian poems 
(that is, those intended to be Marian poems), poems interpreted as Marian 
poems, and poems where the Marian theme is fragmentary or occurs only in 
the form of particular features. Marian lyrics, owing to their unique status in 
Polish literature (but also by dint of their role in Polish piety, national iden-
tity, and as an instrument in political strife) are a highly relevant instrument 
in the study of reshaping processes in interwar poetry. This is true notwith-
standing the relatively limited representation of Marian lyrics in the poetic 
production of the era. The strong position of Marian lyrics and Marian the-
matics in Polish literature makes them a kind of indicator by which major 
processes in poetry can be identified and defined. 

The central question this dissertation addresses is why medieval poetic 
tradition is reactivated in interwar Marian lyrics. This issue summarizes the 
dissertation’s point of departure and its ending point, its assumption and its 
intention. The individual analyses attempt to undertake this task: to show 
that this happens and how it happens. In more general terms this can be 
summarized in the question of how history and literature interact. And fur-
ther—how aesthetic and structural contexts can emerge from the study of 
history and tradition. Thus, at the core stands the relationship between the 
historical and the aesthetic. The analyses are intended to show how new 
aesthetic values and new poetic norms are manifested and shaped in the con-
crete poem.  

Connections between the two aesthetic models, that is, the medieval and 
the interwar (in its various aspects), are regarded as intertextual in the poems 
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under analysis. This means that the interwar poets relevant to this study ac-
tively make use of medieval poetics. It is therefore primarily the present that 
defines the meaning of a given text in an active manner—by first disintegra-
ting the old meaning and then determining it anew. This is also how the in-
dividual poets handle their poetic material. It is thus logical to follow the 
poetics of each poet in the analysis of their poems.  

Concerning the biographical aspect, in the analyses it is regarded as a 
context similar to historical or aesthetic contexts. 
 
In this study the interwar period in Poland is seen as a period of transition. 
The shift from the Middle Ages to the Renaissance and the changes that 
occurred after the First World War have each in their way reorganized Polish 
lyrical poetry. With the Renaissance, poetry became ordered according to 
new norms, the metrical structure became regular, exact, and uniform, 
whereas during the interwar period—and not until then—this uniform struc-
ture became fragmented and fractured in its foundations. The precisely regu-
lated poetic structures of the Renaissance must not be regarded as being of a 
higher kind or of higher value. Medieval poetry as a form was perfect in 
itself. Medieval aesthetics were different from those of the Renaissance, 
rooted in another worldview. In medieval lyrical poetry, and in art in gene-
ral, a higher, divine order, and objective values, were to be manifested. The 
Renaissance initiated a new order of values in which truth was defined on 
subjective grounds and was relativized. This was the birth of modernity. The 
structures of thought that took shape with the Renaissance, in their essence, 
were dominant up to the interwar period. After the First World War moder-
nism made its ultimate entry and became fully established in Polish cultural 
life and in intellectual circles. In the new order no set rules or absolute va-
lues were given; in the newly won chaos of freedom new norms would be 
defined; there was a quest for objective values to refer to. Now it was also a 
matter of including in the new what the individual had attained in knowledge 
and personal insights.   

The quest for a new normativity was also reflected in the Polish poetry of 
the interwar period. To determine the criteria of the new aesthetics poets 
turned to primitive cultures, to folklore, and—to the Middle Ages. In medie-
val aesthetics, among other sources, poets found the values they sought. In 
medieval poetics they found the model for their poetry that they were seek-
ing. Some poets actively drew upon medieval poetry for their material, while 
in others it is implicitly mediated. 

The process of modernization in Polish poetry was initiated around the 
turn of the 20th century, or, alternatively, at the end of the 19th century. The 
interwar period was the culmination of Polish modernism poetics; the era is 
therefore characterized here as a time of high modernism. As interwar poetry 
is indeed part of the definitive emergence and full expansion of modernism 
in Polish literature, and serving as a link between tradition and innovation, 
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such a study of the influence of high modernism and Marian lyrics on each 
other aspires to reflect certain general processes in the poetry of the time.  

The positioning in regard to a certain type of literary conventions that in-
deed takes place in the poetry of the interwar period is also reflected in the 
shaping of the Marian thematics. The aim of the analyses in the dissertation 
is to show concretely how the Marian lyrics of the interwar period are 
shaped and reshaped. Of central importance are the respective relationships 
of Marian lyrics to tradition and the poetic norms of the era: is a given poem 
located along the traditional axis (if so, which), does it run counter to it, or is 
it an innovation?   

It should be noted that aim is not to take a position on the issue of the his-
torical and literary delimitations of modernism or the meaning of the concept 
itself. In Polish literary studies there are many approaches to determining the 
boundaries of the beginning and end of modernism. Moreover, there are 
different views about whether modernism should be regarded as an intralite-
rary phenomenon or whether external historical factors should be included. 
The relation between the concepts of modernism–modernity, modernism–the 
modern, modernism–postmodernism, modernism–avant-garde, and how 
these concepts should be applied to Polish literature, is also actively dis-
cussed among scholars. 

The core of the dissertation is constituted by the five analyses (Chapter 3). 
Five poems are analysed in separate sections. “Julian Przybo ’ Bł kit as a 
Marian Poem” (Section 3.1), “Jerzy Liebert’s Litania do Marii Panny as a 
litany trope” (Section 3.2), “złote Marie ikony in Tytus Czy ewski’s De pro-
fundis” (Section 3.4), “Madonna hebanowa in Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska’s Czarny portret” (Section 3.5), “eleusa in Józef Czechowicz’ 
rymy pobo ne” (Section 3.6). The latter three subsections are gathered into a 
composite section titled: “Between Two Apocalypses: The Marian Theme in 
Tytus Czy ewski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Józef Czechowicz” 
(Section 3.3). This outline shows that different approaches have been used in 
the analyses of the five poems.  

Julian Przybo ’ poem Bł kit [Heavenly Blue] and Jerzy Liebert’s poem 
Litania do Marii Panny [Litany to the Virgin Mary] are analysed in their 
entirety. This is done for disparate reasons, however. Przybo ’ poem Bł kit 
was not intended to be a Marian poem, and no explicit mention is made of 
any variant of the name Mary. As the poem is interpreted as a Marian poem, 
it is necessary to perform a full analysis of the poem. In Liebert’s Litania do 
Marii Panny the structural form of the poem and its semantic layering must 
be considered as a whole in order to show parallels with a medieval litany 
trope. Tytus Czy ewski’s poem De profundis, Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska’s poem Czarny portret [The Black Portrait], and Józef 
Czechowicz’ poem rymy pobo ne [pious rhymes] all contain a delimited 
Marian theme. It is precisely in the delimited Marian theme that the focus of 
the analyses lies—but the poems in their entirety constitute a vital context 
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here. The individual analyses are integrated in the overarching aim—namely, 
to show how the medieval aesthetic/poetic canon is reactivated, integrated, 
and reshaped in the modern.  

The criterion for selecting the poems to be analysed was that they should 
cover the broad spectrum of poetic directions of the time in the best way. 
Julian Przybo , Jerzy Liebert, Tytus Czy ewski, Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska, and Józef Czechowicz were all central figures in the Polish 
poetic arena in the interwar period; they represent the era as a whole quite 
well. Their poetic production reflects the period’s broad scale of poetic 
trends, tendencies, and constellations—as well as the historical and literary 
events of the period. The five poets stand for widely disparate poetic models: 
the Krakow Avant-garde, Catholic literature, formism/futurism, the circle of 
Skamander, and the Poetics of the Third Sphere in the Second Avant-garde.  

The respective analyses seek to answer certain general questions: How 
does the poet position him/herself in regard to the poetic norms that pre-
vailed in various literary epochs from the Renaissance to the interwar pe-
riod? In what way does the poet transcend these norms? What elements of 
medieval poetics are reactivated in the poem at hand? How are medieval 
poetics transformed in the concrete poem? In what way are medieval poetics 
integrated in the new poetics?  

The study of the transformation of the Marian theme, as it is manifested 
in the five poems, exemplifies and identifies concrete poetic strategies. 
Thereby certain general mechanisms can be identified that shaped the poetic 
formal language.  

Despite important differences in the poetic/aesthetic models, it is possible 
to identify certain common characteristics in the poems under analysis. In 
other words, features that are relevant to the purpose of this study—which is 
to show that and how certain elements in medieval liturgical poetry are reac-
tivated in interwar poetry. In the five analyses, the Marian theme of medie-
val liturgical texts is the central reference point.   

The central criterion and instrument in identifying the elements of medie-
val poetry is the concept of dogmatic formal language, with constituent 
components such as: strict form, rigorous composition, condensed language, 
and an absence of descriptive, narrative, decorative, emotional, and subjec-
tive features. The result of such formal language is great stringency in the 
formulation of the poetic matter. In more general terms, it can be summa-
rized as clarity, simplicity, stringency, precision, and functionality.  

In Marian lyrical poetry, and generally in Polish literary tradition, the 
early medieval liturgical hymn Bogurodzica [Mother of God, Theotókos] and 
the late medieval ale Matki Boskiej pod krzy em or Lament wi tokrzyski 
[Planctus] represent two dominant, and polarizing tendencies. Both tenden-
cies, the dogmatic and apocryphal, were always present in medieval litera-
ture, complementing each other. The two ways of relating to the motif serve 
as a matrix of sorts. Both have retained their vitality into modern times, 
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though sometimes not in immediately recognizable forms, and the distinc-
tion between them is not always sharp. 
 
In general terms, the concrete manifestations of the new aesthetics in the five 
poems at hand can be summed up in two central formulations: dogmatic 
formal language and new structural models for the form of the poem, at dif-
ferent levels of the poetic statement (in metrics, rhythm, stanza division, 
rhyme, syntax, stylistics, and semantics). All five poets make use of patterns 
of medieval liturgical poetry. However, it is not a matter of imitation but 
rather of transformation, as these patterns are reactivated and reshaped to 
accommodate the then current poetic models. The analyses show how these 
transformations are in fact realized in each poem—in this way the nature of 
the innovative strategies manifests itself and is specified. The concrete ana-
lytical method to identify these poetic strategies in the respective poems is to 
indicate the forms of dogmatic poetics and determine their relation to their 
medieval liturgical counterparts. And further—to place these forms within 
the respective modern poetic models.      

The five poems under study deal with and reactivate medieval poetics in 
widely disparate ways. They do so in accordance with the poetic line of each 
poet—and in accordance with the premises of modern poetics. The analyses 
reveal how medieval poetics concretely interact with and also are included in 
the modern. 

In their respective poems, Julian Przybo , Jerzy Liebert, Tytus 
Czy ewski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, and Józef Czechowicz have 
each in their own special way transcended the poetic canon that began to 
take shape in Polish poetry during the Renaissance and that took on a variety 
of shapes in various literary epochs.  

In Bł kit, Litania do Marii Panny, De profundis, Czarny portret, and rymy 
pobo ne, the five poets break with the poetic norms prevailing up to the 
interwar period. They thereby position themselves in regard to certain poetic 
patterns of post-medieval literary periods. However, the five poets’ relations 
to tradition differ in nature, and they have different strategies in their way of 
going against conventions. Each poet’s own poetics—as they are shaped in 
concrete terms in the poems at hand—approximate, in varying degrees and 
ways, the patterns of medieval liturgical poetry. The respective poems reflect 
each poet’s aesthetic canon.  

The five poetic models—in the ways the five poets have concretely 
shaped and formed them in their respective poems—have certain characteris-
tics in common. Each in their own way, the poets seek to form their poetic 
statement in accordance with what has been summarized here as clarity, 
simplicity, stringency, precision, and functionality. In other words, poetic 
forms that approximate dogmatic formal language. Thereby the forms of 
medieval liturgical poetics are simultaneously reactivated.  
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In the poem Heavenly Blue Przybo  positions himself close to patterns of 
medieval liturgical poetry in many regards, for instance in the objectifying, 
condensed, and stringent form and the complex, concentrated sphere of 
meaning—and more generally in his poetic premises the economy and func-
tionality of language. Liebert uses models of medieval liturgical poetry to 
shape the poem Litania to the Virgin Mary along his own poetic premises, 
such as the measure and authenticity of the word and a genuine responsibil-
ity for each word written. Among other things, this results in a universaliza-
tion of the subjectively personal and a transcendence of the bounds of the 
personal. In Czy ewski’s poems De profundis there are certain analogies to 
medieval formal language in the manner of crafting the poetic matter. 
Czy ewski refines and condenses poetic language, dissociates himself from 
the mimetic, and seeks to create a uniform synthetic picture of the world. In 
her poem The Black Portrait Pawlikowska approximates to some extent 
poetic patterns of medieval liturgy. This is shown in qualities characterized 
here by the term discretion, such as rigorous precision, exactitude of con-
struction, concise form, controlled expressivity, anti-sentimentalism, poetic 
integrity, and dissociation from patriotic pathos. In certain respects 
Czechowicz’ poem pious rhymes fits into the poetic formal language of me-
dieval liturgy. Czechowicz’ concept of creative imagination means, among 
other things, that the creative process privileges reason, the intellect, and 
discipline. Other central concepts here are precision of construction and ob-
jectivized, pared-down language. 
 
In the poems by the five poets a new aesthetic canon takes shape. Their aes-
thetic models, theoretical assumptions, and approaches are reflected and 
realized in their respective poems. Przybo ’, Liebert’s, Czy ewski’s, 
Pawlikowska’s, and Czechowicz’ own aesthetic models thus are shaped in 
their poems; a new poetic canon is materialized here. By applying poetic 
models close to medieval poetry, the poets transcend the poetics that had 
been prescribed from the Renaissance onward, that is to say, the kind of 
poetic rules that became normative up to the interwar period, with all the 
transformations and new concrete realizations produced by post-medieval 
poetry—viewed in accordance with the thesis put forward in this study. It 
can be said that all five poets exhibit a contemporary approximation of me-
dieval formal language. 

Medieval poetics—of the kind that belong in the dogmatic category—are 
reactivated in the five poems. These poetics are transformed into modern 
form and integrated into the specific poetic models of the individual poets. 
This makes it possible to draw parallels—regarding the form of the poetic 
statement—among the five poems under study and medieval liturgical poetic 
works. By using this type of poetic formal language, by deploying structural, 
semantic, and stylistic poetic strategies, by breaking conventions and stereo-
types, the five poets position themselves in regard to certain aesthetic norms 
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of post-medieval literary periods. This is an implicit and indirect stance. 
They polemicize against and dissociate themselves from the poetic tradition 
manifested in the mimetic and individualizing formal language of the Re-
naissance, in the wealth of words and stylistic exuberance of the Baroque, in 
the pathos and subjectivization of Romanticism, in the naturalism and senti-
mentality of positivism, in the emotionality and ornamentation of Young 
Poland, etc. No other literary era can better provide what the poems are seek-
ing than the Middle Ages, with their poetic formal language modelled on 
liturgical poetry. 

By breaking with and reformulating the poetics that had been the norm 
since the Renaissance in Heavenly Blue, Litany to the Virgin Mary, De pro-
fundis, The Black Portrait, and pious rhymes, Julian Przybo , Jerzy Liebert, 
Tytus Czy ewski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, and Józef Czechowicz 
actively participate in a radical shift of poetic forms. All five impacted—
each in his or her own way and in varying degree—the shaping of the new 
aesthetic/poetic canon of Polish poetry. All five account for part of the poetic 
innovation of the time in its various forms. All five formed new poetic mo-
dels and have a share in the new normativity in Polish lyrical poetry.  

In that the five poets deal with tradition in different ways, their poetic in-
novations are also distinct in nature. Przybo  dismounts traditionally regu-
lated poetic structure—in order, instead, to define new and highly rigorous 
norms for poetics. This avant-garde poet is a “consummate classic,” a 
“guardian of the codex,” and is among the most normative in Polish poetry. 
Przybo ’ poetic works have had a radical impact on all modern Polish po-
etry. Liebert transgresses the boundaries of the prevailing order—and at the 
same time preserves the very foundation for this order. Through this re-
energized tradition, innovative forms and new poetic values are generated. 
Czy ewski, “the permanent avant-gardist,” defies conventions and experi-
ments with new forms. Czy ewski’s poetical works are said to be unprece-
dented in Polish lyrical poetry, anticipating the cultural transformations of 
the latter half of the 20th century. Pawlikowska absorbs the poetic traditions 
of different eras, including contemporary ones—only to modify and reshape 
them, so that a new aesthetic/poetic quality emerges in her lyrical poems. 
The avant-gardist Czechowicz assigns equally high status to tradition as to 
innovation, thereby conferring new qualities to poetry. Czechowicz tran-
scends the given boundaries of poetics; he creates his own poetic formal 
language—and this has truly resonated in modern Polish lyrical poetry. 

Thus, all five poets have a share in what this study calls the interwar 
paradigm shift in Polish poetry, a parameter that stands only indirectly in 
relation to the concept of modernism. On the other hand, here the term high 
modernism (in the sense of the culmination and full expansion of Polish 
modernism in poetry) serves well to summarize the delimitations and defini-
tions of the study. 



 216 

Some literary theorists and literary historians claim that Polish poetry of 
the interwar period functions as a link between tradition and innovation. It is 
a kind of filter which older literary tradition passes through in order, once 
again, to assert its dynamism and relevance. The interwar period does indeed 
determine the relation of the present to past eras. At the same time it has 
itself become a tradition that informs the shape of new poetry. This accords 
well with the premises of this study. The poetry of the interwar period bears 
within it the characteristics of Polish lyrical poetry. At the same time it is a 
moment of a radical transition in the history of Polish poetry.  
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