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Tematyka religijna pojawia się w poezji Rydla rzadko; motywy i symbole 
sakralne nienatrętnie, z estetycznym wyczuciem harmonii i umiaru uzupełniają 
świat liryki nastrojowo-pejzażowej, miłosnej, klasycystycznej czy sielankowej. 
Proporcje te z pewnością inaczej wyglądają w przekroju całej spuścizny 
pisarskiej autora nie tylko Poezji, ale też Betlejem polskiego, Dies irae 
i Królowej Jadwigi. Jednakże w kompozycji trzech wydanych za życia Rydla 
tomików poetyckich znalazło się miejsce dla kilku zaledwie wierszy reprezen
tujących lirykę religijną. Łączy je podobny, wpisany w semantykę tekstu 
światopogląd religijny, różni zaś wybór motywów i stylistyczno-pragmatyczna 
organizacja wypowiedzi, określająca poetycką konwencję mówienia o sacrum. 
Dodajmy od razu: o sacrum chrześcijańskim, co wyklucza z pola widzenia 
stylizacyjne, parnasistowskie Mitologie.

Nie pisał Rydel wierszy, które można by zaliczyć do nurtu nieortodoksyj- 
nej, buntowniczej, ocierającej się o herezję liryki modernistycznej. Toteż 
w poetyckiej modlitwie zatytułowanej Chryste, o Chryste zwątpienie w sens 
życia, poczucie marności świata i jałowości ludzkiej egzystencji nie prowadzą 
do częstych w pokoleniu schyłkowców oskarżeń kierowanych do Boga. 
Podmiot wiersza to wprawdzie smętny tułacz błąkający się po „czarnej nędz 
otchłani”, ale zarazem człowiek wierzący, szukający ocalenia w modlitwie, ufny 
w Chrystusowe miłosierdzie. Pragmatyczna relacja między tragicznym i roz
paczającym „ja” a Bogiem nie ma jednak charakteru tylko bezinteresownego 
hołdu, hymnicznego uwielbienia. Chrystus staje się powiernikiem, jedyną 
nadzieją, ukoicielem, a utylitaryzm modlitwy osiąga w ostatniej strofie formę 
prośby, jaką poeci modernistyczni nierzadko adresowali do śmierci lub 
nirwany:

Jam kwiat więdnący na życia łodydze,
Weź mnie do Siebie, bom już pójść stąd gotów,

Dość mi obłędów, które wkoło widzę,
Dość mi już własnych upadków i wzlotów,
Weź mnie na ciszy łono wiekuiste,

Weź mnie do Siebie, bom już pójść stąd gotów —
Chryste, o Chryste! [1 0 3 ]1

1 Wszystkie wiersze L. R y d la  cyt. z: Poezje. Wyd. 3, znacznie pomnożone. Kraków 1909. 
Liczba w nawiasie wskazuje stronicę.



32 LESŁAW TATAROWSKI

Przyjęcie zatem przez podmiot roli homo religiosus nie pozwalało mu 
kierować skarg i nadziei do adresatów-terapeutów spoza panteonu chrześcijań
skiego. Postać Chrystusa staje się natomiast ich substytutem, uzyskuje cechy 
i funkcje niezupełnie zgodne z katolicką teologią cierpienia, jego konieczności 
i eschatologicznego sensu. Nie jest wszak wzorem i zachętą do pokornego 
znoszenia „bólu istnienia”, nie przynosi też konsolacyjnej wizji zbawienia. 
Stanowi za to obiekt mistycznego niemal uwielbienia i tęsknoty, u których 
źródeł leży pragnienie wyzwolenia przez śmierć.

Postać Chrystusa i motyw Ostatniej Wieczerzy tworzą oś kompozycyjną 
Paschy (w wydaniu 1 Poezji tytuł: Wieczerza Pańska), wiersza oddającego 
tajemniczy nastrój misterium ustanowienia eucharystii. Poetycki opis zdarze
nia relacjonowanego przez ewangelistów koncentruje Rydel na synestezyjnie 
zbudowanym obrazie wieczoru, tworzącym tło dla lirycznej sugestii niezwykło
ści i świętości dokonującej się przemiany. Natchniona postać Jezusa, prostota 
i uduchowienie uczniów wyznaczają atmosferę tej jedynej i niepowtarzalnej 
chwili, w której:

Pierwsi pić mieli z Kielicha Miłości,
Pierwsi pożywać mieli Chleb Żywota,

Iż byli, jako ptaki leśne — prości. [100]

„Pierwsi” i „prości” — słowa te określają ideę wiersza przypominającego 
czasy początków chrześcijaństwa; wyrażają tęsknotę za mistyczną wspólnotą 
Kościoła pierwotnego, poszukiwanie sytuacji pierwszej, inicjującej późniejsze 
dzieje tajemnicy eucharystii, odnawianej w liturgii i symbolice corocznych 
powrotów czasu świętego.

Chrześcijański kalendarz obrzędowy inspirował też dwa inne wiersze Rydla 
— W  maju i Na Dzień Zaduszny. Pierwszy z nich wykorzystuje majowy kult 
M atki Boskiej, przekładając właściwe społeczności katolickiej zachowania 
i praktyki liturgiczne na symboliczny hołd składany Maryi przez naturę. Maria 
Jasińska zalicza ten tekst do „poezji uwielbienia i chwały”, niezwykle popular
nej konwencji liryki maryjnej, rozpowszechnionej za sprawą ks. Karola 
Antoniewicza i jego pieśni Chwalcie łąki umajone... Utwory tego typu 
wyróżniają się powielaniem schematu kompozycyjno-retorycznego polegające
go albo na „wezwaniu natury do hołdu M aryi” albo »samorzutnym« uwiel
bieniu jej przez przyrodę”.

Ten sentymentalny obraz Maryi wielbionej przez kwiaty i wszystko, co człowiek uznaje 
za wdzięczne w przyrodzie, ustalił się na dobre nie tylko w śpiewie kościelnym, ale także 
w następnym okresie przeniknął całą „chwalebną” poezję maryjną, a w dużej mierze nawet 
poezję maryjną w ogólności. W okresie neoromantyzmu znalazł on bowiem duże oparcie 
w tendencji do poetyzacji i nastrojowości, a przy wzmożonej religijności był podtrzymywany 
skutecznie przez dominujące w niej elementy uczuciowe na ogół nie pogłębione intelektual
nie2. j

Na tym tle hierofanię i wędrówkę Matki Boskiej po świecie, przez który 
chwilami „płynie” ona wśród łąk, kwiatów, drzew i ludzi, trudno uznać za 
pomysł oryginalny i artystycznie odkrywczy. Podobne wiersze pisywali Staff, 
Wolska, Ostrowska, a najbliższa wizji Rydla byłaby Orkanowska Wiosna

2 M. J a s iń s k a ,  M atka Boska w poezji poromantycznej (d o r . 1918). W zbiorze: M atka Boska 
w poezji polskiej. T. 1. Lublin 1959, s. 130, 131.
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z cyklu Niepokalana. Sentymentalna, konwencjonalna poetyzacja motywu nie 
dyskwalifikuje przecież tekstu Rydla jako realizacji popularnej liryki maryjnej, 
odwołującej się do potocznej wrażliwości i uczuciowości religijnej. Do wiersza 
W  maju jako typowego przykładu poezji maryjnej chętnie sięgali autorzy 
książek religijno-dewocyjnych. Nie dziwi przeto przedrukowanie go w wyda
nym pod redakcją ks. Franciszka Marlewskiego tomie Rok Boży w liturgii 
i tradycji Kościoła świętego, z uwzględnieniem obrzędów i zwyczajów ludówych 
oraz literatury polskiej. Księga ku pouczeniu i zbudowaniu wiernych katolików 
(1931). Omawiany wiersz jest również przykładem szczególnych w poezji Rydla 
preferencji dla postaci Matki Boskiej. Autor ten wprowadza ją  bowiem 
w opiekuńczej i narodowo-patriotycznej funkcji do tekstów o tak odmiennych 
poetykach, jak Dies irae i Betlejem polskie, a także — choć na innych nieco 
zasadach konstrukcyjnych — do Procesji.

Radosną antyfonę na cześć Maryi, wygrywaną przez „koników polnych 
kapele / Z chórami żab złączone” (W maju), zastępuje „zaduszna jakaś 
antyfona” szelestu traw i szmeru drzew w nastrojowym liryku Na Dzień 
Zaduszny. Jesienne obumieranie przyrody, pejzaż ze starym cmentarzem, 
żałobny dźwięk dzwonów — oto przestrzenno-akustyczne wyznaczniki scenerii 
fabuły lirycznej. Zwyczajowe odwiedzanie grobów w Dzień Zaduszny poddane 
zostało poetyzacji, zamienione w symboliczną wyprawę duszy na cmentarną 
dzwonnicę i opuszczone przez ludzi mogiły. To uniezwyklenie, a przy okazji 
także uwewnętrznienie, psychizacja krajobrazu odwołują się do antycznych 
przedstawień Psyche, wyobrażanej „jako zwiewna dziewczyna ze skrzydłami 
ptaka” 3. Toteż w tym stylu rozwija podmiot swe wyznania:

Dusza dziś ze mnie wychodzi płacząca 
I pióra kąpiąc w mroków oceanie,
Leci — wierzchołki lip skrzydłami trąca,

by po chwili uzupełnić wizerunek bohaterki:
Na dzikich grobach klęka cała w bieli — [97]

Obrazek poetycki Rydla nie przynosi refleksji na temat chrześcijańskiej 
filozofii śmierci, nie zawiera też opisu obrzędów, modlitw związanych z Zadu
szkami. Religijność jest tu zaledwie sugerowana poprzez pewne motywy 
i znaczenia nacechowane sakralnie: zbutwiałe krzyże cmentarne, paralelność 
symboliki czasu świętego i czasu przyrodniczego, wiara w życie pozagrobowe. 
Wybrany przez autora dzień roku kościelnego stanowi więc jedynie impuls dla 
subiektywnej, nastrojowej wizji świata zmarłych i skargi samotnych, zapo
mnianych duchów.

Pomijam tu wiersze, w których treści religijne pełnią funkcje stylizacyjne 
i retoryczne, obsługując tematykę narodową, historiozoficzną (np. Rzekł Pan) 
bądź miłosną, jak w lirycznym drobiazgu pt. Opieka, wykorzystującym 
rozpowszechniony w pieśni ludowej i poezji maryjnej stereotyp opiekuńczej 
mocy Matki Boskiej4.

3 W. K o p a l iń s k i ,  Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1987, s. 945.
4 Zob. T. K ła k , M atka Boska w poezji ludowej. W zbiorze: Matka Boska w poezji polskiej, t. 1, 

s. 229. — J a s iń s k a , op. cit., s. 119.

3 — Pamiętnik Literacki 1994, z. 1
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W zaproponowanym przez Hannę Filipkowską typologicznym podziale 
liryki religijnej Młodej Polski według kryteriów formalno-tematycznych wiersz 
Chryste, o Chryste mieściłby się zatem w kręgu „liryki inwokacyjnej”, pozostałe 
utwory — w różnym stopniu — realizują poetykę „liryki prezentującej” 5. Tego 
rodzaju uporządkowanie ogromnego materiału poetyckiego, jakim operuje 
badaczka, okazuje się przecież nieskuteczne w charakterystyce kilku zaledwie 
tekstów, wskazuje co najwyżej na ich ogólnikowo pojmowaną reprezentatyw
ność. Znacznie bardziej interesujące byłoby uchwycenie pewnych autorskich 
predyspozycji, upodobań, wyborów określających związki omawianych wier
szy zarówno z kulturowym wzorcem religijności, jak i z kulturowo też 
określonymi sposobami pisania o sacrum. Przy takim spojrzeniu zostaje 
usunięte na plan drugi pytanie o religijność pisarza, na które odpowiedzi 
udzielić mogą biografowie i tropiciele wartości chrześcijańskich w życiu 
prywatnym czy rodzinno-społecznym Rydla. Istotne natomiast będzie wy- 
eksplikowanie zawartego w tej poezji artystycznego kształtu religii jako tematu 
i sacrum jako jednego ze współczynników świata przedstawionego, w tym — 
człowieka komunikującego się z Bogiem, doświadczającego Jego obecności 
(lub braku!), postrzegającego i przeżywającego jednostkowe bądź zbiorowe 
akty kultu i modlitwy.

Do obserwacji poczynionych już w trakcie omawiania liryków religijnych 
Rydla dodać można kilka refleksji natury ogólniejszej. Wiersze te nie układają 
się w cykl o wyrazistej kompozycji czy ideologii, w jakiś wyeksponowany nurt 
tematyczny. Postacie biblijne, elementy sakralnej czasoprzestrzeni, sytuacje 
i zdarzenia nacechowane świętością i mistycyzmem potrzebne są poecie do 
zbudowania wizji rzeczywistości z ujawniającym się w niej sacrum i wizerunku 
jednostki zgłębiającej jego tajemnicę. Pesymistyczna refleksja światopoglądo
wa, liryczne ekspresje smutku, zawodów, rozczarowań, kryzysu i dezintegracji 
modelu świata szczęśliwie omijają tu sferę religii. Staje się ona wartością 
nienaruszalną, jaką u innych poetów była zwykle sztuka, i domeną wewnętrz
nych przeżyć człowieka. Interioryzacja, subiektywizacja postaw i świadomości 
religijnej, także relacji między podmiotem a Bogiem — to cechy widoczne 
w twórczości wielu poetów młodopolskich. Rydel przejmuje ten model liryki 
religijnej i odpowiadający mu typ wrażliwości, uczuciowości, decydujący 
o interpretacji motywów sakralnych i wyznaczający pewne konwencjonalne 
rozwiązania stylistyczne lub kompozycyjne.

Tekstowy wizerunek poety stanowi zatem połączenie — podkreślmy, że 
bezkonfliktowe, co w tych czasach nie było wcale regułą — dwu ról: homo 
artifex i homo religiosus. Świadomość tak skonkretyzowanego autora nie 
zawiera sprzeczności między systemem reguł poetyckich i światopoglądem 
literackim a systemem religijnym w jego aspektach teologicznych czy moral
nych. Co więcej — każdy z przytoczonych tu wierszy dokonuje implicite 
potwierdzenia wartości estetycznych tematyki sakralnej. Poprzez sam już fakt 
jej poetyckiego opracowania, a jeszcze wyraźniej poprzez mniej lub bardziej 
udaną poetyzację właśnie, czyli ukształtowanie według zasad spełniających 
ówczesne wymogi piękna, estetyki wysokiej. Techniką pozwalającą osiągnąć

5 H. F i l ip k o w s k a ,  Poezja religijna M łodej Polski. W zbiorze: Polska liryka religijna. Lublin 
1983, s. 304.
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zamierzone efekty artystyczne był impresjonistyczno-nastrojowy, obrazowy, 
kolorystyczny opis poetycki. Liryczna wrażeniowość pejzażu, sceny, postaci, 
przemawiająca do czytelnika swą plastycznością, dźwięcznością, łagodnym, 
harmonijnym zespoleniem efektów malarskich i muzycznych — to jakości 
estetyczne dominujące w trzech wierszach: W  maju, Pascha i Na Dzień 
Zaduszny. Rydel prezentuje się w nich jako poeta-malarz, impresjonizujący lub 
prerafaelityżujący. W jego poezji religijnej ten drugi wzorzec stylistyczny 
przejawia się choćby „w rysunku odmaterializowanych jakby postaci, w jedno
litej, łagodnej, wyciszonej aurze nastrojowej” 6. Cytowaną wypowiedź, charak
teryzującą „malarsko-pejzażowy” typ modernistycznej liryki religijnej, odnieść 
można do „rysunku” postaci Chrystusa z Paschy, Maryi z wiersza W  maju, 
upersoniflkowanej duszy z utworu Na Dzień Zaduszny czy do zawartej w tych 
tekstach struktury pejzażu poetyckiego.

2

Wskazanie na tego rodzaju pikturalną wrażliwość, owocującą w ob- 
razowo-nastrojowych komponentach liryki religijnej Rydla, stwarza dogodny 
punkt wyjścia dalszych rozważań i analiz. Przytoczmy raz jeszcze sąd 
Filipkowskiej:

Ten typ ujęcia tematu religijnego pojawia się nie tylko w odniesieniu do boskich postaci, 
ale również w stosunku do różnych form liturgii katolickiej. Wiersze podnoszące na- 
strojowo-estetyczny urok nabożeństw oraz wiersze wykorzystujące elementy obrzędu czy 
sztuki sakralnej jako komponenty impresjonistycznego pejzażu mogłyby utworzyć pokaźną 
antologię i są obecne w twórczości wszystkich niemal poetów epoki7.

W antologii takiej nie zabrakłoby zapewne miejsca dla Procesji Rydla — 
poetyckiego obrazka procesji Bożego Ciała. W kalendarzu świąt katolickich 
uroczystość ta nie zajmuje wprawdzie miejsca tak eksponowanego, jak Boże 
Narodzenie czy Wielkanoc, obchodzona jednak bywa publicznie i bardzo 
widowiskowo. I to zarówno z powodu swych treści teologicznych (jest to 
uroczystość nawiązująca do Wielkiego Czwartku, czyli ustanowienia Najświęt
szego Sakramentu), jak też symboliki społeczno-religijnej czy narodowej. Od 
czasu bowiem zakwestionowania przez Berengariusza z Tours obecności 
Chrystusa w eucharystii, a potem protestanckiej krytyki kultu Najświętszego 
Sakramentu „udział w procesji traktowano jako wyznanie wiary”. W okresie 
rozbiorów natomiast procesja stawała się manifestacją uczuć patriotycznych 
i narodowej solidarności8.

Towarzyszące niegdyś świętu Bożego Ciała inscenizacje procesjonalne 
i sceniczne nierzadko przesłaniały istotne znaczenia eucharystyczne, rozwijając 
wątki hagiograficzne i biblijne dzieje zbawienia. Procesje stołeczne, w swym 
przepychu i barokowej okazałości, zamieniały się wówczas w paradę stanów,

6 Ibidem, s. 335.
7 Ibidem.
8 Zob. Boże Ciało. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 2. Lublin 1976, s. 861 — 864. Tutaj też 

historia tego święta i procesji oraz omówienie związanych z nimi widowisk teatralnych, znanych 
już w XIV wieku. — P. P a rsch . R.ok liturgiczny. Tłumaczyła Z. D ą b r o w sk a . Wyd. 2. T. 3. 
Poznań 1958, s. 19 — 23.
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cechów, bractw, uświetnianą obecnością króla, urozmaicaną przez wojsko nie 
żałujące prochu do strzelb i a rm at9. Teatralne i pirotechniczne efekty słabną 
w okresie niewoli, ale sama procesja — tam gdzie mogła się odbywać — nadal 
pełniła rolę manifestacji, swoistego pochodu zespalającego symbolikę euchary
styczną, społeczną i narodową. Prawidłowość ta była cząstką szerszego 
procesu tzw. inkulturacji religii. Czytamy w pracy Ryszarda Tomickiego:

Inkulturacja religii oznacza, że działania religijne stają się zwyczajowym wzorem  
zachowania, zostają połączone z innymi, niereligijnymi wzorami zachowania, normami 
i wartościami, tracąc przy tym autonomię i rozszerzając swe funkcje daleko poza obszar 
„potrzeb religijnych”. Następuje wówczas interferencja funkcji religijnych [ . . .]  z integracyj
nymi, ludyczno-rekreacyjnymi, estetycznymi itd .10

Nierozłączność funkcji religijnych, społeczno-obyczajowych, narodowo- 
-patriotycznych to jednak wyznacznik kulturowego statusu procesji Bożego 
Ciała. Drugi wynika z jej obecności w kulturze symbolicznej jako czynnika 
inspirującego formy teatralne lub twórczość tematycznie związaną z festo 
Corporis Christi. Nie istnieje antologia tego motywu w literaturze dająca się 
porównać z kompendiami poświęconymi Bożemu Narodzeniu lub Matce 
Boskiej. Informacje o nielicznych tekstach opisujących procesję, lirycznych 
refleksjach nawiązujących do kultu eucharystii, relacjach pamiętnikarskich czy 
dziennikarskich znaleźć można w książce Józefa Szczypki, w publikacjach 
etnograficznych lub dewocyjnych11.

Najczęściej przytaczanym w nich tekstem poetyckim jest wiersz Franciszka 
Karpińskiego Na procesyją Bożego Ciała, znany jako pieśń kościelna Zróbcie 
mu miejsce, Pan idzie z nieba... Tajemnicę eucharystii wyraził autor przy 
pomocy obrazu dobrego pana odwiedzającego zagrody, troskliwego ojca, 
opiekuna narodu, rozdającego dary i łaskawego dla poddanych. To powód do 
ich dumy przed „bezbożnymi” (może echo ataków reformacji na kult Najświęt
szego Sakramentu?), ale i zobowiązanie do składania czci. Relacja między 
wiernymi a Bogiem znajduje epilog wręcz utylitarny. Wcześniejsze, sentymen
talne i pochwalne, tony sprowadzają się do szczególnego „kontraktu” ; jego 
przedmiotem ma być z jednej strony serdeczne oddanie człowieka, z drugiej — 
łaskawość Stwórcy, który:

Serc tylko naszych żąda ofiary.

Niesiemy Ci je, Boże, niesiemy!
Dawaj nam łaski, sercać dajemy.

Rydel przypuszczalnie znał ten wiersz-pieśń, ale swą poetycką wizję procesji 
zbudował z epickich, plastycznych opisów, a nie liryczno-dewocyjnych apo
strof. Pewne podobieństwa zauważyć można w interpretacji symbolicz- 
no-teologicznego sensu procesji. U Karpińskiego:

9 O urokach dawnych procesji Bożego Ciała zob. J. S z c z y p k a , Kalendarz polski. Wyd. 3. 
Warszawa 1984, s. 147 — 150 (przytoczone m.in. relacje i opisy Kitowicza, Norwida, Bystronia).

10 R. T o m ic k i,  Religijność ludowa. W zbiorze: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej. 
T. 2. Wrocław 1981, s. 56.

11 Zob. S z c z y p k a , op. cit. — Z. G lo g e r , Rok polski w życiu, tradycji i pieśni. Wyd. 2. 
Warszawa 1908. — Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła świętego [ .. .] .  Pod redakcją 
F. M a r le w s k ie g o .  Katowice 1931.



O „PROCESJI” RYDLA 37

[ . . . ]  Pan idzie nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba!
[ ]
Sam lu d u  sw e g o  odwiedza ściany,

u Rydla zaś Pan
[ . . . ]  między lu d  sw ó j zstąpił w Żywym Ciele.

Analogie leksykalne wykazują też wersy informujące o sypaniu kwiatów. 
Karpiński:

U ś c ie la j c ie  Mu kwiatami drogi12,

Rydel:
I drobne kwiecie poprzed Panem ś c ie le , [115]

Prosta, ludowa religijność promieniująca z pieśni Karpińskiego uzyskała 
w epickiej wersji Rydla zupełnie inny kształt artystyczny, a w ślad za tym inną 
interpretację literacką.

W kontekście przypomnianych tu wierszy religijnych autora Betlejem 
polskiego jest to utwór odmienny i wyjątkowy; dzieląc z nimi poetyckość, 
malarsko-muzyczną synestezyjność obrazu, wprowadza równocześnie nowy 
wariant tematyki sakralnej. Przedmiotem obserwacji raczej niż lirycznej 
impresji staje się bowiem nie subiektywnie przeżywana obecność numinosum, 
ale religijność zbiorowa, swoista społeczna manifestacja wiary. Zmiana obiektu 
zainteresowań artystycznych zmuszała autora do zastosowania innego stylu 
i poetyki. Miejsce wypowiedzi lirycznej niewielkich rozmiarów zajmuje epika 
opisowa, 25 strof składających się na mały (jakby nie dokończony), oktawą 
pisany poemat, wierszowany obrazek rejestrujący wiejską procesję Bożego 
Ciała. Użycie oktawy (bliskiej Rydlowi, przyszłemu wydawcy Jerozolimy 
wyzwolonej w przekładzie Piotra Kochanowskiego, a przede wszystkim czytel
nikowi Beniowskiego czy Króla-Ducha) nadaje tekstowi nieco wzniosłości 
i patosu, ale też szczególnego rytmu i narracyjnej płynności. Jest również 
w jakimś stopniu sposobem estetycznego dowartościowania tematu — wyda
wać by się mogło pospolitego, zgrzebnego w porównaniu z poetyczną, 
wysublimowaną religijnością poprzednich wierszy.

Owe wiersze religijne weszły w skład wydania 1 Poezji (1899), zabrakło 
w nim natomiast Procesji, włączonej do wydania 2 (1901). Można by wysnuć 
stąd przypuszczenie, że przed 1899 r. pisywał Rydel innego typu poezję religij
ną — bliższą lirycznym, estetyzującym upodobaniom modernistów, ich zin
dywidualizowanej, symbolicznej albo nastrojowej interpretacji sacrum. Prosto
ta wnioskowania nie wyjaśnia jednak przyczyn zmiany gatunku i języka 
poetyckiego. A estetyka i literacka koncepcja religii splatają się w tym 
wypadku dość wyraźnie z ewolucją świadomości artystycznej, zainteresowań 
tematycznych i filozofii twórczości.

Procesję, jak wynika z korespondencji, ukończył Rydel najpóźniej w marcu 
1900. Trudno powiedzieć, czy istniały wcześniej jakieś plany i szkice. List do 
Ferdynanda Hoesicka z lutego przynosi natomiast dwie istotne informacje: 
o kłopotach ze zdrowiem („kawalerski tryperek [...]  po sześciu latach odno

12 F. K a r p iń sk i,  Poezje wybrane. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył A. K. G u zek .  
Warszawa 1972, s. 106—107. Podkreśl. L. T.



wił ze mną stosunki”), ożywionych kontaktach towarzyskich i zabawach 
w czasie karnawału, wreszcie o zamiarach napisania cyklu sielankowego. Fakty 
z pozoru nie powiązane — skłaniają przecież do podejrzeń, czy to intensywne, 
miejsko-salonowe życie, w połączeniu z uciążliwymi skutkami miłosnych 
podbojów, nie prowadziło już wówczas do krytycznego namysłu nad warun
kami i stylem egzystencji pisarza. Za kilka miesięcy podejmie Rydel decyzję, 
która radykalnie odmieni jego twórczość i prywatność. Obecnie (w lutym, 
marcu) funkcję azylu artystycznego, uspokojenia, pełnić mogła wiejska idylla, 
nie po raz pierwszy zresztą w dziejach kultury i biografiach poetów.

Plany literackie były niezwykle ambitne i dalekosiężne. Nazwisko wsi — to 
przewidywany tytuł tego cyklu — tworzyłyby „cztery oddzielne poemaciki 
o czterech porach roku, związane jednością miejsca i tła”. Kalendarz przyrod
niczy splatać się miał z obrzędowo-liturgicznym, tworząc kanwę dla fabuły 
społecznej i obyczajowej. Kompozycja zatem znana i stosowana — choćby 
fragmentarycznie — w cyklach sielankowych lub poematach rolniczych, 
zapowiadająca poetycką wersję Chłopów Reymonta. Nie miał też Rydel 
wątpliwości, jak należy ową idyllę napisać:

wszystko to mają być opowiadania małe, bardzo proste w treści, a bogate w element malarski, 
opisowy, charakterystyczne ludową gwarą w rozmowach, z tłem obyczajowym silnie podkreś
lonym 13.

Zamiast Nazwiska wsi powstał, jak wiemy, cykl Mojej żonie, z nieco 
odmiennymi realiami i bohaterami. O prawdopodobnej tylko wartości nie 
zrealizowanych pomysłów świadczyć może ich pierwsza próba w postaci 
plastycznego, udekorowanego stylistycznymi ornamentami i kunsztownymi 
opisami, poetyckiego obrazu procesji Bożego Ciała.

3

Kompozycję sielanki religijnej — bo tak ze względu na temat i styl 
poetyckiego obrazowania nazwać by należało tekst Rydla — określają 
przywołane w utworze trzy systemy znakowe. O jednym z nich była już mowa. 
Jest to wzorzec poematu opisowego, z kunsztownym, wzniosłym stylem, 
drobiazgową deskrypcją i uwrażliwieniem na szczegóły przyrodnicze, an- 
tropomimetyczne, społeczne i obyczajowe. Podlega on jednak gatunkowej 
adaptacji, czy też aktualizacji, pod wpływem charakterystycznego dla pozo
stałych wierszy religijnych Rydla stylu nastrojowo-synestezyjnego. Modelową 
realizację tej techniki opisu przynoszą dwie początkowe strofy:

Dzień był złocisty, niebo turkusowe,
Podobne wielkiej kopule sklepionej.
Słońce, uszedłszy drogi swej połowę,
Opromieniało z góry lip korony 
I biały kościół. Przez liści osnowę 
Zieloną blask się cedził rozstrzelony 
I rozpościerał po ciemnej murawie 
Cętki świetlane — niby oka pawie.

38 LESŁAW TATAROWSKI

13 Wypowiedzi R y d la  zawarte w liście do F. Hoesicka cyt. za: J. D u ż y k , Droga do Bronowie. 
Opowieść o Lucjanie Rydlu. Warszawa 1968, s. 169, 170.
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Łagodne tchnienia czasem z pól się ruszą 
I sianokosów mieszają zapachy 
Z wonią lip, które drobnym kwieciem prószą,
Jak pyłem złotym, na kościelne dachy 
I cmentarz. Wewnątrz śpiewa całą duszą 
Lud rozmodlony, a głosów rozmachy,
Zmieszane z językiem przeciągłym organu,
W strop uderzają na kształt huraganu. [109]

Przeważa tu wprawdzie, zwłaszcza w pierwszej oktawie, element malarski, 
stąd nagromadzenie epitetów kolorystycznych, ale dopiero w skojarzeniu 
z zapachem siana i lip oraz śpiewem kościelnym i dźwiękiem organów powstaje 
żywy, sugestywny obrazek idylliczny. Zapowiada on sielankową idealizację 
pejzażu, wpisanych weń znaków przestrzeni życia religijnego, wskazując 
równocześnie na pozaliteracki wzorzec malarstwa operującego impresjonis
tyczną techniką kolorystyczną. Jedna tylko próbka językowego ekwiwalentu 
malarskiego rozłożenia światła słonecznego i barwy:

I skrzy ławica świateł migotliwa,
Nad płomieniami ćmią się dymne męty 
I drżą, podobne do płynnego szkliwa —
Górą, na złote drzazgi rozpryśnięty,
Przez lip konary blask słoneczny spływa,
Łamie się w tęcze, sieje dyjamenty,
Zmienia w szmaragdy każdy liść na drzewie 
I rzuca — chwiejny przy lada powiewie —

Na przemian cienie i świetlane plamy. [112]

N arrator ujawniający się w tej części, czy szerzej: warstwie kompozycyjnej 
wypowiedzi, to kunsztowny stylizator, parnasizujący sielankopisarz, poe- 
ta-malarz wskazujący czytelnikowi plastyczną urodę przyrody i barwy wiejskiej 
procesji. Oprócz tej sensualnej percepcji świata istnieją w tekście wyraźne, nieco 
przesadnie wzmocnione powtórzeniami, oznaki symbolizacji przestrzeni i koloru.

Przestrzenny model świata w Procesji pozostaje w ścisłym związku z tema
tyką religijną i jej sielankowym ujęciem. Wiosenna, rozsłoneczniona, pełna 
zieleni, ptactwa, kwitnących lip, tworzy przyroda idylliczną scenerię święta 
i ceremonii obrzędowej. Nie jest jednak tylko konwencjonalnym tłem. Zgodnie 
z semantyką biblijnej tradycji psalmicznej, a także pieśni okolicznościowych na 
Boże C iało14, przytoczona w trzeciej strofie Suplikacja zamienia się w błagalny 
i pochwalny hymn kierowany do Boga nie tylko przez wiernych, ale i przez 
całą naturę:

I lipy szumią: „Święty — Święty — Św ięty ...!”
I — „Święty, m ocn y!...” szemrze w polach zboże 
I zewsząd płynie ten hymn wniebowzięty:
— „Święty a nieśmiertelny!” — Powiewami 
Wiatru tchnie ziemia: „Zmiłuj się nad nami!” [110]

Elementy akustyczne, na które składają się śpiewy uczestników nabożeń
stwa, dźwięki organów i dzwonów, wyznaczają w strukturze przestrzeni kie

14 Np. psalmy: Chwała Boża w przyrodzie i Prawie lub Śpiewajmy Panu pieśń nową. Zob. też 
np. pieśń Święty, Święty, zaśpiewajmy („Hołdy nasze spieszmy nieść. /  Niebo, ziemia, świat i morze 
/  Niech Mu składa wieczną cześć”). W: M ały modlitewnik. Opole 1971, s. 316.
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runek wertykalny („W strop uderzają”, „Pieśń uleciała błękitnymi szlaki”). 
Wertykalizm ten jeszcze dobitniej zarysowuje czytelna, sygnalizowana już 
w pierwszej strofie, relacja między słońcem w zenicie i kościołem, a następnie 
blaskiem słonecznym i monstrancją, „na której się łamie / Sto strzał słonecz
nych” (116). W układzie „ g ó ra -d ó ł” istnieje zresztą wymiana kierunków 
ruchu, swoista komunikacja przestrzenna: ziemia czci niebo, a słońce „opro
mienia” ziemię. O symbolice tego układu za chwilę.

Przestrzeń opisaną bądź ewokowaną organizuje więc Rydel wokół kościoła, 
sakralnego centrum społeczności wiejskiej, i przykościelnego cmentarza — 
miejsca procesji. Nie istnieje tu typowa dla świadomości religijnej zasada 
rozgraniczenia przestrzeni na świętą i świecką; podział ten znosi czy raczej 
zawiesza czas sakralny i misterium eucharystyczne. Cała ziemia zamienia się 
w miejsce kultu, świątynię sklepioną kopułą niebieską.

Oznaką szczególnej sakralizacji lokalnego centrum kultowego, w którym 
odbywa się procesja, jest m.in. nasycenie tego liturgicznego mikrokosmosu 
kolorem złota. Słowa „złoty”, „złocisty”, „pozłocisty”, „pozłota”, „złotawy” 
pojawiają się 14 razy, nie licząc określeń synonimicznych. Są epitetami 
charakteryzującymi ziemię, naturę, przedmioty dewocyjne i liturgiczne (krzyże 
przy chorągwiach, ramy feretronów, koronę na figurze M atki Boskiej, ornat). 
Prymarna funkcja tego koloru w opisie procesji wynika z zamiaru odtworzenia 
jej naturalnych barw, poetyckiego wprawdzie, ale w jakimś stopniu także 
mimetycznego obrazowania. Złoto jest przecież kruszcem i kolorem liturgii 
i praktyk kultowych. Arka Przymierza wyłożona złotem, złoto podarowane 
Jezusowi przez mędrców ze Wschodu, kielichy, a przede wszystkim m onstran
cja — oto wybrane przykłady tradycyjnego łączenia najcenniejszej wartości 
materialnej z kultem bądź ofiarą składaną Bogu.

Znacznie ważniejsza jednak w tekście Rydla jest symboliczna funkcja złota, 
zacierająca różnicę semantyczną między oznaczeniami przedmiotu i koloru. 
Z dawna bowiem, jak  pisze Manfred Lurker, „W analogicznym myśleniu ludzi 
Wschodu złoto pozostaje w związku ze słońcem” 15. Zauważyliśmy już prze
strzenną relację między słońcem a rozzłoconą przyrodą; jej konstrukcyjna 
i estetyczna rola w kreowaniu pejzażu uzupełniona została przez znaczenia sym
boliczne. Ich geneza nie sięga może pierwotnych kultów solarnych i przedchrześ
cijańskich systemów religijnych, ale w sposób poetycki wspomnianą analogię 
wykorzystuje. Na pewno zaś przywołuje odpowiadającą prezentowanej tematyce 
sakralnej chrześcijańską symbolikę słońca i złota. Choćby tę najbardziej znaną, 
wywodzącą się ze źródeł biblijnych: „Słońce kosmiczne staje się z czasem 
obrazem słońca Boskiego”; Chrystus, według słów św. Łukasza (1,78 — 79), to 
„z wysoka Wschodzące Słońce”; św. Jan natomiast na wyspie Patmos widział 
Syna Człowieczego ,jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy” (Ap 1,16)16.

Dominując w planie wysokim, kosmicznym, świata poetyckiego Procesji 
oznacza więc słońce, zgodnie z przypomnianą tradycją, Boga-Chrystusa. Złoto 
zaś jako jego atrybut przypomina o „Boskim królowaniu”, „wiecznej chwa-

15 M. L u rk er , Słownik obrazów i symboli biblijnych. Tłumaczył K. R o m a n iu k . Poznań  
1989, s. 279. Na temat symboliki złota zob. też W. K o p a l iń s k i ,  Słownik symboli. Warszawa 1990, 
s. 4 9 5 -4 9 8 .

16 L u rk er , op. cit., s. 218.
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le” 17. Tak jak promienie słońca padające na ziemię napełniają ją  blaskiem 
Boskiego piękna i władzy. W planie ziemskim punktem skupienia boskości 
staje się monstrancja, służąca do wystawiania Najświętszego Sakramentu, 
znajdująca się zwykle w kościele, w centrum wewnętrznej przestrzeni sakralnej. 
Liturgiczny sens procesji Bożego Ciała polega na hołdzie oddawanym Chrys
tusowi, „który przez ustanowienie Eucharystii dał Kościołowi swemu dar 
największy” 18. Akt czci dokonuje się poprzez działania właściwe każdej 
procesji, jej uniwersalnej symbolice ruchu w przestrzeni, przeniesienia obiektu 
kultu poza granice świątyni.

Istotą procesji jest [ . . .]  bezpośredni kontakt [bóstwa] ze światem i wiernymi [ .. .] ;  
podobnie więc jak święto procesja jest to czasowe [ .. .]  złamanie bariery między sferą sacrum 
a sferą profanum19.

Rydel nie przedstawia jednak całej drogi procesyjnej. Nie spełnia się tu 
symbolika obchodzenia czterech ołtarzy, rozmieszczonych na terytorium wsi. 
Czyżby więc sacrum nie przekroczyło granicy profanum? Dosłownie, mimetycz- 
nie odczytana konstrukcja fabularna utworu skłaniałaby do odpowiedzi 
potwierdzającej te wątpliwości. Rozwiewają je natomiast wskazywane wcześ
niej oznaki uświęcenia natury, symbolicznego opromienienia ziemi przez 
słońce-Boga. W sposób metaforyczny i obrazowy wyraził Rydel ideę zawartą 
w wersie otwierającym pieśń Karpińskiego: „Pan idzie nieba”. Teofaniczną 
symbolikę pejzażu bardzo mocno akcentuje również wertykalizm przestrzeni 
— znacząca więź i tożsamość słońca oraz monstrancji z umieszczoną w niej 
hostią. O to fragment ostatniej strofy, moment gdy ksiądz

[ . . .]  monstrancji krąg rozpromieniony 
Dźwignął. I była w kadzidlanym dymie 
Jak drugie słońce; w cztery świata strony 
Zwracał ją ponad mnóstwem ludu zgiętem 
I zaczął: „Przed tak wielkim Sakramentem!” ...  [117]

Przy pierwszym już ołtarzu — w liturgicznym geście zwracania monstrancji 
w cztery strony świata spełnia się obrzędowa symbolika obecności Chrystusa 
w naturze i w kosmosie. Podobną rolę pełni odśpiewanie pierwszych wersetów 
Ewangelii przy czterech ołtarzach:

Początek Ewangelii w tym wypadku ma zastępować całość, jak to często bywa w liturgii. 
Nie chodzi więc tutaj o treść owych wyjątków, ale o symbol: Chrystus jako Król ma panować 
na całym świecie20.

Tę praktykowaną w liturgii zasadę przeniósł Rydel na metonimiczną 
kompozycję tekstu — zastępując opis całego obrzędu opisem jego cząstki, bez 
zagubienia istotnych, symboliczno-sakralnych treści.

Można by co najwyżej zapytać, czy wyeksponowanie układu pionowego 
w strukturze przestrzeni całego tekstu i w jego finale, poprzez gest podniesienia, 
wywyższenia monstrancji, wskazywać ma tylko na hołdowniczy głównie 
charakter procesji. Wertykalizm bowiem najwyraźniej przesłania horyzontal

17 Ibidem , s. 280. Estetyczne i symboliczne funkcje złota wykorzystuje Rydel również 
w Mitologiach, gdzie przedmiotem opisu są znaki sacrum antycznego.

18 P a r sc h , op. cit., s. 19.
19 M ały słownik religioznawczy. Pod redakcją Z. P o n ia t o w s k ie g o .  Warszawa 1969, s. 357.
20 P a r sc h , op. cit., s. 23.
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ną metaforykę koła, zawartą w obrzędowym obchodzeniu terytorium (np. pól 
w rzymskich Ambarvaliach), kojarzącą się z kultem solarnym. Jak pisze 
Zygmunt Poniatowski:

Procesja okólna wywodzi się z magicznych obrzędów odtwarzania obiegu Słońca, 
ma więc na celu „podtrzymanie” prawidłowego przebiegu procesów kosmicznych i społecz
nych21.

Rydel prawdopodobnie świadomie unikał prowokowania takich religio
znawczych skojarzeń. Potwierdzałaby to przyjęta w tekście chrześcijańska 
wykładnia symboliki słońca i zgodna z potoczną świadomością religijną 
tryumfalna, adoracyjna wymowa przedstawionej procesji22. Także wyelimino
wanie z poetyckiego obrazu obchodów Bożego Ciała wszelkich znaków i treści 
magicznych, w które obrosło ono zwłaszcza w kulturze ludowej. Nawet 
cytowany poprzednio Parsch zauważa: „Procesja ma głównie charakter prośby 
o pogodę” 23. Rydel zatem usuwa wszelkie zachowania i praktyki świadczące 
o folkloryzacji religii, przenikaniu się wzajemnym składników dogmatycznych, 
utylitarno-magicznych, obyczajowych i moralnych.

Faktem jest, że uroczyste, dostojne celebrowanie Bożego Ciała nie sprzyja 
prezentacji całej złożoności ludowych postaw religijnych. Do tego celu bardziej 
nadaje się błagalna procesja w Dni Krzyżowe, tak barwnie, z ukazaniem 
również przeżytków dawnych zabiegów magicznych, recepcyjnych bądź ofiar
nych, przedstawiona w Chłopach Reymonta. Tymczasem opis procesji Bożego 
Ciała również u Reymonta wykazuje podobne jak u Rydla tendencje do 
poetyzacji i uwznioślenia. To prawda, że poprzedza ją  skandal obyczajowy 
(przyłapanie wójta i Jagny in flagranti), którego skutkiem było przeniesienie 
ołtarza sprzed domu wójta pod plebanię. Epizod wskazujący na związek 
w życiu wsi religii i organizacji społeczności parafialnej: ceremoniał kościelny 
może utrwalać hierarchię i prestiż rodziny, ale może też wykluczyć ją  z udziału 
w kulcie, a przynajmniej pozbawić uprzywilejowanej roli. Rozwija również 
Reymont fragmenty poświęcone przygotowaniom do uroczystości, zdobieniu 
ołtarzy, wyprowadza procesję poza teren cmentarza przykościelnego, zakreśla 
więc szersze tło zdarzenia. Ale nawet przyjęcie chłopskiego punktu widzenia 
narracji nie uwalnia jej zupełnie od literackich stereotypów językowych 
towarzyszących opisom uroczystości Bożego Ciała. Oto — podobnie jak 
w obrazku Rydla — hołd Stwórcy oddają nie tylko wierni:

zdało się, jakoby wraz z nimi świat cały śpiewał chwałę Panu — jakoby te lipy wyniosłe, te 
czarne olchy, te rozgorzałe w słońcu wody, te śmigłe brzózki, te sady niskie i pola zielone [ . . .] ,  
i wszystko, co ino było, dokładało swój wtór serdeczny, nabrzmiały radością, że pieśń

21 M ały słownik religioznawczy, s. 357.
22 Tak jak to wyjaśnia fragment Roku Bożego w liturgii i tradycji Kościoła świętego [ . . .] ,  

(s. 354) mówiący o tym, że w święto Bożego Ciała „Boga w sakramencie ukrytego czci się nie tylko 
w obrębie murów kościelnych, ale w poczuciu wdzięczności i uniesieniu radosnym obnoszą kapłani 
sakramentalnego Boga po ulicach miast i siół, a tłumy ludu wiernego cisną się na widok triumfu 
swego Boga. Wiara w Syna Bożego raduje ich serca, bo ten założyciel N ow ego Przymierza jest 
między nimi obecny, choć ukryty pod postacią hostii świętej”.

23 P a r sc h , op. cit., s. 23. O magicznych, profanacyjnych wręcz praktykach ludowych 
związanych z eucharystią (czary miłosne, dosypywanie do pokarmu dla zwierząt, do ziemi) oraz 
ochronnej funkcji procesji Bożego Ciała zob. R. G a n s in ie c ,  Eucharystia w wierzeniach i prak
tykach ludu. „Lud” 1957.
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ogromna rozlewała się skłębionym grzmotem w rozżarzonym powietrzu i ku blademu niebu 
do słońca się podnosiła24.

Analogicznie jak w Procesji pieśń wznosi się ku słońcu, dźwięk dzwonów 
płoszy ptaki, tłum kojarzy się z rzeką, po której płynie łódź (u Reymonta to 
baldachim, u Rydla feretrony „jako statki” albo znowu metonimia: chorągwie 
— żagle). Oprócz tych — zastanawiających — zbieżności stylistycznych 
wspólna obu tekstom jest synestezyjność opisu, uwrażliwienie na plastyczną 
urodę sceny religijnej i skrótowość relacji dotyczącej ceremonii liturgicznych 
przy ołtarzach. Brak natomiast w Chłopach tak czytelnych w Procesji zabiegów 
symbolizacyjnych, które zastępuje Reymont prezentacją społecznego aspektu 
scenariusza obrzędowego. Tak zresztą jak w całej powieści, gdzie mamy do 
czynienia z epicką rekonstrukcją religii jako systemu wierzeń i praktyk 
współtworzących model kultury ludowej. Jest to zatem wizja literacka bliska 
Durkheimowskiej koncepcji religii25, poprzez chociażby zwrócenie uwagi 
czytelnika na funkcje integracyjne wspólnie celebrowanych obrzędów, rolę 
Kościoła (plebania, proboszcz) jako instytucji stabilizującej układ społeczny 
i sprawującej cenzurę moralną, interweniującej w przypadku naruszenia 
wzorów obyczajowych.

Nie znaczy to, że Rycel pomija ów społeczno-kulturowy współczynnik 
religii. Przeciwnie, Procesja — jak zauważyliśmy — oznacza odejście od 
lirycznej werbalizacji subiektywnego przeżycia sacrum. W sposób właściwy 
językowi i obrazowaniu poetyckiemu wyraża Durkheimowskie w istocie 
przekonanie, „że idea religii jest nierozłączna z ideą kościoła [...] , że religia 
musi mieć charakter rzeczy w najwyższym stopniu zbiorowej” 26.

4

Obraz procesji jako manifestacji ludowej religijności zbudował Rydel przy 
pomocy innego nieco języka, innego — niż dotychczas analizowany — systemu 
znaków poetyckich. Kompetencje malarza literackich obrazów impresjonistycz
nych, poety-symbolisty, uzupełnia obecnie perspektywa obserwatora grupy wy
znaniowej, organizacji obrzędu, podziału ról, zachowań i przeżyć wspólnoty 
w czasie ceremonii kultowej. Leksykalnymi i frazeologicznymi wyznacznikami tej 
warstwy znaczeń stają się słowa „lud” i „tłum” (powtórzone po 4 razy) oraz takie 
wyrażenia, jak „ciżba ludu”, „mnóstwo ludu”, „tłum ludu” czy „ludzka ława”.

Ich frekwencja, porównywalna do liczby określeń koloru złota w planie 
symbolizacyjnego obrazowania tekstu, wskazuje na uwrażliwienie narratora na

24 W. S. R e y m o n t, Chłopi. T. 3. Warszawa 1957, s. 292. Ta sugestia powszechnej modlitwy 
ludu i przyrody pojawia się też w popularnych opisach dewocyjnych — zob. Rok Boży w liturgii 
i tradycji Kościoła świętego [ . . .] ,  s. 358: „Zda się, że przyroda cała bierze udział w tym uroczystym  
pochodzie, że przed Stwórcą swym kłonią się łany zbóż, uginają konary drzew, dzwonią kielichy 
kwiatów -  że ptaki niebieskie witają Pana wszechświata pieśnią [ . . . ] ”.

25 Zob. É. D u r  к heim , Elementarne form y życia religijnego. System totemiczny w Australii. 
Przełożyła A. Z a d r o ż y ń sk a . Wstęp i redakcja naukowa E. T a r k o w sk a . Warszawa 1990, s. 41: 
„Religia jest systemem powiązanych ze sobą wierzeń i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych, 
to znaczy rzeczy wyodrębnionych i zakazanych, wierzeń i praktyk łączących wszystkich wyznaw
ców w jedną wspólnotę moralną zwaną kościołem”.

26 Ibidem, s. 42.
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zbiorowy, masowy udział wiernych w procesji. I jeśli nawet jest to znowu 
wynik mimetycznej prezentacji obserwowanego zdarzenia, znaczący okazuje 
się wybór procesji właśnie, a nie indywidualnej modlitwy. Intencją autora było 
zatem uchwycenie jednej z najistotniejszych cech religijności ludowej. Próbuje 
tego dokonać nie poprzez imitację chłopskiego punktu widzenia i wysłowienia, 
jak  czyni Reymont wprowadzając na określenie społeczności parafialnej nazwę 
„naród”. Termin „lud” wnosi natomiast do narracji pewien dystans i kojarzy 
się z metodą i perspektywą opisu etnograficznego27.

N arrator obsługujący tę sekwencję znaczeń rejestruje z niezwykłą pieczoło
witością kolejne fazy przebiegu procesji; szczegółowo opisuje obrazy, chorąg
wie, feretrony, stroje, gesty i czynności uczestników obrzędu. Rzec można — 
rekonstruuje scenariusz, rytuał procesyjny; w sposób ilustratorski, wręcz 
dokumentalny, odtwarza realia składające się na słowny wprawdzie, lecz 
bardzo malarski obraz uroczystości religijnej. I jeśli styl opisów nastrojo- 
wo-symbolicznych odsyłał do wzorca impresjonistycznego, to technika de- 
skrypcji liturgicznych, folklorystycznych czy dewocyjnych składników procesji 
przypomina metody modernistycznych „malarzy ludu”.

Termin ten, zapożyczony od Tadeusza Dobrowolskiego, określa jeden 
z nurtów tematycznych malarstwa młodopolskiego. Reprezentują go m.in. 
Ludwik Delaveaux, Teodor Axentowicz, Stanisław Dębicki, Władysław Jaroc
ki. Przede wszystkim zaś Włodzimierz Tetmajer, przyjaciel Rydla, autor scen 
rodzajowych o tematyce obrzędowej: Święcone na wsi, Wesele, Święcenie pól. 
Obrazy te tworzą barwną ikonografię ludowych praktyk religijnych, dokumen
tują ów malowniczy i ważny komponent życia wiejskiego. Podobnie malarze 
huculszczyzny, by wspomnieć Święto Jordanu Axentowicza, Pogrzeb huculski 
Jarockiego lub Fryderyka Pautscha. Nie idzie tu o ścisłą analogię motywów 
poetyckiego i plastycznego. Tetmajer np. — jeśli się nie mylę — nie namalował 
procesji Bożego Ciała, bardziej zainteresowało go procesyjne święcenie pól 
w czasie Dni Krzyżowych.

Istnieją natomiast porównywalne właściwości tekstu Rydla i sposobu 
malowania ludowej obrzędowości. Np. etnograficzne, „folklorystyczno-kos- 
tiumowe” 28 ujęcie tematu, bogactwo rekwizytów, dążenie do uchwycenia gestu 
i zarejestrowania ceremoniału obrzędowego w obrazach Tetmajera. U malarzy 
„Hucułów” zwraca uwagę eksponowanie, często na pierwszym planie, kos
tiumu, ornam entu lub przedmiotów liturgicznych (np. w Pogrzebie huculskim); 
u wszystkich zaś podmiotem, „bohaterem” obrazów jest zbiorowość, współ
uczestnicząca w czynnościach kultowych. Ta krótka dygresja z dziedziny 
korespondencji sztuk pozwoli wyjaśnić (i uzasadnić zarazem) malarsko-etno- 
graficzne potraktowanie religijności ludowej w Procesji.

W arto może zwrócić uwagę na jeszcze jedną, semiotyczno-strukturalną, 
cechę wspólną obrazka poetyckiego i malarstwa obrzędowego. Ich autorzy 
przedstawiają w języku sztuki zrytualizowane, uporządkowane praktyki religij
ne. Tekst artystyczny odtwarza więc teksty obrzędowe lub liturgiczne, co

27 Funkcje i znaczenia słów „lud” i „naród” w młodopolskiej prozie o tematyce wiejskiej 
omawiam w książce Ludowość w literaturze M łodej Polski (Wrocław 1991, s. 247 — 248).

28 T. D o b r o w o ls k i ,  Sztuka Młodej Polski. Warszawa 1963, s. 269 —ПО.



określa i ogranicza w pewien sposób jego kompozycję, zmusza do przekładu 
znaków systemu religijnego na znaki plastyczne lub poetyckie.

Liturgia Bożego Ciała i rytuał procesji określają przeto następstwo zdarzeń, 
strukturę fabularną tekstu Rydla. Po zarysowaniu tła pejzażowego i zlokalizo
waniu w nim kościoła z cmentarzem, przystępuje narrator do opisu ceremonii. 
Najpierw mamy akustyczną ewokację mszy odprawianej wewnątrz świątyni 
(„Lud rozmodlony”, „Tłum, co w kościele zmieścić się nie może” — śpiewa 
Suplikację). Następnie dźwięk dzwonów ogłasza początek procesji („Lud na 
cmentarzu garnie się w pobliżu /  Kruchty”). Jest to pierwszy akt misterium, 
tworzący obrazek, któremu można by nadać tytuł „Rozpoczęcie procesji”. 
Z kolei uwaga opowiadacza koncentruje się na porządku pochodu, przed
stawionego z etnograficzną wiernością i dokładnością. Na czele krzyż w asyście 
świec i chorągwie z wizerunkami świętych. Szczegółowy, linearny opis procesji 
wynika najwyraźniej z intencji dostarczenia czytelnikowi poetyckiego wpraw
dzie, ale w niemałym stopniu także dokumentalnego, językowego obrazu 
liturgii eucharystycznej celebrowanej w wiejskiej parafii.

Same względy artystyczne nie uzasadniałyby konieczności takiej drobiaz
gowej deskrypcji. Wiele szczegółów można by pominąć, jak zrobił to np. 
Kasprowicz w sonecie pt. Procesja, gdzie fragmentarycznie potraktowane 
rekwizyty procesyjne tworzą jedynie scenerię dla refleksji, zawartej w lirycznym 
leitmotivie: „Czego ci trzeba, biedna duszo? mów!” 29 Rydel przeciwnie — 
unika skrótu, rozwija epicką, werystyczną narrację, a wrażliwość narratora 
fotograficznie niemal rejestruje rekwizyty i symbole religijne. Niewykluczone, 
że chodzi tu również o popis stylistyczny, autorskie urzeczenie kunsztem 
i urodą słowa (czy wielosłowia?) poetyckiego. Obok jednak funkcji estetycznej 
wypowiedź ta realizuje swoiście rozumiane cele ilustratorskie. Jest to ikoniczne 
odwzorowanie w języku poetyckim faktu religijnego i kulturowego zarazem. 
Estetyzacja i uwznioślenie — stosowne do typu tematyki — nie wykluczają 
bowiem wartości poznawczych tekstu, dotyczących rytuału liturgicznego, 
stroju i zachowań wspólnoty kultowej.

Oto np. wyodrębniona w kompozycji obrazu triada krzyż —świece —chorą
gwie (a jest ona oddzielona od opisu następnego ogniwa pochodu dwiema 
zwrotkami), stanowi ważny, symboliczny składnik procesji. W dostępnej 
wówczas encyklopedii katolickiej można znaleźć interpretację tej liturgicznej 
sekwencji:

Tak więc Chrystus na krzyżu, sprawca naszego zbawienia, otwiera nam drogę do Swego 
Ojca; On nasz Pan i Nauczyciel. Na chorągwiach święci, bracia i siostry nasze, orędownicy 
nasi; idziemy ich śladem. Światło w rękach przypomina światło Jezusowe, aby nikt zabłądzić 
nie m ógł30.

„Za chorągwiami ciągną feretrony” -  informuje narrator, by przejść do 
szczegółowego opisu udekorowania tych procesyjnych ołtarzyków i umie
szczonych na nich figur Chrystusa Bolesnego, Maryi zwyciężającej szatana 
i obrazu M atki Boskiej Częstochowskiej. Dalej „rój dziewczątek” sypiących 
kwiaty, baldachim, pod którym ksiądz z monstrancją, prowadzony przez kola
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29 J. K a s p r o w ic z ,  Wybór poezji. Opracował J. J. L ip sk i. Wrocław 1973, s. 295. BN I 120.
30 Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego [ .. .] .  Wydana 

przez M. N o w o d w o r s k ie g o .  T. 21. Warszawa 1896, s. 451.



tora kościoła. I tu kończy się drugi obrazek rejestrujący wydarzenia między 
drzwiami kościoła a pierwszym ołtarzem, poświęcony głównie rytualnemu 
porządkowi procesji, symbolice liturgiczno-sakralnej, przedmiotom dewocyj- 
nym i kultowym. Składniki ściśle religijne wyobraźnia i wrażliwość malarza 
rodzajowego wiąże z folklorystycznym sztafażem, wzbogacającym obraz o wi
zerunki uczestników ubranych w kolorowe stroje ludowe.

Urzekają go gospodynie, „Co przyodziewę włożyły odświętną”, biel suk
man, wzorzystość chust. Jak modernistyczni malarze folkloru z pieczołowitoś
cią przedstawia ubiory dziewcząt, poświęcając im prawie trzy oktawy 
(113 — 114). A jest to opis systematyczny, oko artysty studiuje postać od głowy 
do nóg: ogorzałe od słońca twarze, „Pierś młoda cudnym gorsetem opięta”, 
„A każdy w inne mienił się naszycie”, i tak po kolei, aż po buty skórzane, 
wysokie. Ten malarz szkicujący scenę religijną nie pomija — jak widać 
— okazji do wprowadzenia nie duchowych wcale powabów procesji...

Ostatnia część procesyjnego tryptyku rozgrywa się przy ołtarzu; ksiądz 
odczytał już Ewangelię, następuje moment podniesienia monstrancji. Mniej tu 
efektów rodzajowo-dekoracyjnych, natomiast narrator stara się uchwycić 
wizualne walory sceny hołdu oddawanego Bogu. Kompozycja przestrzenna 
tego fragmentu polega na zestawieniu i połączeniu horyzontalności z wer- 
tykalizmem — lud, co „się kładł pokotem” w akcie pokory, i wzniesiona ku 
górze monstrancja, w zaznaczonej już relacji ze słońcem. Jest to zarazem 
zwieńczenie podniosłego nastroju procesji, jej symboliki sakralnej — o czym 
już się powiedziało — i sensu społecznego — o czym za chwilę. Możliwy tytuł 
tego obrazka, „Hołd i ekstaza”, oddaje podstawowe rysy religijności ludowej: 
gorliwą pobożność, żarliwość zbiorowej modlitwy, zjednoczenie we wspólnej 
czci oddawanej Bogu. Zbiorowy, integrujący charakter obrzędu został tu 
wyeksponowany również stylistycznie. W obrębie trzech strof mamy bowiem 
wyjątkowe nagromadzenie znanych już określeń tłumu, niezindywidualizowa- 
nej masy ludzkiej. Wprawdzie i wcześniej narrator postrzegał „tłum ludu”, ale 
oko malarza chętnie zatrzymywało się na mniejszych grupach i na jednostkach. 
Sceny rodzajowe tworzą przecież ludzie, i to nie tylko jako manekiny 
demonstrujące kolorowy strój.

Toteż narrację z perspektywy malarza-folklorysty, wpisującego w tekst 
Rydla rodzaj ikonograficznego studium ludoznawczego, opartego na sensual- 
nej, kolorystycznej głównie percepcji przedmiotu, wzbogaca punkt widzenia 
uzupełniający, komentujący ten pierwszy poziom dyskursu. Ujawniają się 
tutaj świadomość i kompetencje opowiadacza będącego po trosze psycho
logiem i socjologiem religii, interpretującego obrazy praktyk i zachowań 
kultowych. Pojawiają się zatem sformułowania odbiegające od języka malar
skiej deskrypcji. Oto dowiadujemy się, że figurę Chrystusa Bolesnego okrywa 
„Płaszcz, którym dawno snać Go przyodziały /  Ręce pobożne”, a M atka 
Boska Częstochowska z ostatniego feretronu ma „przypięte korale, /  Jakby 
łzy krwawe, w kamień zamienione — /  Czyjeś, kto pod Jej uciekł się 
obronę”.

N arrator najwyraźniej chce przekonać czytelnika o rodzaju pobożności, 
o bliskim, poufałym kontakcie chłopa z sacrum. Ani figura Chrystusa, ani
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obraz Matki Boskiej nie są tylko znakami, przedstawieniami31. To realne 
postacie, traktowane z czcią, często utylitarnie, a przede wszystkim sensualnie. 
Owa „tutejszość”, obecność nadaje im charakter powierników, opiekunów 
lokalnej społeczności. Wyjątkową pozycję Matki Boskiej w ludowym systemie 
wierzeń i praktyk sygnalizuje w Procesji najpierw wizerunek Maryi władczej 
i zwycięskiej, a następnie — opiekunki, co „ponad ciżbą ludu swego płynie, 
/  Patrząc litośnie twarzą czarną, sm ętną...”

Kult maryjny zwracał od dawna uwagę etnografów i folklorystów, badano 
też jego wpływ na poezję32. W utworze Rydla motywy maryjne nie są tylko 
ukłonem w stronę literackiej konwencji; są przede wszystkim świadomie przez 
autora wyakcentowanym składnikiem ludowej pobożności. I tu pora na 
pierwszy wniosek natury ogólniejszej.

Szczegółowość opisu procesji wynika nie tylko z przyjęcia epickiego 
i malarskiego punktu widzenia. Uroczystość Bożego Ciała była dla Rydla 
pretekstem do pokazania, a w każdym razie zarysowania całościowej wizji 
świątecznego życia religijnego społeczności wiejskiej. Do jego wskazanych już 
komponentów dochodzą: przywiązanie do tradycyjnych form manifestowania 
pobożności, gorliwy udział w zbiorowych obrzędach z okazji świąt kościelnych, 
przestrzeganie ich scenariusza, podziału ról, emocjonalne przeżywanie ceremo
nii zespalających ludzi w postawie czci, hołdu, pokory i oddania Bogu, 
szczególnie zaś uwielbienie Matki Boskiej, także Chrystusa Frasobliwego, 
traktowanego jako „swojego”, chłopskiego Boga. Zwraca też uwagę brak 
w Procesji treści teologicznych Bożego Ciała i w ogóle głębszej refleksji 
moralnej i światopoglądowej związanej z owym faktem religijnym. Wynika to 
z wyboru tematu — święto, ceremoniał liturgiczny — sprzyjającego ukazaniu 
raczej fideizmu, zbiorowego uniesienia kultowego, niż np. związku sacrum 
z całokształtem życia chłopskiego, wierzeń i praktyk magicznych, w jakie 
obrosła obrzędowość kościelna. Ale to znaczące przemilczenie bierze się 
również stąd, że Rydel świadom był specyfiki pobożności ludowej, jej ciągle 
uczuciowego, przedrefleksyjnego charakteru, opartego na żarliwej wierze, a nie 
wiedzy i pogłębionej świadomości moralnej33.

Wskazane tu znaczenia, występujące czasem w postaci sugestii lub ewokacji 
obrazowo-symbolicznej, składają się na poetycki obraz religijności ludowej 
w wielu miejscach zbieżny z wiedzą etnografów czy socjologów religii34. Do 
najczęściej przez nich wymienianych wyznaczników życia religijnego wsi należą 
rytualizm i sensualizm. Właściwości te dostrzega również autor Procesji, 
przekładając je na język malarskich opisów i poetyckich interpretacji. Także

31 Zauważył to S. C z a r n o w s k i (Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego. W: Studia 
z historii kultury. Warszawa 1956, s. 99, 100. Dzieła. Т. 1): „Sensualizm religijny ludu polskiego 
występuje również bardzo wyraziście w czci oddawanej wizerunkoni świętych postaci, które dla 
ludu naszego są czymś więcej niż "wizerunkami”; „Obrazy żyją życiem własnym, są wrażliwe 
i wzruszenia swoje przejawiają jak istoty żywe”.

32 Zob. cytowane opracowanie M atka Boska w poezji polskiej, zwłaszcza artykuł K ła k a  
(op. cit.).

33 Zob. C z a r n o w s k i, op. cit., s. 105.
34 Zob. T o m ic k i, op. cit. — C z a r n o w s k i, op. cit. — L. S to m m a , Antropologia kultury wsi 

polskiej X I X  w. Warszawa 1986, s. 2 0 4 -2 3 2 . -  Religijność ludowa. Ciągłość i zmiana. Pod 
redakcją W. P iw o w a r s k ie g o .  Wrocław 1983. — S. G r y g ie l,  J. T isc h n e r , Szkic o religijności 
wsi współczesnej. „Znak” nr 150 (1966).
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wybór obiektu artystycznych zainteresowań łączy tekst Rydla z koncepcją 
sformułowaną przez socjologów i historyków kultury. A więc obrzęd, kult jako 
przejaw religijności nie jednostkowej, ale zbiorowej. Fenomen pociągający 
swym wizualnym pięknem i treściami symbolicznymi czy społecznymi. Istotę 
tego zjawiska, obranego za temat wypowiedzi poetyckiej Rydla, najciekawiej 
— bo przez obserwację kultury religijnej ludu właśnie — przedstawił Stefan 
Czarnowski:

w żadnym bodaj środowisku [ . . . ]  nie występuje z taką wyrazistością oblicze społeczne religii 
— to, że jest ona sprawą życia zbiorowego, a dopiero wtórnie indywidualnego.

nabożność włościanina polskiego wyraża się przede wszystkim, niejednokrotnie bez reszty, 
udziałem w kulcie społeczności sąsiedzkiej — lokalnej lub terytorialnej, wioskowej, parafialnej, 
okolicznej35.

Płyną z tego konsekwencje sięgające rdzenia organizacji przestrzennej 
i czasowej (kalendarz obrzędowy), integracji grupy lokalnej wokół centrum 
sakralnego, obrazu, kultu patrona, a uczestnictwo we wspólnym nabożeństwie, 
odpuście, procesji odnawia „poczucie wspólnoty”.

Tak i u Rydla — „tłum ludu” jednoczy się w modlitewnym, mistycznym 
niemal uniesieniu, w pieśni, „której wiara żywa /  Serca i głosy w błękit gdzieś 
porywa”. Nie bez powodu zwraca autor uwagę na autentyczność, szczerość 
religijnego przeżycia chłopa. Wypowiedź staje się poetycką polemiką z kryty
kami prymitywizmu, powierzchownej nabożności wiejskiej. Koresponduje zaś 
z głosami idealizującymi religijność ludową, a przy okazji zdradzającymi 
inteligenckie tęsknoty za irracjonalnym, emocjonalnym kontaktem z sacrum. 
O to przykład takiej refleksji, zamieszczonej na łamach „Ludu” :

Jedną z najpiękniejszych stron ludu naszego jest jego silna i prawdziwie dziecięca wiara 
w Boga, w Jego moc, rządy i władzę nad wszystkim, co człowiek zmysłami i myślą ogarnąć 
może.

Posłuchajmy jego gorących modlitw i próśb błagalnych, a zobaczymy ze zdziwieniem, jak 
ten lud bliskim jest Boga, jak pokornie i z ufnością z nim rozmawia, swoją biedę Mu 
przedstawia i o pom oc G o prosi.

czymże jest wiara i modlitwa klas inteligentnych w porównaniu z tą wiarą ludu? Co tej wierze 
przeciwstawić mogą? Dla wykształconego, który się bliżej i dokładniej zapoznał z niezmien
nymi prawami i siłami przyrody, tj. z prawami natury, Bóg, choć Twórca tego wszystkiego, 
jakoś wydaje się dalszym; choć wznioślejsze o Nim ma pojęcie, jako o ideale wszelkiej 
mądrości i wszechpotęgi, to przecież nie zbliża się do N iego z taką dziecięcą ufnością i z taką 
natarczywością 36.

W swej psychologizującej interpretacji kultu zbliża się Rydel do konstatacji 
tych ludoznawców, których bardziej niż przeżytki, relikty archaicznych wie
rzeń, animizmu i magii interesowały przejawy prymitywnej wprawdzie, ale 
jednak katolickiej religijności. Procesja zatem reprezentuje nurt idyllicznych 
fascynacji pierwotną prostotą wiary człowieka rustykalnego, a równocześnie 
przynosi poetycką apologię swojskiej, społecznie i etnicznie skonkretyzowanej 
kultury religijnej.

35 C z a r n o w s k i ,  op. cit., s. 90, 91.
36 S. C z a ja , Wiara u ludu. „Lud” 1904, s. 434, 435, 437.
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Lektura Rydlowych oktaw naprowadza bowiem na jeszcze jeden system 
znakowy, o mniejszym zakresie występowania, ale niezwykle ważnej funkcji 
semantycznej. Okazuje się, że w wizerunku narratora oprócz poety-impres- 
jonisty, malarza folkloru i etnografa mieści się jeszcze ideolog narodowego 
solidaryzmu. Trzeba przyznać, że bardzo zręcznie — a także dyskretnie — 
wykorzystuje on religię, a zwłaszcza jej wspólnotowe aspekty.

Najpierw więc podkreśla tężyznę, fizyczne piękno i dostojność chłopów 
idących w procesji. O gospodyniach powie:

W dostojnym chodzie, w uroczystej minie 
Widać skupienia i powagi piętno —
Powoli suną pyszne, tryumfalne, [115]

po chwili dostrzega:
U baldachimu czterech gospodarzy 
Krzepkich jak dęby stuletnie

a ciąg dalszy tego wersu i tej strofy zdradza już świadomość ideologa-mito- 
twórcy:

— i zda się,
Że to lechiccy władykowie starzy,
Co wespół z Piastem żyli w dawnym czasie.
Jakiś majestat senatorski w twarzy 
I sukman białość, i na ciężkim pasie 
Moc niezliczona gwoździków mosiężnych 
U tych wioskowych magnatów siermiężnych. [116]

W rok po napisaniu Procesji podobne słowa zabrzmią w Weselu, ale 
w innym już kontekście. Dla Rydla mit piastowski, idea chłopa-Piasta jest nie 
tylko nobilitacją stanu włościańskiego. Jest czymś więcej — bo przypominając 
chłopską genealogię dynastii piastowskiej opowiada się za pełnoprawnym 
udziałem wsi w życiu narodowym. W procesyjnym tłumie chłop postępuje 
obok „pana kolatora”, szlachcica. Wobec sacrum są oni już równi, a „święta 
droga”, jaką zawsze jest procesja37, zamienia się w symboliczną drogę chłopa 
i szlachcica do narodowego zbratania. Popularność, wręcz stereotypowość 
koncepcji wspólnych cech i pochodzenia, a więc etnosu określającego toż
samość plemienno-kulturową ludu i ziemiaństwa, ilustruje choćby wypowiedź 
Stanisława Tarnowskiego. Nawiązując do teorii najazdu, zaprzecza krakowski 
konserwatysta poglądom o obcości krwi, kwestionującym zatem czystość 
rasową, rodzimość szlachty, i dodaje:

Jakże by w takim razie zrozumieć i wytłumaczyć to zupełne podobieństwo, więcej niż
podobieństwo, tożsamość natury szlachcica i chłopa38.

Wspomniana zręczność wykorzystania faktu religijnego do celów mito- 
twórczych polega na jawnym ukazaniu zespalającej funkcji obrzędu, a ewoka- 
cyjnym, symbolicznym jedynie przypomnieniu czytelnikowi, że dla chłopa jed

37 Zob. D. F o r s tn e r , Świat symboliki chrześcijańskiej. Warszawa 1990, s. 89 (tłum. W. Z a 
k rzew sk i) .

38 S. T a r n o w s k i, Po dwudziestu pięciu latach'. Z  doświadczeń i rozmyślań. „Przegląd Polski” 
t. 101 (1891), s. 181.

4 — Pamiętnik Literacki 1994, z. 1
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nym z kryteriów, kto wie czy nie najważniejszym, poczucia tożsamości 
i przynależności do grupy „swoich” było wyznawanie wiary katolickiej. I jeśli 
przez długie lata pojęcie narodu (nie w gwarowym oczywiście, lokal- 
no-wspólnotowym, ale etnicznym sensie) pozostawało obce świadomości 
ludowej, to zastępczą rolę integrującą grupy społeczne i ponadregionalne 
pełniła właśnie religia (np. pielgrzymki, kult M atki Boskiej Częstochowskiej). 
Czarnowski w związku z tym pisał:

Nie dziw więc, że chłop nasz jest dotychczas jeszcze skłonny mieszać religię i narodowość
oraz że więź narodowa'przedstawia się u ludu w postaci więzi kultowej39.

Słowem — udział w obrzędzie religijnym staje się wyznacznikiem nie tylko 
chłopskiej, ale i narodowej wspólnoty40.

Oto drobna z pozoru manipulacja kompozycyjna: wyrażenie „magnaci 
siermiężni” kończy jedną zwrotkę, określenie „Sam pan kolator” zaczyna 
następną, nie mówiąc już o tym, że przedstawicieli obu stanów łączy najbar
dziej zaszczytna w hierarchii procesji posługa przy księdzu i baldachimie. 
Trudno wprost nie zauważyć dopełniającej się w tym miejscu Procesji 
solidary stycznej, mitologizującej interpretacji kultu. A stąd krok już tylko do 
stereotypu Polaka-katolika; nie po raz pierwszy i nie ostatni w dziejach naszej 
kultury ideologia wspomaga się religią.

W biografii twórczej Rydla Procesja zamyka okres, w którym tematyka 
religijna realizowała się głównie w indywidualnym — modlitewnym, na
strojowym, estetycznym — przeżyciu obecności czy tajemnicy sacrum. Zwrot 
ku wypowiedzi o religijności ludowej, jej liturgicznych, zrytualizowanych 
wzorach kulturowych, zapowiada zainteresowanie autora społeczno-narodo- 
wymi treściami i funkcjami faktów oraz symboli religijnych. Znajdzie to swój 
wyraz w Betlejem polskim; wyrosłe m.in. z jasełkowo-kantyczkowych przeja
wów ludowej pobożności, uwzniośla ją  w ramach ideologii religijno-patriotycz
nej.

Poetycką repliką takiej właśnie metody instrumentalizacji religii był wiersz 
Kolęda, zamieszczony dopiero w wydaniu 3 Poezji. Nawiązując do darów 
i hołdu złożonego Jezusowi przez mędrców ze Wschodu, dokonuje Rydel 
sentymentalnej pochwały stajenki i kolędy, które uwieczniły te „święte dzieje”. 
Trwają one wprawdzie „w prostaczej piosence”, ale historia i symbolika

39 C z a r n o w s k i,  op. cit., s. 94.
40 Już tylko w formie dygresji — potwierdzającej jednak potencjalne treści narodo- 

wo-integracyjne Procesji — kilka uwag o wizerunkach świętych na chorągwiach kościelnych. Rydel 
nie informuje, czy któryś z nich jest patronem kościoła, nie są to również święci czczeni w jakiś 
szczególny sposób na wsi lub związani z kalendarzem liturgiczno-obrzędowym. Ich dobór może 
wyrażać intencje kryptosymboliczne o charakterze etniczno-przestrzennym lub społeczno-solidary- 
stycznym. Św. Kazimierz kojarzy się z Wilnem i Litwą, Archanioł Michał to patron Rusi. Na 
feretronie widnieje M atka Boska Częstochowska. Powstaje w ten sposób układ ikonograficz- 
no-terytorialny symbolizujący jedność ziem Rzeczypospolitej w granicach przedrozbiorowych. Św. 
Marcin-rycerz i św. Kazimierz-królewicz przypominają również o cnotach przedstawicieli stanu 
szlacheckiego, uzupełniając treści społeczno-solidarystyczne. Podobną symbolikę religijną, choć 
w funkcji polemicznej, przywoła W y s p ia ń s k i  w Weselu. Zob. S. S k w a r c z y ń s k a , Semantyka 
i funkcja dramaturgiczna dwóch elementów scenograficznych w „ Weselu” Wyspiańskiego. W : Wokół 
teatru i literatury. Studia i szkice. Warszawa 1970. — F. Z ie jk a , W kręgu mitów polskich. Kraków 
1977, s. 2 1 2 -2 2 1 .
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sakralna zostają przechwycone i wpisane w inny również wymiar — znaczeń 
i symboli historycznokulturowych. Następuje bowiem narodowa aktualizacja 
i reinterpretacja motywu biblijnego. W stajence pojawiają się nie „M onar
chowie / W złocistych mitrach na głowie”, ale „Jeńcy świata i tułacze” 
szukający w Jasnej kolędzie” pocieszenia i nadziei:

Dary swoje niosą oto:
Nie kadzidło, mirrę, złoto,
Jeno rany i kajdany 
I niewolą duch znękany

I wnętrzną zgryzotą. [53 — 54]

Ten autotematyczny liryk komentuje więc semantykę i funkcję kulturową 
kolędy oraz szopki, właściwe im zespolenie treści religijnych z patriotycznymi. 
Stwierdzenie zatem, że Kolęda jest poetycką repliką znanej Rydlowi techniki 
scenicznej, jak też konsolacyjnej adapatacji symboliki bożonarodzeniowej, 
oznaczać może i to, iż stanowi rodzaj językowej ikony — jeśli nie samego 
Betlejem polskiego, to konwencji oraz ideologii jasełek patriotycznych.

I jeszcze jedna konkluzja odnosząca podjętą tu problematykę do szerszego 
kontekstu kulturowego. Zainteresowanie religijnością ludową, towarzyszącymi 
jej obrzędami czy tekstami folklorystycznymi jest wyrazem tendencji przybiera
jącej dwojaką postać. Z jednej strony kontynuuje ona tradycyjne powiązania 
tematyki religijnej i narodowej. Z drugiej zaś sam wybór ludowej właśnie 
religijności przenosi ją  na poziom inny niż lokalny, parafialny. Może być ona 
wprawdzie instrumentem działań ideologicznych, ale nie przestaje być obiek
tem zainteresowań innego jeszcze rodzaju. Wiadomo, że modernizm był 
okresem nie tylko kryzysu wiary i Kościoła, ale też poszukiwania niekonwen
cjonalnych form religijności, często nieortodoksyjnych, parareligijnych. Otóż 
w nurcie dość powszechnych fascynacji pierwotnością, prymitywem folklo
rystycznym, egzotyką życia wiejskiego również chłopska pobożność — w spo
sób paradoksalny, zważywszy na jej tradycjonalizm czy rytualizm — staje się 
wzorem nowego, nieznanego czy może utraconego przeżycia kontaktu z sac
rum. W świadomości wielu pisarzy, etnografów, malarzy poznawanie i opisy
wanie religijności ludowej bywało równie interesujące, co odkrywanie okulty
zmu, spirytyzmu, buddyzmu bądź ezoterycznych tajemnic gnozy.


