
 

Poezja wielkanocna 

W polskiej poezji utwory wielkanocne mają od dawna swoje miejsce. Poeci 

podejmowali tematykę Męki Pańskiej, Wielkiego Tygodnia, Zmartwychwstania, Zbawienia  

i wielkanocnych obrzędów. 

O tradycyjnych potrawach spożywanych podczas Świąt Wielkanocnych, o malowaniu jajek, 

pieczeniu babki wielkanocnej, a także suto zastawionych stołach oraz dzieleniu się święconką 

możemy również przeczytać w wierszach. 

Powstało wiele wierszy związanych tematycznie ze świętami Wielkanocy. Wprawdzie nie są 

one tak popularne, jak bożonarodzeniowe, lecz temat, który podejmują, jest najważniejszy  

i szczególnie aktualny do czytania podczas Oktawy Wielkanocnej 

 

 

Baranku Wielkanocny Jan Twardowski 

Baranku Wielkanocny coś wybiegł z rozpaczy 

z paskudnego kąta 

z tego co po ludzku się nie udało 

prawda, że trzeba stać się bezradnym 

by nie logiczne się stało 

Baranku Wielkanocny coś wybiegł czysty z popiołu 

prawda, że trzeba dostać pałą 

by wierzyć znowu



 

 

Dzieci na Wielkanoc Konstanty Ildefons 

Gałczyński  

Dzieci na Wielkanoc są inne niż 

zazwyczaj, 

W dzieciach na Wielkanoc jest moc 

tajemnicza, 

Dzieci na Wielkanoc 

Wstają bardzo rano 

I pytają: – Dlaczego dzwony tak głośno 

krzyczą? 

Dzieci na Wielkanoc mają czerwone usta, 

Czerwonymi ustami plotą różne głupstwa: 

Czy strażak śpi na wieży, 

Czy słońce to jest księżyc 

I dlaczego hiacynty zaglądają w lustra. 

Ty dzieciom na Wielkanoc odpuść 

wszystkie winy: 

Że rozlały atrament, że zbiły słoiki – 

Gdy tak smacznie śpią nocą, 

Nie dziw, że we dnie psocą, 

Że wciąż w ruchu są, jak małe listeczki 

brzeziny. 

Ty także byłeś mały. To historia dawna, 

Powiadasz. Ja rozumiem – dzisiaj nosisz 

krawat, 

Parasol i notesik, 

Ale gdyś jest wśród dzieci, 

Czy nie jesteś znów dzieckiem, powiedz, 

czy nieprawda? 

Widzisz, ten świat jest wciąż 

niedoskonały: 

Jednym ciągle zbyt groźny, innym wciąż 

zbyt mały – 

Ale wiedz: ciemne drogi, 

Troski, trudy i trwogi – 

Że dzieci, zawsze dzieci w nim 

opromieniały. 

I jeszcze jedno cierpkie słówko jegomości 

Podrzucę na odchodnym, z sympatii, z 

miłości: 

Że gdy dzieciom, mój panie, 

Zechcesz kropnąć kazanie, 

Zaczynaj od kazania do własnych sła

 

Wielkanocny pacierz ks. Jan Twardowski  

Nie umiem być srebrnym aniołem – 

Ni gorejącym krzakiem – 

Tyle Zmartwychwstań już przeszło- 

A serce mam byle jakie. 

Tyle procesji z dzwonami – 

Tyle już alleluja – 

A moja świętość dziurawa 

Na ćwiartce włoska się buja. 

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy – 

Jak na koślawej fujarce – 

Żeby choć papież spojrzał 

Na mnie – przez białe swe palce. 

Żeby choć Matka Boska 

Przez chmur zabite wciąż deski – 

Uśmiech mi Swój zesłała 

Jak ptaszka we mgle niebieskiej. 

I wiem, gdy łzę swoją trzymam 

Jak złoty kamyk z procy – 

Zrozumie mnie mały Baranek 

Z najcichszej Wielkiej Nocy. 

Pyszczek położy na ręku – 

Sumienia wywróci podszewkę – 

Serca mojego ocali 
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