
1 
 

Pasterka ze Stanisławem Młodożeńcem 

„Pasterka” to nie tylko żeńska forma rzeczownika „pasterz”, ale i nazwa liturgii zamykającej 

adwent, gdy kończy się okres oczekiwania na Wcielenie Syna Bożego, przepowiadanego 

przez proroków, a otwiera radosny czas Narodzenia Pana. Tak jest właśnie w wierszu 

Stanisława Młodożeńca, poety z Dobrocic, urodzonego w 1895 r., który w 1914 zdał maturę 

w gimnazjum rosyjskim w Sandomierzu i dopiero w 1918 roku znalazł się na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie. 

Tomasz Burek, autor znakomitego Wstępu do „Utworów poetyckich” Młodożeńca, wyjaśnia 

przyczynę czteroletniej „luki” w biografii poety1. Pokrótce, za autorem Wstępu wyjawię, że 

Młodożeniec znalazł się w Rosji, gdzie był świadkiem burzliwych wystąpień rewolucyjnych z 

1917 roku. Tam zetknął się z awangardowymi tendencjami w kulturze, co w znaczącym 

stopniu ukształtowało jego późniejszą twórczość. Przyszły poeta powrócił do kraju w 1918 

roku, od października rozpoczął studia polonistyczne na UJ, dwukrotnie przerywane z 

powodu wstąpienia do Legii Akademickiej, a następnie do kompanii łączności 1 pułku 

strzelców podhalańskich, która to formacja wsławiła się m.in. w wojnie z bolszewikami w 

1920 roku.  

Po ukończeniu studiów poeta wyjechał z Krakowa i do wybuchu II wojny św. był 

nauczycielem języka polskiego najpierw w Kielcach, a następnie w Zamościu i w Warszawie. 

Jednym z jego uczniów był Krzysztof Kamil Baczyński. W sierpniu 1939 r. Młodożeniec 

został zmobilizowany jako szeregowy żołnierz wojsk łączności. Przez Węgry, Jugosławię, 

Konstantynopol przedostał się do Syrii i rozpoczął służbę w szeregach Brygady Strzelców 

Karpackich. Urlopowany z wojska w 1941 r. objął redakcję „Gazety Polskiej” w Jerozolimie. 

W 1942 r. wyjechał do Londynu, gdzie pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

rządu emigracyjnego oraz był redaktorem pisma „Jutro Polski”. Do kraju powrócił w roku 

1957. Zmarł w 1959 roku2. 

Ale wróćmy do 1918 roku, do Krakowa. Tu Młodożeniec nawiązał bliską współpracę ze 

środowiskiem artystów. Wspólnie z Tytusem Czyżewskim i Brunonem Jasieńskim założył 

Klub Futurystów „Katarynka”. Młodożeniec uczestniczył we wszystkich wystąpieniach 

młodych twórców. Miały one charakter prowokacyjny i wymierzone były w szeroko pojętą 

tradycję oraz kulturę „wysoką”, elitarną.  

                                                        
1 T. Burek, Wstęp [w:] S. Młodożeniec, Utwory poetyckie, Warszawa 1973.  
2 T. Burek, Nota biograficzna [w:] S. Młodożeniec, Poezje wybrane, Warszawa 1977, s. 118-127. 
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Tomasz Burek prowadzi znakomitą analizę zjawiska, jakim był futuryzm polski; wywód tego 

krytyka pozwala zrozumieć, dlaczego zorientowani ku przyszłości (łac. futurum – przyszłość) 

poeci zwracali się ku ludowości, a więc ku temu, co pierwotne, archaiczne. Burek tę postawę 

nazywa „uludowionym futuryzmem”, nowoczesnym prymitywizmem. I następnie wskazuje, 

że w okresie dwudziestolecia międzynarodowego Młodożeniec stosował dwie strategie:  

poetykę zabawy lingwistycznej oraz poetykę rzeczowego, epickiego patosu. Według Burka 

tomem poetyckim, w którym te dwie strategie się krzyżują są „Futuro-gamy i futuro-pejzaże” 

(1934 r.). W tomie odnajdujemy cykl „Sandomierska glinka”, a w nim – „Pasterkę”. 

Przenieśmy się zatem w świat wykreowany przez poetę, w świat odległy w czasie 

historycznym, chociaż bliski w wymiarze duchowym. Znajdujemy się we wsi na 

sandomierskiej ziemi, blisko Podgaja. Może to Dobrocice? Zapadła już noc. Ale noc 

niezwykła, bo oto w zagrodach rozlegają się głosy, na które zareagują mieszkańcy: 

U kuma Macieja 
koguciczek  piejał 
Wstajojcie – wstajojcie 
budzi się nadzieja. 

Tak oto rozpoczyna swą poetycką opowieść podmiot tekstu, byt dwoisty, bo z jednej strony 

mówi językiem mieszkańców wsi, jest więc opowiadaczem naiwnym, patrzącym na zdarzenia 

z perspektywy wewnętrznej, ale równocześnie ogląda je z perspektywy zewnętrznej, 

odczytuje i komentuje sens opisywanych obrazów.  

Utwór Młodożeńca, składający się z pięciu ponumerowanych części, ukazuje sekwencję 

zdarzeń w noc poprzedzającą Boże Narodzenie. Widzimy, niczym w kalejdoskopie lub na 

filmie, następujące po sobie ujęcia: pobudkę, którą urządza koguciczek, następnie drogę do 

kościoła i obrzęd zakończony hołdem złożonym Dziecięciu. To bardzo prosta fabuła, mocno 

przy tym osadzona w tradycji, właściwie w doświadczeniu niemal każdego. Poeta wprowadza 

nas w świat wiejski, świat uporządkowany, którego mieszkańcy żyją zgodnie z rytmem pór 

roku oraz kalendarzem liturgicznym. Wszystko ma tutaj swe miejsce i czas. Noc oczekiwania 

rozpoczynają zwierzęta, które, zgodnie  z przekonaniami ludowymi, raz w roku mówią 

ludzkim głosem. Stąd nikogo nie dziwi, że to kogut wzywa do wyjścia z chałup, by pójść na 

powitanie „Niebieskiego Króla”. Do głosu zwierząt rychło dołączają dzwony kościelne, jakby 

prowadząc rozmowy, odpowiadając na zasłyszane dźwięki: 

Zahuczało w Jankowicach 
biją dzwony – – – 
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 To na odzew im w Malicach 
biją dzwony – – – 

Uderzyli w Kleczanowie 
biją dzwony – – – 

 Na odpowiedz w Obrazowie 
biją dzwony . . .  

Ten dźwięk uderza pod niebiosa i ściele się, obejmując ziemię całą, zwiastując radość: 

„Chrystus na świat narodzony –  
– Pochwalony!” 

Tak oto niebo poprzez głos dzwonów łączy się z ziemią, spiżowy ton otwiera przestrzeń 

ziemską na epifanię. W takiej scenerii, przygotowanej przez naturę i wszechogarniający 

dźwięk dzwonów, pojawiają się bohaterowie – prosty lud, który wychynął z rozgrzanych izb 

na zaśnieżony trakt. Poeta operuje kontrastem, by wyodrębnić gromadę wiejską, czerniejącą 

nocą na białym śniegu w drodze do kościoła. Kogóż w tej grupie nie ma! Są najbogatsi, jak 

Jan Paciocha z synem, biedaczyna Kłak i Kiec, i cieśla Pieter, są mężczyźni, kobiety, dzieci. 

Słowem – wszyscy; zrównani, zjednoczeni w radości, ubrani odświętnie – zgodnie, solidarnie 

wędrują na mszę, oświetlając drogę latarkami (chyba naftowymi). Na niebie migocą gwiazdy, 

a wśród nich ta najważniejsza. To ona zapewne prowadzi gromadę, niczym pasterzy do 

Betlejem. Tempo marszu, jego odświętny charakter podkreśla refrenicznie powtarzany 

dystych: 

Nowych butów skrzyp  – 
chrupi sypki śnieg . . .  

Młodożeniec, opisując maszerowanie, wprowadza wiele konkretów, realistycznych 

szczegółów. I tak wiemy, że żona bogacza Paciochy była gruba, ktoś był kulawy, inny się 

potykał idąc. Uformował się swoisty pochód, który bynajmniej nie w skupieniu, lecz w 

rozgwarze, niekiedy pokrzykując, zmierza do kościoła: 

A tych dzwonów chór – 
jak aniołów śpiew – – 
A tych dzwonów huk  
rozkołysał się – – – 
Echa wtórzą mu – 
ludzie wtórzą mu – 
– „Pochwalony Bóg! …” 
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Poeta wprowadził nas w podwójny wymiar rzeczywistości – gromada wiejska maszeruje „tu i 

teraz”, by przywitać Boże Dziecię, ale ta ziemska rzeczywistość zanurzona została w 

wiecznie trwałym czasie sakralnym, którego namacalnym świadectwem jest dźwięk dzwonów 

skojarzonych z anielskim śpiewaniem. Krzyżują się w utworze dwie przestrzenie – 

horyzontalna oraz wertykalna i na styku tych dwóch wymiarów dzieje się akcja poetyckiej 

fabuły „Pasterki”. 

Opisanemu zdarzeniu towarzyszą barwy: biel i czerń, światłość oraz ciemność, wreszcie 

rozmaite głosy – gwar rozmów, śmiech ludzki, grzmot dzwonów, chrzęst zmarzniętego 

śniegu, po którym idą wieśniacy. To niezwykle sugestywny, skonstruowany na prawach 

synestezji obraz. A w kościele: 

W potopie jasnych świateł 

toną dusze zbielałe, 

jakby w jeden opłatek 

tu się serca ściskały … 

Lud zamiera w zachwycie, „hukną, pisną organy – weselną cisną nutę” – tę podchwycą wierni 

i „hukną piersi tysiącem”. Tak brzmi kolęda, pieśń radości i pojednania ziemi z niebem, bo 

oto na oczach wiernych dokonuje się cud zejścia bóstwa w sferę profanum. A ludzie w 

świątyni proszą, by Dziecina „strzegła krainy miłej”. Epilog „Pasterki” zawiera scenę 

błogosławieństwa, jakiego Syn Boży, swą małą rączką, udziela obecnym. Pointa utworu 

odsyła zarówno do przeżytej liturgii, jak i do Biblii: 

W ubogiej, lichej stajence 

zawarte z Bogiem przymierze … 

Podmiot tekstu reprezentuje zatem wyższą niż ludowa świadomość, sytuuje siebie poza 

opisaną społecznością, chociaż jest z nią zjednoczony. Rozumie głęboki, religijny sens 

świętego zdarzenia, które dokonało się w nocy przy dźwiękach dzwonów i organów. 

W „Pasterce” poeta swobodnie łączy wzniosłość z trywialnością, powagę z żartem, przy czym 

pierwsze człony zestawień przynależą do sfery boskiej, drugie – ludzkiej. Ale to nie oznacza, 

by prosty lud nie dostrzegał wagi świętego zdarzenia: w kościele wszyscy w wielkiej 

powadze składają hołd Dziecięciu. 

Stanisław Młodożeniec ukazał wieś, której dziś już nie ma. I opowiedział o niej, posługując 

się gwarą, przy czym, jak twierdzi Tomasz Burek, nie jest to stylizacja ani nawracający w 

kulturze co czas jakiś postulat powrotu do natury. W utworze odnajdujemy archaiczne formy, 
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np. „piejał” – jakby sprzed okresu przedpiśmiennego polszczyzny, nieobjęte ściągnięciem 

(kontrakcja; nb. na północnej Lubelszczyźnie mieszkańcy wsi do dziś używają czasowników 

typu: „bojał się”, „stojał” – w przeciwieństwie do ogólnopolskiego: „bał się”, „stał”; gwara 

wiejska długo przechowywała niezwykłe archaizmy). Młodożeniec stosuje cytaty z mowy 

ludu, oddaje poprzez język ludowy świat wyobraźni i wrażliwości, nie unika przy tym pojęć 

antyestetycznych, np. „scyrbatka” (kobieta z niepełnym uzębieniem), „wielgi Walek”, 

„jucha”. Rubaszne i dosadne określenia, podnoszące wrażenie autentyzmu, unaoczniają 

jędrność i soczystość języka ludowego. 

Odbyliśmy pasterkę razem z Młodożeńcem i jego bohaterami. Lecz pozostańmy z nimi w 

radości i wewnętrznej pogodzie. Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok. 

Danuta Paszkowska 


