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Portret najprawdziwszy. 
Słowo wstępne

„Pióro maczam w kałamarzu
i litery wyprowadzam (…)

by z najprawdziwszego wątku
powstał najprawdziwszy portret”1

Konstanty Ildefons Gałczyński

Problematyka niniejszej monografi i zakreśla ważkość i nieustają-
cą żywotność tematów takich jak: podróż, miasto, natura, choroba czy 
śmierć. Spojrzenie swoim zakresem obejmuje dwa kierunki, jakimi są 
dwa regiony modernistycznej2 Europy – Polska i Szwecja. Taka kon-
frontacja pozwala zaobserwować z bliska wspólnotowość wyborów ar-
tystycznych, jakość podobnego „oglądania” tych samych kategorii eg-
zystencjalnych, zbieżny rytm myśli odmiennych kulturowo artystów3. 
Wybory z literatur: polskiej i skandynawskiej4 końca XIX i początków 

1 Konstanty Ildefons Gałczyński, Pieśni, (1953) II, [w:] idem, Wybór poezji, oprac. 
Marta Wyka, wydanie VI zmienione, Biblioteka Narodowa Nr 189, seria I, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 
2003, s. 402.

2 Zob. Ástráður Eysteinson, Vivian Liska (red.), Modernism, T. 1, Amsterdam – 
Philadelphia 2008.

3 Zob. Marcel Cornis -Pope, John Neubauer (red.), History of the Literary Cultures of 
East -Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th century, Amsterdam–
Philadelphia, T. I – 2002, T. II – 2006, T. III – 2007, T. IV – 2011.

4 W kontekście tematyki przedstawionej w niniejszej monografi i powołuję się 
na stosowaną przez naukowców szwedzkich defi nicję literatury szwedzkiej, do 
której zaliczają oni wszystkie utwory powstałe w języku szwedzkim. W toku 
analiz i interpretacji idę śladem badaczy szwedzkich przyjmujących, że to język, 
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XX wieku, przywołuję i interpretuję w żywiole lektury komparatystycz-
nej – oświetlając ich konwergencje i dywergencje z ustawionym na nich 
„tekstowym” portretem człowieka. Wielokrotnie – dla mnie samego – 
dawało to efekt zadziwiający, bowiem odsłaniały się podobieństwa, któ-
rych obecność słabo sobie uświadamiałem.

Książka jest ukonstytuowana na dwóch centralnych kategoriach, 
którymi są pejzaż i diagnoza. Pola te łączą się ze sobą, przenikają, uak-
tywniając nowe semantyki i odczytania. We wskazanych zakresach jedną 
z ważniejszych dla mnie inspiracji naukowych, wiodącą w stronę moich 
rozpoznań badawczych, jest rozprawa Mariana Stali Pejzaż człowieka. Młodo-
polskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele (Kraków, 1994). Fascynuje mnie 
bowiem „człowiek żywiołów” i „człowiek postawiony wobec żywio-
łów”, wewnętrznie sprzeczny i istniejący wobec ogromu wszechświa-
ta5, jak również człowiek „odczytany” z programów i dyskusji fi ndesiec-
lowych, z materii symbolizmu, dekadentyzmu, modernizmu polskiego 
i szwedzkiego. Polsko -szwedzki portret człowieka z przełomu wieków 
XIX i XX, wyłaniający się z moich analiz, objawia jednostkę dualną – ja-
sną i ciemną, witalną i podlegającą śmierci, przynależącą do świata natu-
ry i kultury. To człowiek istniejący w świecie żywiołów (czasu, biologii, 
przyrody, narodzin i śmierci) i objawiający wieloaspektowy kryzys – je-
den z głównych fi larów modernizmu.

Prymarnym dla mnie postulatem metodologicznym jest adekwat-
ność komparatystyczna uwyraźniająca zbieżność mikroświatów teksto-

a nie pochodzenie literatów, tematyka i problematyka ich utworów, nawet nie 
deklaracje narodowe są najważniejszymi kryteriami decydującymi o przynależności 
utworu do literatury szwedzkiej. W tym przypadku zdecydowanie najważniejszy 
jest język. Niniejsza egzegeza oparta jest na tłumaczeniach polskich z języka 
szwedzkiego (z informacją o tłumaczach), lekturach i tłumaczeniach własnych 
z języka angielskiego i szwedzkiego. 

5 Mam na uwadze perspektywy mikro- i makroświata; odniesienia do antropologii 
fi lozofi cznej; odbywającej się na przełomie wieków „debaty antropologicznej”, 
o której pisze m.in. Marian Stala w szkicu: Marian Stala, Człowiek z właściwościami. 
W kręgu antropologicznej problematyki Młodej Polski, [w:] Stulecie Młodej Polski. Studia, 
red. Maria Podraza -Kwiatkowska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 
Naukowych „Universitas”, Kraków 1995, s. 135–152, zwł. s. 146–148; zob. 
Anna Wydrycka, Między bios a zoé. Poetycka antropologia w liryce Młodej Polski. Interpretacje, 
Wydawnictwo UwB, Białystok 2012.
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wych wspomnianych regionów Europy, (po)wagi ich narracji. W po-
szczególnych rozdziałach monografi i pokazuję, jak różni literaci6, obok 
indywidualnych „dominant wewnętrznych światów”7, reagują na ska-
lę tych samych toposów, jak przenikają na tożsame trajektorie strategii 
pisarskich i efektów narracyjnych, jak „spotykają się” w tych twórczo-
ściach różnoimienne toposy, fi gury, kreacje, fi lozofi e, obrazy. Kompa-
ratystyka jest dla mnie instrumentem rekonstrukcji „z atramentu” por-
tretów człowieka pozostawionego w tamtych tekstach – odbiciem, 
pejzażem i diagnozą tamtego, konkretnego doświadczenia. Portret ów 
dobitnie wyjaśnia egzystencję, daje impuls do diagnozy wspólnotowej, 
odkrywając tekstualny pejzaż powiązań literatur.

*

Praca została podzielona na dwie zasadnicze części: ŚWIAT KUL-
TURY oraz ŚWIAT NATURY. Pierwsza część koncentruje się wokół 
człowieka i jego egzystencji w przestrzeni miasta (rozdział pierwszy 
i drugi), natomiast druga część dotyczy człowieczej obecności w ob-
szarze natury (rozdział pierwszy, drugi i trzeci). Dla artystów przeło-
mu XIX i XX stulecia podział na naturę i kulturę jest prymarny. Kultura 
zostanie zdefi niowana jako „źródło cierpień” (za Freudem), wciąż jed-
nak pozostając istotnym punktem odniesienia dla refl eksji o egzystencji. 
Natura natomiast to domena życia, strefa ustawicznych procesów odra-
dzania i umierania. Bios i Thanatos przynależą zatem kategoriom kultu-
ry (miasto jako sztuczny wytwór i odbicie pejzażu wewnętrznego jed-
nostki ludzkiej), jak i natury (kobiecość/męskość, cykle przyrodnicze, 
morze i góry). Nadto w pracy znajdują się: słowo wstępne, zakończenie, 

6 Dokonany przeze mnie wybór autorów szwedzkich włączonych do egzegezy 
odpowiada zasadzie „odbicia lustrzanego” w ramach poglądów, przekonań, 
tendencji w kulturze i sztuce, chronologii i periodyzacji przełomu wieków XIX 
i XX w Polsce i Szwecji. Wybór padł na wyróżniających się oraz nieznanych 
lub/i niezauważalnych literatów aktywnych pisarsko w obydwu regionach 
ówczesnej Europy, uprawiających poezję i prozę obu literatur. Zob. Anna 
Wydrycka, „Rządy poezji”. Młodopolska liryka. Studia i interpretacje, Wydawnictwo Prymat, 
Białystok 2016. 

7 Anna Czabanowska -Wróbel, Wprowadzenie, [w:] eadem, Sprzeczne żywioły. Młoda Polska 
i okolice, wydanie I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, 
s. 9. 
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bibliografi a prac cytowanych, nota bibliografi czna, streszczenia w języ-
kach angielskim i szwedzkim oraz indeks nazwisk.

W części pierwszej rozdział 1., zatytułowany Miasto śmierci w litera-
turze szwedzkiej przełomu XIX/XX stulecia, odsłania przestrzeń miasta „cho-
rego”, odczytanego w kategorii miasta -potwora, miasta śmierci, destruk-
cyjnie wpływającego na podmiotowość ludzką. Centralnym obszarem 
literaturowym jest tutaj twórczość prozatorska eminentnego pesymi-
sty, dekadenta szwedzkiego przełomu wieków – Hjalmara Söderberga. 
Szwedzkie pejzaże miejskości porównuję z wizerunkami miast wyłania-
jącymi się z pisarstwa polskiego tamtej doby. 

W rozdziale 2., zatytułowanym Wenecja ambiwalentna, na bazie 
jednego z najstarszych i niezmiennie interesującego motywu podróży 
(tutaj paralele podróży duchowej i rzeczywistej), przedstawiono wie-
lokrotny pejzaż Wenecji – jej prawdziwy odbiór, ocenę i zapis w róż-
nych tekstach polskich i szwedzkich literatów przełomu XIX/XX wieku, 
w twórczości których fi gura miasta odgrywa niemałą rolę. Tak odległe 
chronologicznie i periodyzacyjnie zestawienia pozwalają zrozumieć, iż 
w każdej podróży – od metaforycznej, wyobrażeniowej po realną, kon-
kretną topografi cznie – najważniejsze okazują się doświadczenia, wra-
żenia, przeżycia i zdarzenia wzbogacające trwale jednostkową pamięć, 
percepcję, wyobraźnię, wielokontekstowe postrzeganie świata i czło-
wieka. Podróż bowiem „pozwala spojrzeć na świat i siebie inaczej, 
a tym samym – daje szansę przemiany duchowej i przekroczenia wła-
snego losu, które nie byłyby możliwe w czasie przebywania w jednym 
i tym samym miejscu, bez zmiany punktu widzenia, zmiany perspek-
tywy”8. Umożliwia również odczytanie Wenecji – zaskakująco, zbież-
nie, prawdziwie. 

W części drugiej w rozdziale 1., noszącym tytuł Samotność i twarz 
śmierci – Edith Södergran, kategoriami prymarnymi w egzegezie są: życie, 
choroba, śmierć, temporalność, problematyka płci, złożonych relacji ko-
bieta/mężczyzna. W takim zakroju semantycznym omawiam twórczość 

8 Hieronim Chojnacki, Marzenie o Italii. Motywy włoskie w poezji szwedzkiej XIX i XX wieku. 
Rozprawa i antologia wierszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, 
s. 17, zob. też n. 19–30.
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poetycką jednej z najciekawszych reprezentantek modernizmu fi ńsko-
-szwedzkiego, nietzscheanistki Edith Södergran. Tę trudną, wieloaspek-
tową twórczość porównuję z utworami polskich modernistów.

Rozdział 2. Pory roku – cztery refl eksje fi lozofi czne człowieka. W kręgu 
polskiej i szwedzkiej poezji fi ndesieclowej prezentuje efekt gruntownych ba-
dań nad materią treściową tomików poetyckich autorów polskich, wy-
dawanych pod koniec XIX i na początku XX wieku. Nachylenie lek-
turowe skierowano tu w stronę semantyki pór roku z przełożeniem 
na fenomeny egzystencji człowieka (czas, pamięć, przemijanie, wita-
lizm, pesymizm/optymizm, wątki temporalne, śmierć), kategorie pej-
zaży wewnętrznych. Tak jak w rozdziałach poprzednich, lirykę polską 
zestawiono ze szwedzką w tym samym zakresie tematycznym. Kore-
sponduje to z podobną tematyką zawartą w rozdziale 3. Woda i ska-
ła, w którym uwydatniono drugi paralelny z przyrodą blok tematycz-
ny wskazanych tomików, jakim jest symbolonośna motywika morza 
i gór.

Chciałbym podkreślić, iż nagromadzone w partiach analitycznych 
obszerne niekiedy fragmenty wierszy to zamysł świadomy. Po pierw-
sze, służą ilustracji, potwierdzeniu tropów interpretacyjnych, co jest 
oczywiście zasadne. Z drugiej strony natomiast, przywołują teksty kom-
pletnie zapomniane, nieobecne w powszechnej świadomości litera-
turoznawczej, i to nie tylko wśród specjalistów fi lologów, literaturo-
znawców, ale i odbiorców niezajmujących się literaturą polską i obcą 
(zwłaszcza!) z tytułu profesji. Obecnie nastał czas „odkurzania” biblio-
tecznych magazynów narodowych, co służy wydobywaniu z niebytu 
autorów zapomnianych, „regionalnych”, a przez to niedocenianych, 
a – jak się okazało na przykładzie moich kilkuletnich poszukiwań miej-
scowych i zagranicznych kwerend bibliotecznych – szalenie istotnych 
z punktu widzenia badań fi lologicznych. W tekście głównym utwory 
te stanowią konieczną egzemplifi kację, niemniej jednak intencją moją 
jest upowszechnienie, nierzadko dopiero poznanie, odkrycie i nade 
wszystko współczesne odczytanie tych tekstów, z jednoczesnym odkle-
jeniem od nich nierzadko krzywdzącej etykiety spod znaku grafoma-
nii, manieryczności, mody. Wiele z nich po prostu na taki osąd nie za-
sługuje.
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I jeszcze jedna uwaga na koniec. Kompozycyjnie i metodologicz-
nie bliski jestem „aspektowej lekturze”9 literatury szwedzkiej i polskiej. 
Selekcja materii literaturowej zwłaszcza rodzimych artystów, będących 
niejako „spoza” głównego nurtu tradycji literackiej/kanonu, służy tu-
taj uwyraźnieniu „ciągłości i ważności”10 centralnych tematów moder-
nistycznych, wspólnych kontekstów, horyzontów, kategorii, obrazów 
i toposów. 

Składam serdeczne podziękowania Recenzentkom tej książki – Pro-
fesor Hannie Ratusznej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
oraz Profesor Ewie Teodorowicz -Hellman z Uniwersytetu Sztokholm-
skiego. Dziękuję Recenzentkom za cenne uwagi krytyczne, trafne spo-
strzeżenia, dopowiedzenia i sugestie, które pozwoliły mi na ostateczne 
dookreślenie kształtu rozprawy.

9 Ibidem, s. 34.
10 Ibidem. 



Część pierwsza

ŚWIAT KULTURY
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Rozdział I

Miasto śmierci w literaturze szwedzkiej 
przełomu XIX/XX wieku

1. Sztokholm Hjalmara Söderberga 
(z dygresjami do powieści polskich)

Hjalmar Emil Fredrik Söderberg (ur. 2 lipca 1869 r. w Sztokhol-
mie, zm. 14 października 1941 r. w Kopenhadze) – szwedzki autor po-
czytnych na przełomie wieków XIX i XX nowel, powieści i dramatów, 
należący do grona sztandarowych literatów nordyckich. 

Fot.1. Hjalmar Söderberg. Źródło: Wikipedia, domena publiczna.

Wywodził się ze szwedzkiej rodziny kancelaryjnej, w której poza 
sprawami związanymi z działalnością stricte biurowo -urzędniczą, znaj-
dowano czas na rozwijanie zainteresowań bliskich szeroko rozumia-
nej sztuce (głównie dzięki jego matce, która była nauczycielką muzyki). 
Söderberg nie ukończył podjętych studiów uniwersyteckich w Uppsa-
li. Szybko rozpoczął pracę zarobkową – najpierw jako urzędnik w Ge-
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neralnym Urzędzie Celnym, a później jako dziennikarz1, współpracu-
jący z jedną z większych gazet szwedzkich, dziennikiem założonym 
w roku 1884 – „Svenska Dagbladet”. Jego aktywność pisarska łączy się 
wyraźnie z jego literackimi fascynacjami, pozostając pod wpływem ta-
kich eminentnych europejskich arcymistrzów pióra jak: Herman Bang, 
pisarz duński, krytyk literacki i teatralny, dziennikarz i reżyser, jeden 
z najmodniejszych fi ndesieclowych literatów europejskich; Guy de 
Maupassant, pisarz francuski, wybitny naturalista oraz erudyta, człowiek 
ogromnej kultury humanistycznej, oraz Anatole France, poeta i powie-
ściopisarz francuski. W kształtowaniu osobowości artystycznej Söder-
berga niemałą rolę odegrali nadto arbitrzy fi lozofi czni, tacy jak Duńczyk 
Søren Kierkegaard2 i Niemcy: Arthur Schopenhauer i Friedrich Wilhelm 
Nietzsche3. Wpływ ów podsycił dodatkowo klimat artystyczny charak-
terystyczny dla symbolizmu i dekadentyzmu europejskiego4. Björn Sun-
dberg pisze, iż na początku ostatniej dekady XIX wieku Söderberg ob-
jawił się jako literat wszechstronny, uprawiający z powodzeniem różne 

1 Zob. Bernt Olsson, Ingemar Algulin M. Fl., Litteraturens historia i Sverige. Sjätle upplagan, 
Studentlitteratur AB Lund, Livonia Print, Riga 2013, s. 312–315; Zenon Ciesielski, 
Söderberg Hjalmar, [w:] idem (red.) Słownik pisarzy skandynawskich, wydanie I, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1991, s. 436–437; por. Fredrik Böök, Svenska studier i litte-
raturvetenskap, Stockholm 1913; Anders Fryxell, Bidrag till Sverges Litteratur -Historia, 3, 
Stockholm 1860.

2 Zob. Nils Åke Sjöstedt, Søren Kirkegaard och Svensk Litteratur. Från Fredrika Bremer till Hjalmar 
Söderberg, Akademisk avhandling, Elanders Boktryckeri Aktiebolag Göteborg 1950.

3 Zob. Harold H. Borland, Nietzsche’s infl uence on Swedish Literature with special referen-
ce to Strindberg, Ola Hansson, Heidenstam and Fröding, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 
Göteborg 1956; szczególnie rozdziały: I Swedish Literature in the 1880’s and the Lectures 
on Nietzsche by Georg Brandes, s. 11–16, II Strindberg and Nietzsche, s. 17–46, III Ola Hansson 
and Nietzsche, s. 47–81; zob. Björn Sundberg, Svenskt sekelskifte – ett paradigmskifte från 
Schopenhauer till Nietzsche/Bergson?, [w:] The Modern breakthrough in Scandinavian Literature 
1870–1905, Proceedings of The 16th Study Conference of The International 
Association for Scandinavian Studies, Held in Gothenburg August 4–8, 1986, 
ed. Bertil Nolin, Peter Forsgren, Skrifter utgivna av Litteraturveten – skap liga in-
stitutionen vid Göteborgs universitet 17, Göteborg 1988, s. 153–158.

4 Zob. Zenon Ciesielski, Dekadentyzm i symbolizm, [w:] idem, Historia literatury szwedz-
kiej. Zarys, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, s. 204–211; 
zob. Sigvard Lindqvist, Symbolism i det svenska 1890 -talets litteratur, Wettern -förlaget, 
Jönköping 1995; por. Julien Freund, La décadence. Historie sociologique et philosophique 
d’une catégorie de l’expérience Humanie, Paris 1984, passim. 
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gatunki literackie, zajmując tym samym ważne miejsce na tamtej scenie 
literackiej, na którą „wpływ wywierały kontynentalne, mniej lub bar-
dziej symbolistyczne nurty, nierzadko przefi ltrowane przez duńską lite-
raturę i krytykę”5. Guy de Maupassant, Gustav Esmann, Joris -Karl Huy-
smans to autorzy, których eseista podziwiał, wielokrotnie pisząc o nich 
z estymą, chętnie przekładał też poezję Jacobsena i Baudelaire’a6. 

Söderberg tworzył nieprzerwanie. W grudniu 1891 roku zastą-
pił Emila Kléena (1868–1898) na stanowisku dziennikarza w gazecie 
„Nyaste Kristianstadsbladet”. W mieście Krystianstad (Skania) mieszkał 
i pracował przez pół roku, pisząc rozmaite teksty. Pierwszorzędne zna-
czenie miało w tym czasie prowadzenie działu literackiego, którego fun-
damenty stworzył Kléen. Jak wynika z korespondencji z przyjacielem, 
poetą Bo Bergmanem, Söderberg niezwykle cenił pomysłowość i wraż-
liwość Kléena, jego wyczucie literackie czerpane z francuskiej literatury 
dekadenckiej7. Sam natomiast był niezwykle zainteresowany tą literatu-
rą, zwłaszcza „w formie, z którą spotkał się u Hermana Banga”8. Widać 
to wyraźnie w jego pierwszych utworach literackich, w koresponden-
cji oraz w tekstach pisanych dla „Dagens Nyheter” w latach 1890–1891. 

Debiut powieściowy Hjalmara Söderberga przypada na rok 1895. 
Powieści jego, edytowane w latach następnych, stanowią doskona-
łe przykłady „galerii dekadenckich schyłkowców pozbawionych woli, 
wiary w życie i jakichkolwiek zasad”9. W języku szwedzkim określe-
niem na takich schyłkowców10 jest fl anör (najbliższy odpowiednik pol-
ski to szlifi bruk, nieoddający jednak – jak podaje Ciesielski – pełnej zawar-
tości znaczeniowej), w związku z czym szwedzką literaturę dekadencką 

5 Björn Sundberg, Hjalmar Söderbergs väg – från konstprosa till kulturkamp, [w:] Den Svenska 
Litteraturen 2, Genombrottstiden 1830–1920, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc, Albert 
Bonniers Förlag AB, Stockholm 1999, s. 406–415. Tłum. Ewa Sucharska.

6 Ibidem; zob. Christina Sjöblad, Baudelaires väg till Sverige. Presentation, mottagande och lit-
terära miljöer 1855–1917, „Litteratur, Teater, Film”, 10, Lund 1975. 

7 Por. Björn Sundberg, Hjalmar Söderbergs väg – från konstprosa till kulturkamp…, op. cit., 
s. 409. 

8 Ibidem. 
9 Zenon Ciesielski, Dekadentyzm i symbolizm…, op. cit., s. 205.
10 Zob. Alf Kjellén, Flanören och hans storstadsvärld. Synpunkter på ett litterärt motiv, Stockholms 

Studies in History of Literature 28, Stockholm 1985.
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nazywa się literaturą fl anerską. Główni bohaterowie prozy Söderberga 
to dandysi (nazywani w XIX -wiecznej Francji fl âneur), chcący poprzez 
ekscentryczny sposób ubierania się (np. noszenie czerwonych rękawi-
czek) i zachowania wyróżniać się w tłumie. Postaci te snują się po całym 
Sztokholmie: ulicach, bocznicach, przecznicach, uboczach, trotuarach, 
mrocznych mieszkaniach, i „dryfują przez przestrzeń miejską owład-
nięci współczesnym odczuciem fragmentaryczności, szukając ucieczki 
przed samotnością; »kontemplując beton« (Walter Benjamin)”11, wege-
tując w absolutnej pustce, zawieszeniu, w natłoku jadowitej zewnętrz-
ności, w miejskiej maskaradzie. Za „dekadenckością” szwedzkiej litera-
tury fl anerskiej, w tym prozy Söderberga, przemawia wiele elementów, 
wymagających odrębnego namysłu i wnikliwej egzegezy12. 

Niniejszy rozdział stanowi zapis polsko -szwedzkiego zbliżenia lite-
rackiego, jako jedna z możliwych strategii lekturowych, a zarazem „an-
tropologiczna potrzeba”13. Analiza skupia się na centralnym dla europej-
skiego doświadczenia modernistycznego wizerunku miasta, wpisanego 
w światy powieściowe Hjalmara Söderberga. Tym miastem stanowią-
cym tło wydarzeń literackich jest Sztokholm. 

Stolica Szwecji prawie zawsze okazuje się jednym z najważniejszych 
bohaterów historii opisanych przez Söderberga. Po mistrzowsku uka-
zywana i wplatana w akcję stanowi główny punkt odniesień dla przed-
stawianych w utworach epizodów. Dodatkowo wypada w tym miejscu 
podkreślić za Zenonem Ciesielskim, iż Söderberg lokując prawie każ-

11 Hannu Salmi, Baudelaire w domu towarowym: życie w miastach i konsumpcja, [w:] idem, 
Europa XIX wieku. Historia kulturowa, tłum. Agnieszka Szurek, wydanie I, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 90–91; por. Gunnar Castrén, 
Illustrerad svensk litteraturhistoria 3. uppl., ed. Henrik Schück, 7, Den nya tiden (1870–1914), 
Stockholm 1932.

12 Zob. Christer Jacobson, På väg mot tiotalet. Två studier: Några principfrågor i svensk litteratur-
kritik 1900–1910. Viljeproblemet i svensk litteratur 1900–1910, Uppsala 1961.

13 Wolfgang Iser, Towards a Literary Anthropology, [w:] Prospecting. From Reader Response 
to Literary Anthropology, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1989, s. 263–
264. Cytuję za: Michał Paweł Markowski, Antropologia i literatura, „Teksty Drugie”, 
nr 6/2007, s. 26.
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dy swój utwór w „scenerii sztokholmskiej przełomu XIX i XX w. (…) 
uchodzi za jednego ze znaczniejszych piewców stolicy Szwecji”14.

Fot. 2. Gamla stan / Stare Miasto w Sztokholmie (fot. Paweł Wojciechowski).

Fot. 3. Gamla stan (Stare Miasto) w Sztokholmie (fot. Paweł Wojciechowski).

2. We wnętrzu miasta fi ndesieclowego

Miasto – organizm przedziwny, specyfi czny wytwór kulturowych 
przeobrażeń, cywilizacyjnych dążeń człowieka, wielokrotnie stanowił 
treść artystycznych wyobrażeń, jak i poddawany był wielokierunkowym 
analizom i interpretacjom literaturoznawczym. Pisarze naturaliści wpro-
wadzili do literatury wizerunek miasta drapieżnego i groźnego dla bez-

14 Zenon Ciesielski, Dekadentyzm i symbolizm…, op. cit., s. 206.
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bronnej jednostki, na którą z każdego zakamarka municypalnej przestrzeni 
czyhają wielorakie niebezpieczeństwa. Czołowi reprezentanci europejskie-
go naturalizmu, lokując akcję swoich utworów literackich w miastach, 
uzmysławiali, jak niebywale niszczycielski jest to organizm. W ich powie-
ściach zostały utrwalone autentyczny wygląd miasta, zanieczyszczona, de-
struktywna miejskość, jak i ówczesny sposób jej postrzegania. 

Geneza tego spojrzenia na miasto tkwi – jak stwierdza Jakub A. Ma-
lik powołując się na tezy Janiny Kulczyckiej -Saloni i Henryka Markiewi-
cza – w eksplozywnej epoce industrialnej, „dążącej do autonomizacji, 
anonimizacji i atomizacji społeczeństwa. Stąd zainteresowania natu-
ralistów miastem molochem z jego fabrykami, magazynami i całą in-
frastrukturą organizmu urbanistycznego”15. Istotne w drugiej połowie 
wieku XIX -ego przekształcenia gospodarcze, progresja przemysłowa 
i nieodłącznie związany z nimi przymus pracy zarobkowej profi towa-
ły rozkwitem obszarów miejskich. Rozkwit ów przebiegał dwutorowo 
– jak pisze Wojciech Bałus – „wykształceniem się wielkich organizmów 
przemysłowych” oraz „zmianą oblicza miast dawnych”16. Ze strumienia 
owego procesu kulturowego wynika sposób postrzegania miasta przez 
wielu pisarzy i poetów europejskich na przełomie XIX i XX wieku, fer-
tycznie reagujących na zjawisko municypalności17. Miasto:

fascynowało swym metropolitalnym charakterem, wielkoświatowym życiem, dynamizmem, przepy-
chem, różnorodnością oferty handlowej i kulturalnej, z drugiej postrzegane było jako synonim piekła, 
gdzie zanikają normy moralne, skrajna nędza styka się z izolującym się od niej wielkim bogactwem, 
gdzie króluje występek i zło, zarówno wśród biedoty, jak i (w zawoalowanej formie) w warstwach 
najwyższych18. 

15 Jakub A. Malik, Naturalizm, [w:] Tom 2. Romantyzm, Pozytywizm. Z serii Historia Literatury 
Polskiej w dziesięciu tomach, red. Anna Skoczek, Wydawnictwo SMS, Warszawa 2007, 
s. 423; por. Matei Calinescu, Five Faces of Modernity. Modernism, Avant -Garde, Decadence, 
Kitsch, Postmodernism, Durham 1987.

16 Wojciech Bałus, Miasto, [w:] Historia literatury i kultury polskiej, t. 2…, op. cit., s. 425.
17 Doskonałą próbą uchwycenia procesu przechodzenia miast od etapu modernizacji 

i technicyzacji do etapu „miast umarłych” są obrazy Giorgio Chirico. Należy też 
przywołać w tym kontekście zbiór esejów Jerzego Żuławskiego pt. Miasta umarłe, 
tom Ignacego Dąbrowskiego Chwila była przedwieczorna oraz prace Waltera Benjamina 
Berlińskie dzieciństwo i Pasaże.

18 Wojciech Bałus, Miasto, [w:] Historia literatury i kultury polskiej, t. 2…, op. cit., s. 426–
427. 
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Utwory prozatorskie naturalistów utrwaliły taki wizerunek wielko-
miejskiego obszaru – przestrzeni martwej, miasta -potwora, miasta gar-
gantuicznego, blokującego pełny, konstruktywny rozwój człowieka. 
W obszarze tym nie ma miejsca na zwyczajny, naturalny bieg egzysten-
cji wypełnionej ciągiem kompletnych i pozytywnych znaczeń. Jest na-
tomiast miejsce na ustawiczny ból, permanentne cierpienie, skazujące 
jednostkę na bezustanne błądzenie, przeżywanie niepełne, labiryntowy 
sposób egzystowania. Powieściowe pejzaże miejskie są najczęściej zsza-
rzałe, ciemne, pochmurne, ciężkie. Życie w takiej codzienności jest nija-
kie, naznaczone symptomatycznym brakiem, wypełnione ludźmi o twa-
rzach wyszarzałych, bladych. Ulice spowija zwykle woskowożółta mgła, 
czuć trupi zapach, odór zgnilizny, błota, pleśni, swąd dymu wydobywa-
jącego się z kominów. 

Z uwagi na tak skrajnie negatywne asocjacje miasto okazuje się prze-
strzenią nieprzyjazną, obcą, wrogą, przestrzenią niewczesnych doświad-
czeń. Przywodzi na myśl stan człowieczego sieroctwa, wyobcowania, izo-
lacji i opuszczenia; „poraża klaustrofobią, będąc przestrzenią nienaturalnie 
zagęszczoną, paraliżuje ludzkie działania w świecie zewnętrznym, ale 
przede wszystkim niszczy przestrzeń wewnętrzną, przetwarza ją w swo-
istą antyprzestrzeń: pustą, ciemną, osaczającą, z której nie można uciec”19.

Wrogie miasto jako twór sztuczny kreuje jedynie „człowieka mo-
mentu”20, li tylko fundując podległość „tyranii ludzkiej twarzy”, jak 
przedstawił to Charles Baudelaire21. Tak jak u polskich pisarzy (np. Rey-
monta, Zapolskiej, Berenta), tak u Söderberga miasto jest miejscem anty-
ludzkim, siedliskiem złej energii, apatii, zastoju, potwornej samotności, 
skazującym pojawiającą się w nim jednostkę na alienację. Dominu-
jące w mieście szwedzkim nocna ciemność, pustka, martwica wyzna-
czają symbolikę deformacji i degresji wewnętrznego świata człowieka, 

19 Wojciech Gutowski, Symbolika urbanistyczna w literaturze Młodej Polski, [w:] Miasto 
– kultura – literatura. Wiek XIX, materiały sesji naukowej, red. Jan Data, Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1993, s. 191–192.

20 Marian Stala, „Człowiek z właściwościami”…, op. cit., s. 134. 
21 Charles Baudelaire, Paryski spleen. Poematy prozą, przeł. Joanna Guze, Wydawnictwo 

„Kwiaty Na Tor”, Warszawa 1992, s. 21; zob. Algot Werin, „Kulturens offerväsen. 
Litet om 1870 -talets pessimism”, [w:] Festskrift tillägnad Hans Larsson den 18 februari 1927, 
Stockholm 1927, s. 339–354.
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zakreślając ramy szaleństwa22. Nie ma tu mowy o jakimkolwiek uwol-
nieniu od różnoimiennego niepokoju, jest natomiast przerażająco trwałe 
zadomowienie w odmiennym odczuwaniu rzeczywistości, wegetowa-
nie w pełnym zagrożeń chaosie i ustawiczne budowanie „życia -klatki”23 
w poczuciu ekstremalnej alienacji, w „poczuciu wydziedziczenia, wy-
gnania”24, fundamentalnego przecież dla europejskiego doświadczenia 
modernistycznego. 

Noc i… cień, zassany i połknięty przez głęboki mrok 
[Z, s. 18]

Hjalmar Söderberg przedstawia w swoich powieściach miasto bę-
dące tworem ekstremalnie inwazyjnym. Taką jego wizję prezentuje on 
w zróżnicowanych odsłonach, w zmienności zdarzeń, pór roku i doby, 
ze zdumiewającym nagromadzeniem elementów o pejoratywnej se-
mantyce. Mimo iż pisarz nie stosuje rozbudowanych opisów przestrze-
ni miejskiej, nie ulega wątpliwości, iż Sztokholm jest stałym bohaterem 
jego utworów, dawkowanym z aptekarską wręcz dokładnością. Krótka 
wzmianka służąca skrupulatnemu przypomnieniu, gdzie akcja się roz-
grywa, jest u niego naczelną zasadą zapisywania miasta. Owe przypo-
mnienia to literacka odmiana drogowskazów, które rytmizują powie-
ściową opowieść o mieście i jego obliczach25. Wśród tych rozlicznych 
oblicz na plan pierwszy wysuwają się ciemność, zmierzch, a przede 
wszystkim noc – pora ukazująca demoniczną stronę miasta. Właśnie noc 
uwydatniała charakter miasta, które „w nocy się ucisza, lecz nigdy nie 
daje spoczynku. Spokój można odnaleźć tylko wtedy, kiedy jest się nie-
widocznym dla innych, ukrytym przed bezlitosnym blaskiem miejskich 
refl ektorów”26. 

22 Richard Sheppard konstatuje, iż: „szaleństwo i miasto są tak blisko związane 
w wielu tekstach modernistycznych”. Zob. Richard Sheppard, Problematyka moderni-
zmu europejskiego, przeł. Paweł Wawrzyszko, [w:] Odkrywanie modernizmu. Przekłady i ko-
mentarze, red. I wstęp Ryszard Nycz, seria Horyzonty Nowoczesności, T. 4, Towarzystwo 
Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 1998, s. 87.

23 Zob. ibidem, s. 85–86.
24 Zob. ibidem, s. 112–113.
25 Zob. Anders Ryberg, „Om drömmar i Hjalmar Söderbergs produktion”, „Ord och Bild” 62 

(1953): 1, s. 39–60. 
26 Hannu Salmi, Baudelaire w domu towarowym: życie w miastach i konsumpcja…, op. cit., s. 87.
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Pisałem już o obecności tej topiki w dwóch polskich powieściach: 

Próchnie Berenta27 i Wampirze Reymonta28. Pominę je zatem, zatrzymując 

się przy świeżo odczytanej w tych kontekstach powieści Gabrieli Zapol-

skiej Kaśka Kariatyda29. U Zapolskiej ciemność rządzi powieściowym świa-

tem, obnażając miasto. Ciemność bram, dziedzińców, schodów, niezna-

nych uliczek, głębi korytarzy, przedsionków, pomieszczeń mieszkalnych 

dookreśla klimat patogenny. Miasto lubi noc – pisze Zapolska – i chętnie zarzu-

ca na siebie czarny jej welon [KK, s. 89]; noc, ta najpiękniejsza przemiana – tak poetycz-

na, tak wspaniała, napełnia miasto gorączką niespokojną, nigdy nie nasyconą żądzą zabawy 

lub przywłaszczenia sobie cudzej własności [KK, s. 90]. Z drugiej strony ciemność 

uwypukla, czy raczej intensyfi kuje ohydność różnych miejsc: zakamar-

ków, uliczek, bram, oraz naprowadza w sposób jednoznaczny na skoja-

rzenia cmentarne, grobowe, dookreśla martwotę miasta.

Fot. 4. Hjalmar Söderberg. Źródło: Wikipedia, domena publiczna.

27 Zob. Paweł Wojciechowski, „Tajemna łącznica”. Berent sensualny, „LiteRacje” nr 4 (31), 
2013, s. 63–69. 

28 Zob. Paweł Wojciechowski, Młodopolski jarmark wampiryzmu, [w:] Czytanie modernizmu. 
Studia, red. Maria Jolanta Olszewska i Grzegorz Bąbiak, Wydawnictwo Wydziału 
Polonistyki UW, Warszawa 2004, s. 89–106.

29 Gabriela Zapolska, Kaśka Kariatyda, Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej, Wydawnictwo 
Literackie, wydanie V, Kraków 1977. Pozycję tę oznaczam w tekście skrótem KK, 
podając odpowiednią paginację; zob. Anna Janicka, Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemi-
ki, wydanie 2, UwB, Białystok 2015.
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Jak wspominałem wcześniej, debiutem prozatorskim Hjalmara 
Söderberga jest wydana w roku 1895 powieść zatytułowana: Zabłąkania 
(Förvillelser)30, przedstawiająca losy młodego szwedzkiego dekadenta To-
masa Webera na tle sztokholmskiej miejskości fi n de siècle’u. Główny bo-
hater powieści wchodzi w dorosłość, próbując odnaleźć dla niej jakąś 
formułę. Jest impulsywny, kieruje się spontanicznością w swoich działa-
niach. Naczelną zasadą życiową Webera jest pozostawanie w permanent-
nym stanie fl anowania, włóczęgostwa po Sztokholmie, pewnego rodza-
ju koczowania. Bohater włóczy się w pojedynkę albo w towarzystwie 
podobnych sobie tułaczy, kloszardów, zabijając czas w kawiarniach, 
w których nie żałuje się trunków. Poszukując egzystencjalnej formy, To-
mas kupuje dekadenckie czerwone rękawiczki i nawiązuje romans z eks-
pedientką ze sklepu z rękawiczkami. Następstwami fl irtu są różnoimien-
ne szalbierstwa31. 

Dynamizm akcji powieści wzmacnia użyty czas (od wiosny do 
zimy – na niewielkiej powierzchni narracji) oraz „impresjonistyczne, 
wypełnione symboliką wtręty”32, co ubarwia rozgrywające się zdarze-
nia, mknące niczym sceny w fotoplastykonie. Najpełniej widać to w mi-
strzowsko nakreślonych wizerunkach nocnego Sztokholmu – neurotycz-
nego, ciemnego, ponurego. Oto „nocny” obraz Sztokholmu:

O zmierzchu plac był pusty, wieczorne niebo, zimne, zielononiebieskie (…). Od czasu do czasu 
w półmroku pod ścianami domów przesuwał się bezgłośnie jakiś cień. [Z, s. 17]; Zbliżał się wieczór, 
blade, stylizowane korony wiązów szeleściły chłodno [Z, s. 21]; Nagle światło elektryczne zgasło. 
Rozbłysło kilka gazowych płomieni. Cienie odgrywały na ścianach upiorne sceny zapasów [Z, ibi-
dem]; Tomas krążył po ulicach. (…) zaczęło się ściemniać. Plac Gustawa Adolfa był wyludnio-
ny, pusty. Nad zamkiem wschodni horyzont mroczył się od coraz gęstszego i głębszego szarofi oletu. Był 
to jeden z tych dziwnie cichych i melancholijnych sztokholmskich wieczorów wiosną, kiedy wszystkie 
kawiarniane orkiestry milkną w jednej chwili, jakby za skinieniem ukrytej batuty, a strumień fl ane-
rów naraz wysycha, ginąc w bocznych uliczkach i portykach. I w samym centrum miasta człowiek 

30 Korzystam z wydania: Hjalmar Söderberg, Zabłąkania, przeł. Paweł Pollak, wyda-
nie I, według Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm 1895, Wydawnictwo Kojro, 
Rusiec 2010. Wszystkie cytaty oznaczam w nawiasach kwadratowych literą Z i nu-
merem strony.

31 Por. Björn Sundberg, Hjalmar Söderbergs väg – från konstprosa till kulturkampf…, op. cit., 
s. 411.

32 Ibidem.
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staje na długą minutę samotny i zdumiony, słuchając odgłosów wozu, który toczy się wiele ulic dalej, 
albo zdziwiony patrzy na plac, śledząc oczyma ludzkie cienie, przesuwające się cicho w mroku, pro-
sto, jakby prowadzone na niewidzialnym sznurku. [Z, s. 48–49]; Zmierzch zgęstniał w niebieska-
wy mrok. [Z, s. 67]; czerniejące, cieniste sylwetki dachów i kominów na tle zielonobladego zmierz-
chowego nieba [Z, s. 109]; domy i ogrodzenie czerniały w październikowym mroku. [Z, s. 110]; 
Listopadowy mrok gęstniał nad kominami i dachami. [Z, s. 112]; niebo coraz bardziej ciemniało 
i zmierzch zapadał nad ulicami i placami. [Z, s. 131]. 

Przytoczenia powyższe ilustrują stan pustki, uwyraźniają, iż Sztok-
holm Söderberga jest obszarem zimnym, mrocznym. W mieście tym 
brakuje witalności, „jasnej” obecności ludzi. Jedynie cienie przemykają 
na ścianach złowrogo wyglądających budynków bądź śliskich, mokrych 
chodnikach. To zatem strefa ponurego lęku, środowisko, w którym wy-
chodzą na jaw ciemne strony człowieczej osobowości. Częste u pisarza 
zastępowanie człowieka jego cieniem uwypukla mroczność jednostki, 
bowiem cień, będąc „negatywną »kopią« ciała” jest „obrazem jego gor-
szej, niższej części”33, znakiem popędliwości człowieka34 – za szybami zie-
lonej kawiarni, w której nadal było jasno, poruszał się żywiołowy teatr cieni wyciągniętych 
szyj i rąk wymachujących w powietrzu kieliszkami [Z, s. 21].

W opublikowanym w roku 1898 zbiorze nowelek Opowiastki (Histo-
rietter), poczynając od stycznia 1892 roku35 edytowanych w rozmaitych 
periodykach, czytamy:

W bocznej uliczce stoi stara kamienica o gładkiej, szarej fasadzie. Przez dużą łukowatą bramę (…) 
wchodzi się na ciasne podwórze wyłożone kocimi łbami – czarna kamienna studnia jak wiele innych, 
dokąd nigdy nie trafi a słońce. [O, Kominiarzowa, s. 17]; Nagle zrobiło się ciemno; bramy ma-
łych domów majaczyły niczym czarne dziury przez niepewne światło snu, a stary człowiek z pochodnią 
w ręku chodził wokół, to tu, to tam zapalając latarnię. [O, Cień, s. 44]; Mrok zgęstniał i zapadła 
noc (…) [O, Zapłata za grzech, s. 72]; Ponownie przyszła jesień z pochmurnymi dniami, słońce 
chowa się w najciemniejszym kącie nieba, żeby nikt nie widział, jak się postarzało, pobladło i zmizer-

33 Juan Eduardo Cirlot, Słownik symboli, przeł. Ireneusz Kania, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 2012, s. 98–99. (hasło Cień).

34 Ibidem, s. 99.
35 Björn Sundberg, Hjalmar Söderbergs väg – från konstprosa till kulturkamp…, op. cit., s. 407; 

zob. Ekner Reidar, Hjalmar Söderbergs historietter, [w:] idem, En sällsam gemenskap. 
Baudelaire, Söderberg, Obstfelder, Rilke. Litteraturhistoriska essäer, P. A. NORSTEDT & SÖNERS 
FÖRLAG, Stockholm 1967, s. 16–37.
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niało w ostatnim czasie. [O, Mżawka, s. 73]; Rozpościera się osobliwy żółtawy półmrok. Jest prze-
cież przedpołudnie, jak może być tak ciemno? Mrok napawa mnie strachem. [O, Zmora, s. 89]36.

Na podstawie tych kilku przykładów widać, z jaką łatwością i mi-
sternością Söderberg przechodzi ze „szczegółowego realizmu codzien-
ności na impresjonistyczną lekkość lub zagęszczony, liryczny język 
symboli”37. Tym bardziej, iż mamy tutaj do czynienia z przestrzenią spe-
cyfi czną, bowiem odciętą od naturalnego światła, od słońca, od dnia. 
Opisywana przestrzeń jest obszarem hermetycznym, niedostępnym, 
zastygłym i stąd niepodatnym na zmianę, na rozwój. Szare fasady bu-
dynków, bramy, szereg niewielkich uliczek, ciasne podwórza, czar-
ne miejsca wokół podkreślają labiryntowość tej przestrzeni, jej w pew-
nym sensie skończony charakter. Gęstniejący mrok, podkreślanie jego 
tonów, nieustanne nawiązania do pory nocnej i przywoływanie ciemno-
ści w scenerii miejskiej „stanowi część tajemnicy” – jak stwierdza Roger 
Caillois38. Söderberg pisze natomiast: Było coś pociągającego w ulicach, kiedy za-
padał zmrok i rozbłyskiwały latarnie. Wszystko wydawało się wtedy takie tajemnicze, nie-
odgadnione [Z, s. 104–105]. Takie „utajemniczenie” przestrzeni miejskiej 
(spotykane również u Baudelaire’a39, Reymonta i szczególnie u Berenta) 
wyostrza ambiwalentny obraz miasta końca wieku, zdecydowanie do-
określa jego charakter, a także uaktywnia niepokoje i dylematy związane 
z nieprzeniknionym obliczem municypalności. 

W roku 1901 ukazuje się kolejna powieść Söderberga – pogłębio-
na psychologicznie książka autobiografi czna Młodość Martina Bricka (Mar-
tin Bricks ungdom)40, uznana przez krytykę za najdojrzalsze dzieło skandy-
nawskiego powieściopisarza. Dzieje głównego bohatera (opuszczonego, 

36 Korzystam z wydania: Hjalmar Söderberg, Opowiastki, przeł. Paweł Pollak, wyda-
nie I, według Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm 1898, Fundacja Szwedzka, 
Wrocław 2003. Wszystkie cytaty oznaczam w nawiasach kwadratowych literą O, 
tytułem nowelki i numerem strony.

37 Björn Sundberg, Hjalmar Söderbergs väg – från konstprosa till kulturkamp…, op. cit., s. 407.
38 Roger Caillois, Paryż, mit współczesny, przeł. Krystyna Dolatowska, [w:] idem, 

Odpowiedzialność i styl. Eseje, wybór Macieja Żurowskiego, słowo wstępne Jana 
Błońskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967, s. 106.

39 Zob. Reidar Ekner, En sällsam gemenskap. Baudelaire…, op. cit., passim. 
40 Korzystam z wydania: Hjalmar Söderberg, Młodość Martina Bricka, przeł. Paweł 

Pollak, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 
2005. Pierwotne pierwsze wydanie: Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm, 1901, 
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wyobcowanego i kontemplującego egzystencjalną bezsensowność) 
są oczywiście usytuowane w Sztokholmie końca wieku XIX -ego. Tak 
jak w utworach przywołanych wyżej, stolica Szwecji wydaje się tutaj 
zszarzała, ołowiana pochmurność wypełnia powietrze. Pisarz uwypu-
kla mroczność miasta poprzez dominujące, a zarazem dojmujące czerń 
i półmrok, które rządzą rytmem codzienności – Szare październikowe przed-
południe; Dzień był ciemny i pochmurny [MMB, s. 11]; dni stawały się coraz krótsze 
[MMB, s. 14]; szare światło sączące się zza rolety [MMB, s. 56]. 

Szarość, ciemność, pochmurność, krótkość dnia, a co za tym idzie 
niedobór światła naturalnego są niezwykle symptomatyczne dla powie-
ściowych pejzaży Söderberga. Człowiek przebywając w ciemności staje 
się argusowy, bardziej zaniepokojony, wyostrza swoją koncentrację, sta-
rając się uchwycić nieznaczne nawet dźwięki, nikłe ślady widoczności. 
Pisarz podkreśla w ten sposób obecność różnych przypuszczalnych nie-
bezpieczeństw. W takich miejscach przyciemnionych, niewidnych, nie-
dostrzegalnych, będących z dala od obszarów naturalnie oświetlonych, 
łatwiej zakotwiczyć makabryczność, straszność czy wreszcie śmierć. 

Podobne znaczenia zawarł Hjalmar Söderberg w powieści o losach 
33 -letniego introwertycznego lekarza medycyny Gabriela Glasa, pod ty-
tułem Doktor Glas (Doktor Glas)41. Tu także z pełną konsekwencją maluje 
on słowem szarość i ciemność Sztokholmu: szare domy [DG, s. 8]; Szedłem 
do domu w tę jakby nierzeczywistą ciemność nocy [DG, s. 9]; Na dworze nad drzewami 
cmentarza wisi wielka, niebieska noc [DG, s. 10]; na dworze czuwa granatowa noc, a pod 
drzewami coś szeleści i szepcze [DG, s. 16]. Wszechobecna ciemność powie-

Sweden. Wszystkie cytaty oznaczam w nawiasach kwadratowych skrótem MMB 
i numerem strony.

41 Korzystam z wydania: Hjalmar Söderberg, Doktor Glas, przeł. Ewa Gruszczyńska, 
pierwsza edycja: Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm 1905, Wydawnictwo 
Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003. Wszystkie cytaty oznaczam w nawia-
sach kwadratowych skrótem: DG i numerem strony; zob. Karin Petherick, „Doktor 
Glas och himlarymden. Om rymdsymboliken i Hjalmar Söderbergs roman”, [w:] Samlaren. 
Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, Årgång 99, 1978, Svevska 
Litteratursällskapet, Almqvist & Wiksell International, Stockholm, Uppsala 1979, 
s. 7–17; Claes Ahlund, „Tanken är en syra som fräter”. Hjalmar Söderbergs „Doktor Glas”, 
[w:] idem, Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa, Acta Universitatis 
Upsaliensis. Historia litterarum 18, Uppsala 1994, s. 159–187.
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ściowa to także odzwierciedlenie typowego północnego, skandynaw-
skiego klimatu, w którym przez większą część roku dominują półmrok 
i nastrój zmierzchu. Istotę tego klimatu wyraża Gabriel Glas, opisując 
z wyraźną animozją sztokholmskie szkiery: Krajobraz posiekany na gulasz. Małe 
wysepki, mało wody, małe pagórki i małe powykręcane drzewka. Blady, ubogi krajobraz, 
w zimnych kolorach, przeważnie szarościach i niebieskościach, jednak nie dość ubogi, bu 
móc wyrazić ogrom pustki [DG, s. 57]. Pojawia się tutaj także wyraźny rys 
Jungowski. „Życie psychiczne stanowi całość większą niż »widoczna« 
warstwa świadomości. Szczególnym wyzwaniem – pisze Zenon Walde-
mar Dudek – dla dojrzewającego i rozwijającego się człowieka jest słaba 
i »ciemna« strona jego psychiki”42.

Tak częsta u Söderberga ciemność jest zatem również wyrazem sła-
bości oraz mrocznej strony psychiki człowieczej, zawsze w odniesieniu 
do konstrukcji młodych, dojrzewających bohaterów. Warto podkreślić, 
iż powieściowe postaci błądzą chronicznie w ciemnościach, co służy, jak 
się wydaje, maskowaniu rozlicznych kompleksów, lęków, emocjonal-
nych ułomności, nadto zaś uwypukleniu słabości egzystencjalnej, nie-
radzenia sobie z indywidualnymi ograniczeniami i nieprzystosowaniem 
egzystencjalnym. „Tę »ciemną« sferę psychiki psychologia Junga nazy-
wa Cieniem. Dzięki dopełnieniu świadomości o część słabą, nie akcep-
towaną, tzn. Cień, równoważy się perspektywa rozwoju jednostki”43.

Struktura cienia odzwierciedla niedojrzałe wyobrażenia i manka-
menty emocjonalne postaci. W opowiastce Cień czytamy: Wyszedłem przez 
bramę, a cień podążył za mną [O, Cień, s. 45]. Tak jest także w przypadku Ga-
briela Glasa, który wypowiada znamienne słowa: Jestem cieniem, który chciał-
by zostać człowiekiem [DG, s. 64]. Poszukiwanie lepszej części siebie, dosko-
nalenie kognitywne nie może dokonywać się w obszarze niewiadomej. 
A taką niewiadomą jest sztokholmskie środowisko miejskie: ciemne, nie-
znane, nieprzewidywalne. „Ciemność – konstatuje Dudek – kryje w so-

42 Zenon Waldemar Dudek, Ciemne labirynty duszy, [w:] idem, Jungowska psychologia marzeń 
sennych. Nocne wędrówki duszy, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 
1997, s. 183.

43 Ibidem. 
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bie zagrożenie, wywołuje stan niepewności i lęk. (…) Zwykle wyłaniają 
się z niej różne agresywne lub demoniczne siły, a niekiedy potwory”44. 

U Söderberga owa ciemność jest najczęściej tłem dla wędrów-
ki bohatera przez komunalne parki, ciasne, labiryntowe uliczki miej-
skie, podwórza, korytarze, klatki schodowe, piwnice oraz cmentarze. 
Tak ukształtowana przestrzeń sugeruje niemożność osiągnięcia celu (in-
dywidualnego i zbiorowego), ale też stan błądzenia, uwięzienia, bycia 
w opresji45.

Fot. 5. Gamla stan (Stare Miasto) w Sztokholmie (fot. Paweł Wojciechowski).

Deszcz chłoszczący szybę [MMB, s. 19] i wiatr, co nie daje odpocząć

Wieloaspektowa ciemność jest prymarną przestrzenią światów po-
wieściowych Hjalmara Söderberga. Z takim samym natężeniem wystę-
puje w analizowanych tutaj powieściach identyczny znaczeniowo deszcz. 
Żywioł słotny postrzega się zwykle w dwóch podstawowych znacze-
niach: jako siłę łączoną z życiem i jego przejawami (stymulowanie, za-
pładnianie), głównie urodzajem, nagrodą, odradzaniem, wszelkim wy-
lęgiem, oraz jako energię identyfi kowaną ze śmiercią i jej symptomami, 

44 Ibidem, s. 184.
45 Zob. Nils Åke Sjöstedt, Ironi och pessimism i de första verken, podrozdział w rozdziale po-

święconym twórczości Hjalmara Söderberga, [w:] idem, Søren Kirkegaard och Svensk 
Litteratur…, op. cit., s. 364–383, oraz podrozdział pt. Prästsatiren och Doktor Glas, ibi-
dem, s. 383–387. 
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w szczególności z dewastacją, erozją, rozpadem, karą, spustoszeniem 
i zagładą, a także ze smutkiem, żalem i chorobą. 

W narracjach Söderberga łączony z ciemnością deszcz uwyraźnia 
patogenny charakter miasta. W Zabłąkaniach deszcz pada nieprzerwanie, 
siąpi nieustannie [Z, s. 70]. Tomas często „wychodzi na deszcz”, „słucha 
deszczu”, błąka się po mieście w deszczu. Kiedy deszcz przestawał pa-
dać, nie rozpogadzało się, ziemia nie chłonęła wody, ulice i chodniki na-
dal były mokre i błyszczące, pokryte cętkami mroku jesiennego wieczoru i świateł gazowych 
płomieni [Z, s. 122]. Deszcz bezustannie mżył rozmywając ulice [Z, s. 126], 
w Opowiastkach deszcz szemrze w rynnie [O, Mżawka, s. 73], woda kapiąca z dachów 
mieniła się w słońcu na chodniku tworzyły się niebieszczące się jeziorka [O, Cień, s. 42]. 
W Młodości Martina Bricka natomiast domy były szare i czarne od deszczu i dymu 
[MMB, s. 14], główny bohater Martin często słuchał deszczu chłoszczącego szy-
bę [MMB, s. 19], miasto tonęło w opadach. Padało, jakby otwarło się niebo 
[MMB, s. 52], powietrze było wilgotne, zimne i mgliste [MMB, s. 53]. W Dokto-
rze Glasie chronicznie deszcz chlusta z rynny [DG, s. 69]; wciąż (…) pada i pada 
[DG, s. 145]. „Deszczowość” u Söderberga przybiera formę o wiele bar-
dziej ostrą, niż u Reymonta czy Berenta, ocierając się o okrutność zada-
waną przez naturę, o sadyzm tejże, o niszczącą przemoc wobec słabego 
człowieka: Padało. Deszcz bił mnie po twarzy [DG, s. 103]; Wciąż deszcz i deszcz … 
Z nieba leci nie woda, lecz brud. Powietrze nie jest szare, lecz brązowe, a kiedy deszcz czasami 
na chwilę ustaje, rozjaśnia się, nabierając odcienia brudnej żółci [DG, s. 149]. 

Wyraźnymi konstruktami powstałymi z chaosu, stłumienia i deper-
sonalizacji wydają się też być u pisarzy polskich wszelkie przestrzenie 
wytwarzane przez naturę, niebędące li tylko następstwami synoptyczny-
mi, ale właśnie przejawami obecności w niej sił destrukcyjnych, energii 
zła. U Zapolskiej wygląda to tak: 

to miasto tak chętnie chłonie w siebie ten deszcz z ciemnego popiołu, który z zachodem słońca spada 
na dachy domów [KK, s. 89]; Deszcz z suchym łoskotem spada na dach i w przygłuszonym szme-
rze spływa do rynny [KK, s. 202]; Gdzieniegdzie paliły się jeszcze światła gazowe, błyskając cho-
robliwym blaskiem wśród ciemnej przestrzeni. Rynsztoki płynęły z szumem, wylewając ze swych kra-
wędzi brudne i cuchnące fale. W powietrzu czuć było miazmy rozkładających się ciał, płynących z tą 
wodą, ściekającą z rynien z łoskotem jednostajnym, podobnym do oddalonego głosu bębna. (…) Uli-
ce były puste, czasem tylko przemknęła dorożka, obryzgując trotuary wodą, lub spóźniony przecho-
dzień biegł, usiłując parasolem zasłonić się przed ulewą [KK, s. 210]; Z otwierających się co chwila 
sklepów, szynków lub restauracji buchały kłęby białej pary, zastygającej w powietrzu, a nad miastem 
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unosiło się niebo szare, niepewne, oświetlone żółtą, bladą plamą, nie wydającą z siebie ani odrobiny 
ciepła [KK, s. 218]. 

W powieściach Söderberga46 brud oznacza to samo, co błoto poja-
wiające się w przestrzeniach miejskich opisywanych przez polskich pisa-
rzy. Błoto to nie tylko symptom brzydoty, utrudnienia przy poruszaniu 
się po mieście, odrażającej niewygody, ale również przejaw specyfi cz-
nie tu rozumianego stanu agonalnego. Zapolska wyostrza ów element, 
wprowadzając wszechobecny plusk błota [KK, s. 202]. Tereny bagniste 
z kolei są, jak wiadomo, zapowiedzią niepowodzenia, katastrofy, a nad-
to śmierci. Taki stan permanentnego rozmiękczenia, rozwodnienia prze-
strzeni, nasączenia, „chlupania”, „zalania” napływającą zewsząd brudną 
wodą, oznacza pojawienie się terenów rozmokłych, rozkisłych, zawil-
goconych. Tworzy się obce, wrogie środowisko żywiołów, które nie-
ustannie niszczą. Wszystko tutaj napływa, leje się, krąży, cieknie, broczy 
i szumi żałośnie, wszystko w dookolności jest śliskie, mokre, płynne, 
lepkie, bagniste, magmowate. Śliskie trotuary [KK, s. 218] pokryte setkami 
przechodniów, wylewały ze swych brzegów całe fale ludzi, jak olbrzymie rynsztoki, które 
w czasie ulewy rozlewają na bruk gościńca swe mętne fale [KK, s. 108]. 

Söderberg intensyfi kuje skalę zła obecnego w miejskości. Z nieba 
nie spada deszcz w postaci czystej wody (mimo iż o dychotomicznej na-
turze – rodzenie/zabijanie), ale płynny brud, gnój o konotacjach li tyl-
ko niszczących. Dodatkowo powietrze miejskie ze zwykle szarego (w ja-
kimś stopniu neutralnego) zamienia się tutaj w paletę barw brudnej żółci 
i jej odcieni, kojarzącej się z chorobą, zakażeniem, ropieniem. Nadto po-
wietrze staje się brązowe, a przecież barwa ta symbolizuje pustkę, jało-
wiznę duchową, uwiąd, smutek, melancholię, rezygnację, bierność i za-
chowawczość, jednoznacznie przywołując obraz ekskrementów47. 

W Niebłahych igraszkach48 (Den allvarsamma leken, 1912) z kolei motywy 
szarości, ciemności i „deszczowości” powtarzają się na zasadzie pewnej 

46 Por. Gunnar Brandell, Hjalmar Söderberg, [w:] idem, Svensk litteratur 1900–1950. Realism 
och symbolism, Förlaget Örnkrona, Stockholm 1958, s. 31–39.

47 Zob. Władysław Kopaliński, Słownik symboli …, op. cit., s. 26 (hasło Brąz).
48 Korzystam z wydania: Hjalmar Söderberg, Niebłahe igraszki, przełożył z języ-

ka szwedzkiego Paweł Pollak, wydanie I, według Albert Bonniers Förlag AB, 
Stockholm 1912, Fundacja Szwedzka, Wrocław 2006. Wszystkie cytaty oznaczam 
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refreniczności, zresztą tak jak we wszystkich interpretowanych tu stru-
mieniach narracyjnych. Deszcz szarpie mury starego Sztokholmu; wszędzie 
panuje półmrok i szarość [NI, s. 19]. Główny bohater powieści Arvid Stjärn-
blom chadza ulicami błyszczącymi od deszczu [NI, s. 35], w pochmurne, szarozimne 
dnie [NI, s. 70]. Miasto zalega gruba, brązowoszara mgła deszczu [NI, s. 112] i je-
dynie pojedyncze latarnie przeświecały (…) przez mżawkę [NI, s. 115]. Taka kon-
strukcja narracyjna ukazuje rzeczywistość przyćmioną i mroczną, defe-
tystyczną, zdecydowanie obcą. W mieście brakuje zdrowego powietrza, 
wypełnia je paskudna mgła, pada deszcz, nie ma naturalnego światła. 
Taki fi ndesieclowy organizm rodzi doświadczenie zamknięcia, błądze-
nia, atrofi i, co odsłania powieść Zapolskiej. To paralelne pejzaże miasta 
– „pejzaże cmentarne” – skażone śmiercią, niszczącą wszelką witalność, 
obezwładniającą, odrealniającą postaci, przedmioty, zdarzenia. To me-
tropolie śmierci, zniewolenia, destrukcji, to „trupiarnie”49. 

U Söderberga w rozmiękczonym, rozwodnionym, śliskim wizerun-
ku Sztokholmu istotną rolę (wspólnie z deszczem) pełni wiatr. Powie-
ści autora Podróży do Rzymu (Resan till Rom, 1929) powiewają wiatrem, są 
„wietrzne” z kilku istotnych powodów. Po pierwsze, w znaczeniu kar-
dynalnym wiatr przypomina tutaj o czasie, o przemijalności egzystencji, 
bytowej zmienności, niestałości, temporalnej ograniczoności człowieka. 
Po drugie, potęguje pustkę miejskości sztokholmskiej, podsyca niepokój 
egzystencjalny, wyostrza myślenie o sprawach ostatecznych. I wreszcie 
po trzecie, może być siewcą zniszczenia, sprawcą śmierci. Bohaterowie 
tych powieści najczęściej wychodzą na deszcz i wiatr [Z, s. 85], przedzierają 
się przez niedogodności takiej aury. 

W nocy hulała wichura. Ścieżki i trawniki pokrywały gałęzie, zwiędłe liście i całe wyrwane kona-
ry, wiatr nadal śpiewał w koronach drzew, a przy ziemi gwałtownymi podmuchami podrywał je-
den po drugim szaleńczo wirujący słup ziemi, piasku i kolorowych martwych liści [Z, s. 94]; 
powietrze śpiewało, a domy chwiały się jak pijane [Z, s. 128]; wiatr świszczał przy węgłach do-
mów. Starsza kobieta z rozwianymi połami płaszcza i parasolem za głową zbliżała się powoli popy-

w nawiasach kwadratowych literami wielkimi NI i numerem strony; zob. Claes 
Ahlund, Den uteblivna eftersatsen. Hjalmar Söderbergs „Med strömmen”, [w:] idem, Medusas hu-
vud…, op. cit., s. 146–158.

49 Jan Tomkowski, Polski Flaubert (Wacław Berent), [w:] idem, Młoda Polska, seria: Mała 
Historia Literatury Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 
s. 164.
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chana przez wiatr [Z, s. 137]; Wiatr zawodził we wszystkich szczelinach, czasami trzaskał oknem 
[Z, s. 146]; Wiatr nucił coś sobie w wielkich, starych drzewach, długie pociągnięcie smyczkiem, 
wzbierające, wątlejące, a w końcu zgasłe. Dwa żółte motyle fruwały jak żywe strzępki bibułki albo jak 
płatki żółtych róż, które poryw wiatru zerwał z łodyżek, poniósł na wygnanie, na tułaczkę, w roze-
drganym niepokoju… I wiatr nie pozwala im znaleźć azylu, nie daje odpocząć; niesie je tak, że zbli-
żają się do siebie, uciekają, znowu się zbliżają… [Z, s. 54]; Wiatr świszczał w szparach okien, od 
czasu do czasu jakaś brama zatrzaskiwała się z hukiem, na dworze wył pies [MMB, s. 20]; wiatr 
wstrząsał oknem [MMB, s. 19]; Wszędzie rosa, pajęczyny na krzewach i zaroślach, a wśród drzew 
wielki szum [DG, s. 19]; Wiatr pogwizdywał w narożnikach domów i od czasu do czasu spadła 
kropla deszczu [DG, s. 45]; Wiatr szarpie drzewami na cmentarzu [DG, s. 69]; Całą noc pada-
ło i wiało [DG, s. 145]; Wokół zrobiło się pusto. W drzewach szumiał wiatr. Zmierzch ciemniał 
i gęstniał [DG, s. 166]; Był wietrzny, jesienny wieczór. (…) Wiatr świstał w rzedniejących ko-
ronach drzew [NI, s. 193].

Ruch, poruszanie się, taneczność, wirowanie stanowi istotną cechę 
wyobraźni artystycznej Nietzschego. Podobnie jest w utworach Söder-
berga, gdzie często używane słowo „wir” ma podkreślać chaos egzy-
stencji, chaos życia w mieście i na całym świecie, kruchość bytowa-
nia w doczesności, a wreszcie uwyraźniać jej migotliwą temporalność, 
zmienność i znikomość.

Drobinki kurzu wirowały w wąskiej pomarańczowożółtej smudze wpadającego od zachodu popołu-
dniowego słońca [Z, s. 44]; powietrze wpadało do środka i rozpinało papierosowy dym w zwiew-
ną sieć, której splątane i nietrwałe oka lśniły [Z, s. 10]; kurz, który wirował czerwono i zielono 
w smudze słońca. Sekundy mijały, przechodząc w minuty [Z, s. 45]; promień słońca igrał w kłę-
bach dymu i wśród przedmiotów z brązu na biurku [Z, s. 48]; Śnieg wirował, połyskiwał w biało-
niebieskim świetle lamp łukowych [Z, s. 113]; Gęsta chmura dymu z jakiegoś fabrycznego komi-
na, niesiona przez wiatr, przesunęła się za oknem [Z, s. 14]; szarożółte liście tańczyły wokół ich stóp 
[Z, s. 96]; Białe płatki za oknem tańczyły i lśniły, i płynęły ku ziemi [NI, s. 55].

„Wiry” Söderberga przynależą sferze energii zewnętrznej miasta, 
żywiołów naturalnych wpływających na jego klimat, zewnętrzny for-
mat. Wirujący kurz, krążący pył, kłębiący się, wichrzący się dym, a tak-
że tańczący (padający) śnieg to elementy natury pożerającej, niszczącej, 
niepozwalającej człowiekowi na prawidłowe, pełne funkcjonowanie. 
Efemerydalna natura dymu, kurzu, deszczu, a zwłaszcza śniegu (tak czę-
stego w powieściach szwedzkiego pisarza, do czego wrócę w dalszej czę-
ści rozważań), wskazuje nieprzeparcie na kategorie temporalne – krót-
kość i nietrwałość życia człowieczego. Z drugiej strony natomiast, dym 
(w pewnym sensie również kurz) jest pochodną płomienia, ognia, jed-



34

noznacznie w pierwszym skojarzeniu łączonego z pożarem, paleniem, 
zniszczeniem i śmiercią. 

Wszędzie kurz i duchota [DG, s. 57]

W powieści Doktor Glas Söderberg wprowadza jeszcze jeden waż-
ny element podkreślający niszczącą moc przestrzeni sztokholmskiej. Jest 
nim upał, łączony tutaj z palącym żarem, gorącem, ogniem, skwarem, 
spiekotą, upał osłabiający, działający usypiająco i śmiertelnie nużąco. Pi-
sarz w taki sposób opisuje lato w swoim rodzinnym mieście: 

Nigdy nie widziałem takiego lata. Prawdziwe upały od połowy maja. Przez cały dzień ponad ulica-
mi i rynkiem wisi nieruchomo gruba warstwa kurzu [DG, s. 7]; chmura kurzu unosi się, rozpły-
wa gdzieś w oddali, ciągnąc za sobą na zachód długi welon czerwonego pyłu [ibidem]; I znów na-
stały afrykańskie upały. Przez całe popołudnie wisi nad miastem chmura złotawego kurzu w ciężkim, 
bezwietrznym powietrzu [DG, s. 85].

Podobny obraz upalnego lata negatywnie wpływającego na życie 
mieszkańców miasta spotykamy w Zabłąkaniach. Tutaj niszcząca moc gorą-
ca zostaje o wiele bardziej spotęgowana:

Bruk palił pod stopami, a ściany domów jarzyły się białe jak popiół. Miasto pogrążyło się w letnim 
odrętwieniu, ospałe od gorąca pod egipskim niebem. Ludzie przeklinali słońce i chowali się w cieniu, 
gdzie tylko znaleźli jakieś ciemne pasmo, pod samymi murami i głęboko w mroku alejek [Z, s. 61]; 
dosadnie przeklinają upał [Z, s. 64]; W głębokim cieniu śpiącym pod listowiem i czarnymi ko-
narami starych lip, wzmocnionym jeszcze ciemną, szarą ścianą domu panował orzeźwiający chłód 
[Z, s. 79].

Upał, duchota, bezwietrzność powietrza, palący od gorąca bruk, 
rozgrzane trotuary oraz ściany domów rozbielone od słońca prawie na 
popiół to elementy destrukcyjnie wpływające na podmiotowość jed-
nostki. U Söderberga bohaterowie powieściowi przeklinają upał i słoń-
ce, usilnie poszukując ratunku w postaci orzeźwiającego chłodu. Mia-
sto jest żywiołem płonących świateł [DG, s. 85] – pisał Söderberg w Doktorze 
Glasie, mając zapewne na uwadze całość „żywiołu płonącego”, a zatem 
również tych jego pierwiastków, które przynależą ogniowi. Władysław 
Kopaliński podaje: „Według Heraklita z Efezu ogień jest zasadą świata, 
substancją pierwotną (gr. arché), prasubstancją, praelementem, z które-



35

go rozwinęła się przyroda, który staje się morzem, powietrzem, ziemią 
i z powrotem ogniem”50.

Söderberg, łącząc w swoich powieściach heraklitejskie idee ognia 
i wody jako „sprawców przemian”51, podkreśla stanowczo, że każda 
rzecz jest zmienna, podlega odwiecznym prawom bytu, wszystko po-
wstaje i niszczeje, rodzi się i umiera. Człowiek jest także jedną z wielu 
form przejściowych, należących do zbioru żywiołów ginących i powsta-
jących. Poprzez nawiązanie do heraklitejskich idei ognia i wody jako de-
terminantów kompozycji i dekompozycji życia pisarz szwedzki wskazu-
je na archetypiczny obraz jego pojmowania. Miasto jako twór sztuczny, 
wytwór dążeń kulturowych taki sposób pojmowania egzystencji jednak 
osłabia, podaje w wątpliwość. 

Znakiem owego osłabienia jest tutaj słońce i to słońce zachodzące.
Słońce coraz słabiej przeświecało przez grubą warstwę oparów, unoszących się nad miastem 
[DG, s. 129]; Czerwone obłoki kurzu, które zgromadziły się ponad kominami fabryczny-
mi na Kungsholmen, ściemniały, przypominając uśpione nieszczęścia [DG, s. 9–10]. Tak 
jak w zachodzącym słońcu dachówka wieży kościelnej płonie czerwienią [DG, s. 114], 
tak człowiek końca wieku „płonie miejskością”, przynoszącą jedynie 
wielostronną fasadowość, wir, szum, sztuczność. Człowiek ów, coraz 
intensywniej odczuwając cały ciężar gorąca rodzącego się w mieście, co-
raz częściej i intensywniej jest przepełniony niepokojem [DG, s. 38]. 
Niepokojem, bowiem utracił możność bezpośredniego poznania i po-
strzegania rzeczywistości, a doświadcza miejskości będącej jakąś tajem-
niczą trucizną [DG, s. 70].

Kałduny chmur
Symbolika chmur w powieściach autora Doktora Glasa dookreśla ta-

jemnicę bytową, wyraża groźbę nadciągającej katastrofy i często irra-
cjonalny niepokój z tym związany, nadto zaś udobitnia przemijalność 
egzystencji. Podobne znaczenie ma u Söderberga mgła, tak częsta w po-
wieściach polskich modernistów. Władysław Kopaliński tak interpretuje 
te efemeryczne fenomeny: „Chmury, podobnie jak mgła, są emblema-
tem rzeczy nieokreślonych, stapiania się powietrza i wody, zaciemnio-

50 Władysław Kopaliński, Słownik symboli…, op. cit., s. 265 (hasło Ogień).
51 Juan Eduardo Cirlot, Słownik symboli..., op. cit., s. 281 (hasło Ogień).
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nych, zamazanych kształtów i zarysów, zmiennych zjawisk i pozorów 
osłaniających niezmienność prawd wyższych, wspomnieniem Chaosu 
poprzedzającego istnienie Ziemi”52. 

Owo stapianie się powietrza i wody, nieokreśloność i zmienność, 
pewna płynność rzeczywistości utrwalają demoniczny charakter Söder-
bergowego Sztokholmu. Częstość tych zjawisk wskazuje na miasto wid-
mowe, w którym niektóre jego fragmenty są tak zamazane, zmienne, 
nieostre, że aż somnambuliczne. Należy dodać, że swoista wszechpotęga 
chmur, ich siła, kształty herkulesowe przypominają nietzscheańską me-
taforę wędrujących nad światem „kałdunów chmur”. I tak:

chmury węglowego dymu [Z, s. 64]; ze zwałami chmur o krwistych konturach [Z, s. 66]; Drze-
wa (…) ciągnęły porwane strzępy chmur, pośpiesznie i niespokojnie [Z, s. 94]; A w górze sta-
da chmur przeganiały się ze wschodu na zachód z coraz większą prędkością [Z, s. 100]; powoli na-
pływała mgła niczym nieprzenikniony biały mrok. Miał uczucie, że sama nieskończoność zbliża się ku 
niemu, [Tomasowi – przyp. P.W.] przerażająco rozległa i pusta, niszczy wszystko wokół niego, 
połyka domy i nadbrzeża, i latarnie gazowe i zostawia go samego na paru śliskich, wąskich deskach, 
rozbitka na tratwie, unoszącego się w przestworzach [Z, s. 123]; Domy w wąskich uliczkach mię-
dzy kościołem Adolfa Fryderyka a placem Hötorget stłoczyły się onieśmielone i zaniedbane, z odrapa-
nymi, pełnymi plam ścianami, poczerniałe od deszczu, ociekające wilgocią i brudem. Niebo stanowiło 
jedną gęstą, żółtoszarą mgłę [Z, s. 126–127]; ciemne masy chmur nadal przeciągały nierówny-
mi rzędami przez cienki, szklisty błękit. (…) Głęboki i jałowy błękit październikowego nieba stał się 
jeszcze głębszy i bardziej wyjałowiony. Na zachodzie przechodził w czerwień, która wydawała się brud-
na od sadzy i mgły [MMB, s. 18]; Martin długo stał z nosem przyciśniętym do szyby i wpatrywał 
się w niebo, melancholijne wieczorne niebo, bladoczerwone pośród szarych chmur [MMB, s. 18]; 
Nad kominami i dachami szarych domów przemykały w migotliwym pędzie niespokojne białe obło-
ki [MMB, s. 42–43]; Mgła zalegała teraz pod nimi, spowijając podwórka i place (…); z morza 
mgły na dole wyłaniała się samotna ściana budynku bez jednego okna, ściągała zimne spojrzenie księ-
życa, odwzajemniając je ślepo i pusto [MMB, s. 111]; przez chwilę przyglądałem się, jak po niebie 
gnają strzępy chmur. Blask gazowych lamp nadawał im brudny ceglastoczerwony odcień pożogi. (…) 
Chmury przybierały różne kształty, było to dzikie polowanie usmolonych, czerwonych czartów, któ-
re dęły w lury, gwizdały i krzyczały, wydmuchując z własnych ciał nowe gałgany i wyprawiając róż-
ne inne bezeceństwa [DG, s. 145]; Chmury ciężkimi stadami pędzą nad dachami [DG, s. 175].

Chmury i mgła to synonimy żywiołu powietrza i żywiołu ziemi. 
Dzięki tak intensywnemu łączeniu tych sił w organizmie miasta, Söder-
berg osiąga hiperboliczny obraz nieoswojenia. Poprzez tak częste pod-

52 Władysław Kopaliński, Słownik symboli… , op. cit., s. 39 (hasło Chmura).
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kreślanie obecności mgły w sztokholmskiej przestrzeni pisarzowi szcze-
gólnie, jak sądzę, zależało na uwyraźnieniu melancholijności miasta 
fi ndesieclowego. Mgła właśnie – jak pisze Piotr Śniedziewski – jest „od-
powiedzialna za to, że świat traci swe kierunki, a żyjący w nim człowiek 
skazany zostaje na tułaczkę: po omacku, bez pewności, iż za chwilę nie 
powróci do miejsca, z którego dopiero co wyszedł”53.

Bohaterowie Söderberga nie mają żadnej pewności – wszyscy oni 
w mniejszym bądź większym stopniu brodzą w oparach niepewności, 
grzęzną w smogu różnoimiennych neuroz. W tych zmaganiach z do-
czesnością nie ma stałości, brakuje pewności potrzebnej do tego, by bu-
dować relacje z innymi. „Ścieląca się (…) mgła jest (…) ścielącą się 
melancholią”54 – jak konstatuje Śniedziewski. Mgła zatem symbolizuje 
u autora Doktora Glasa owo egzystencjalne przyduszanie, ciążenie ku roz-
proszeniu, ku fragmentaryczności, ku vanitas. 

Postaci Söderberga są jednostkami niewymownie samotnymi 
i smutnymi. „Ten smutek jest jak mgła – widzi się go i doświadcza, 
można weń wejść i się w nim zagubić, ale nikt nie jest w stanie ani do-
trzeć do jego centrum, ani pochwycić krawędzi”55 – pisze autor Melan-
cholijnego spojrzenia. Arvid, Martin, Tomas czy Gabriel funkcjonują w roz-
proszeniu, zakleszczeni w konwenansach, obudowani formą. Z każdym 
kolejnym miesiącem swojego życia nie są zdolni do pokonania dojmu-
jącego stanu codziennej zwykłości, do wyjścia z ram chropawej pro-
zaiczności. Tęsknią za doświadczeniem niezwykłości egzystencji, do-
świadczeniem uwolnionym od namysłu nad kruchością, przemijalnością 
człowieka, nad istotą śmierci. Chcą przestać być „szarymi duszami”, 
„czarnymi duszami”. Niebo nad Sztokholmem Söderberga okazuje się 
zatem niebem niespokojnym, pełnym zjawisk przyrodniczych podkre-
ślających złowrogi, demoniczny charakter miasta. Kiedy patrzy się w po-
wieściowe nieba pisarza szwedzkiego, widać też dwa horyzonty, dwie 
powłoki, dwa poziomy – tego, co wieczne, nieprzemijające, oraz tego, 
co doczesne, krótkotrwałe. 

53 Piotr Śniedziewski, Melancholijne spojrzenie, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 
Naukowych „Universitas”, Kraków 2011, s. 87.

54 Ibidem, s. 89.
55 Ibidem, s. 93.
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W pierwszym horyzoncie rudymentarny jest namysł nad nieprze-
mijalnością i nieśmiertelnością, nadto nad nieskończonością czasu, nad 
istotą wiecznotrwałego ruchu (wcześniej sygnalizowany wir). Odzwier-
ciedleniem tych refl eksji jest na pewno w powieściach szwedzkiego li-
terata ukazywanie zmienności pór roku, ich dynamizmu i nieprzerwa-
nej trwałości, nieugiętej powtarzalności. Czas akcji powieściowych 
wydarzeń zmienia się często, najczęściej od ledwo zaznaczanej wio-
sny, poprzez lato, aż do skandynawskiej jesieni i zimy, której towarzy-
szy rozbudowana refl eksja. W tym szybkim biegu pór roku osadzany 
jest powieściowy bohater z jego różnoimiennymi egzystencjalnymi roz-
terkami i namysłem temporalnym, jednostka na ogół skonfl iktowana 
z otoczeniem, osamotniona w swoim indywidualizmie, wyalienowana 
społecznie. Owo tak symptomatyczne dla fi n de siècle’u outsiderstwo boha-
terowie Hjalmara Söderberga najczęściej porównują do roju ludzkiego, 
mrowia człowieczego, nurtu masy ludzkiej. Główny bohater Zabłąkań To-
mas Weber płynął z ludzkim nurtem, beztrosko, bez celu [Z, s. 11]. Gdzie indziej 
czytamy, że popołudniowy strumień przechodniów wzbierał na ulicach i placach 
[Z, s. 12], Tomas często mijał obce twarze w ulicznym mrowiu [Z, s. 43], 
a niemal każda z ulic roiła się od ludzi [Z, s. 131], był zmęczony ludzką 
masą, zdezorientowany i wystraszony, wpadał w swoisty trans miejsko-
ści dopóki szturchnięcia przechodniów nie wyrwały go z odrętwienia i nie pociągnął go ludz-
ki strumień [Z, s. 132]. Z kolei Arvid Stjärnblom przerażony jest tłumem, 
zwłaszcza jego neurotyczną energią. Ludzie w mieście – jak mówi – je-
dynie suną jak w kondukcie pogrzebowym [NI, s. 112]. 

Zapolska56 natomiast obecność człowieka sprowadza jedynie do 
smutnej konstatacji: w mdławym świetle lamp występują zgięte plecy, spuszczone gło-
wy, chude profi le o wydłużonych nosach i zapadłych policzkach [KK, s. 91]. Wszystko 
tutaj jedynie szumi, łoskocze, huczy, tętni, zgrzyta, chrzęści – wszystko, 
co materialne, fi zykalne nie sprzyja rozwojowi jednostki. Tylko tłum, 
masa ludzka podobnie „dźwięczy”, poruszając się w martwym kręgu 
miasta. Mrowisko nazwane miastem zaczyna się poruszać, niepokoić; ludzie płaczą, śmie-
ją się, tańczą lub obdzierają, stosownie do upodobania [KK, s. 90]. To tylko prze-
nikliwe odgłosy pracujących w miastach maszyn. Otrzymujemy zatem 

56 Zob. Irena Gubernat, Miasto Zapolskiej, [w:] Miasto – kultura – literatura. Wiek XIX…, 
op. cit., s. 213–221.
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wyraźny wizerunek fi ndesieclowego, zdegenerowanego miasta, obszaru 
wynaturzonego, odhumanizowanego. Nie ma w nim nic, prócz maszyn 
i pustych uderzeń miejskich zegarów, których ponure dźwięki wpadają leniwie w przegni-
łą atmosferę [KK, s. 210].

Czas nie miał żadnych granic, 
biegł tylko w oszałamiającą niebieską nieskończoność [MMB, s. 37]

Hjalmar Söderberg niezwykle sprawnie, z głębszym namysłem, nie-
pozbawionym fi lozofi cznego rysu, przetyka tkaninę powieściową swo-
ich utworów refl eksjami na temat czasu. Kwintesencją tych wszystkich 
epickich śladów temporalnych jest fragment Zabłąkań, w którym pisarz – 
niezwykle poetycko, z lirycznym wyczuleniem – kreśli swój niezmien-
ny pogląd na istotę czasu. 

Podczas sceny spotkania Tomasa i Märty zapadła cisza jak w uśpionym baj-
kowym domku. Stary zegar stanął i milcząco, nieustępliwie spoglądał na nich ze ściany swą 
okrągłą, mądrą twarzą [Z, s. 56]. Pisarz z pełną dojrzałością, przenikliwością 
i fi lozofi czną pewnością konstatuje, iż czas jest niezachwiany, jego isto-
ta – pomimo rozlicznych usiłowań człowieka – pozostaje niezwyciężona 
i nieustępliwa. Zegar uwyraźnia tutaj wytrwałość i wiecznotrwałość cza-
su, jego władzę nad doczesnością, co pokazuje rozumienie mechanizmu 
temporalności, a nade wszystko ważkie zamyślenie nad mądrością czasu. 

W powieściach Söderberga przykładem miarowości i niezmien-
ności czasu, naturalnym zegarem i argusem czasu przypominającym 
o przemijalności doczesnej, o narodzinach i śmierci, jest księżyc. Poja-
wia się nieoczekiwanie, niejako „komentuje” wydarzenia miejskie i ich 
scenerię. Jako reprezentant magicznej sfery natury przypomina o stałości 
i niestałości, a nadto o zmienności wszystkich rzeczy doczesnych i nie-
zmienności kosmosu. Księżyc stał wysoko na niebie, (…) szarobiały księżyc (…) 
nieskończenie daleki, a w jego poświacie gwiazdy mrugały sennie i blado [MMB, s. 59]; 
Księżyc (…) przesuwa się, chowa za czarnym kominem fabrycznym i wyłania po drugiej 
stronie [ibidem]. Księżyc to odwieczna rzeczowa miara temporalna, wią-
żąca się z niejednorodnymi biorytmami egzystencji człowieczej, niemy 
świadek tejże. Nierozerwalnie przynależny nocy (ajschylosowskie „oko 
nocy”) księżyc staje się obserwatorem ludzkich ułomności (u Söderber-
ga ich przejawami są złodziejstwo, hazard, prostytucja, opilstwo, dypso-
mania), niejako podsyca je, wyzwalając złe instynkty ze zdwojoną siłą. 
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Szeroki świetlny krąg otaczał księżyc, a świat w bladym świetle spoczywał niczym zamarz-
nięty i skamieniały, z morza mgły na dole wyłaniała się samotna ściana budynku bez jednego 
okna, ściągała zimne spojrzenie księżyca, odwzajemniając je ślepo i pusto [MMB, s. 111]. 

Ponieważ noc najczęściej jest scenerią wodnych żywiołów przyrody 
(deszcz, mgła), Söderberg podkreśla tym samym obecność pod „okiem” 
księżyca przestrzeni martwej, zimnej, nawilgłej, wreszcie „pustej i śle-
pej”, a więc chorej. W Niebłahych igraszkach czytamy: Księżyc blady i chorowity 
przesuwał się wśród strzępów chmur [NI, s. 193]. Tak widziany księżyc ewoko-
wał zatem chorobę, wywoływał w mieście stan kryzysogenny. I jeszcze 
jeden ważny aspekt: ze względu, jak wspomniałem wcześniej, na ma-
giczne właściwości oddziaływania księżyca, jego wpływ łączyć można 
z wyzwalaniem dzikości wśród ludzi, zachowań animalnych57. Widać 
to szczególnie w powieści Zapolskiej, gdzie miasto – tak jak u szwedz-
kiego dekadenta – obnażone zostaje z rozmaitych patologii, co obrazuje 
jeszcze dokładniej grozę przestrzeni komunalnej: 

kilka tonów balowej orkiestry, jęk mordowanej ofi ary, wykrzyknik pijaka – a wszystko zapadnie 
w głęboki sen ołowiany, od którego nabrzmiewają powieki [KK, s. 90]. Szmer kupionych lub wy-
stępnych pocałunków, szelest wygranych przy zielonym stoliku banknotów, dźwięk nie wypróżnionych 
kieliszków, ostatni krzyk dogasającej orgii – wszystkie te szmery nocne, niewyraźne, złączone w jedno 
jak olbrzymi akord źle dobranej orkiestry, przesuwają się z ulicy na ulicę, gnane światłością dnia bia-
łego, zawstydzone, pragnące ciemności sztucznej [KK, s. 91]. 

Nieme upiory
Rodzi się tutaj podstawowe pytanie: co widać na tle nieba sztok-

holmskiego w powieściach autora Młodości Martina Bricka? Tak jak 
u polskich artystów, widać przede wszystkim wysokie budynki sakralne 
[zob. Z, s. 43], rzędy domów różnej wielkości, a nadto zakłady kowal-
skie z kominami, czy też wiatrowskazy na kominach, kominy fabrycz-
ne [zob. MMB, s. 59]; [zob. Z, s. 14, także 103]. Charakterystyczne dla 
pejzażu Sztokholmu wieże kościołów królują posągowo nad miastem. 
Wdrukowując w niebo swe kształty, nieustannie przypominają o zda-
rzeniach, które miały miejsce w przeszłości bohaterów powieści, zna-
czą powieściową akcję, budują powieściowy świat: Jaskrawa ceglana wieża 

57 Zob. Zob. Nils Åke Sjöstedt, Erotik och helhetskrav i Gertrud och Den allvarsamma leken, pod-
rozdział w rozdziale poświęconym twórczości Hjalmara Söderberga, [w:] idem, 
Søren Kirkegaard och Svensk Litteratur…, op. cit., s. 392–395.
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kościoła rozgorzała w słońcu jak płomień ognia [Z, s. 43]; Surowa, majestatyczna wieża 
starej katedry odcinała się na tle jasnego czerwcowego nieba [NI, s. 148]; wysokie domy 
z czerwonej cegły [MMB, s. 44]. U Söderberga upiorami zdają się być także 
drzewa, ukazywane jako twory budzące strach albo martwe, wyzwalają-
ce jeszcze większy lęk:

czarne konary starych lip [Z, s. 79]; Srebrnoblade wierzby, które jako ostatnie z drzew Kungsträd-
gården tracą swe późno i wolno żółknące liście, zdawały się pochylać, łącząc tchnące jeszcze latem ko-
rony w cichy krąg żalu [Z, s. 97]; Drzewa trzeszczały [Z, s. 101]; Wiekowa lipa z przyciętymi 
konarami, poczerniałą korą i przerzedzonym ze starości listowiem rośnie tam w rogu, stara jak ka-
mienica [O, Kominiarzowa, s. 17]; stara lipa dygoce w swoim kącie [ibidem, s. 23]; Kasz-
tanowiec zza okna jest nagi i czarny [DG, s. 175]; czarne sosny [NI, s. 23]; czarny szkielet 
wysokiego drzewa [NI, s. 72; drzewa u Zapolskiej „jeśli wyjątkowo są już obec-
ne, przypominają »szkielety«”58]; Topole przed Politechniką stały niczym upiorni strażnicy 
[NI, s. 112]; tracące liście drzewa [NI, s. 163].

Najczęściej są to drzewa rosnące na/lub przy cmentarzu, nagie, 
czarne i przede wszystkim stare, budzące jednoznaczne skojarzenia 
z umieraniem, ze śmiercią. W mieście Söderberga na ogół brakuje kwia-
tów, zieleni, kolorowych, żywych roślin, młodej, witalnej fl ory. Drzewa 
są takie same jak ulice Sztokholmu – dziwnie bezludne i puste [O, Sen o wieczno-
ści, s. 10]. W tych starych drzewach nie mieszkają ptaki, brakuje w nich 
życia. Drzewa te niczym olbrzymie ptaki wędrowne, których szerokie czarne skrzydła na 
całe minuty mogły zaćmić słońce i pogrążyć ziemię w cieniu [Z, s. 94]. 

W takiej przestrzeni nie ma witalności, brakuje życia, nie dokonuje 
się zagnieżdżenie egzystencjalne. Ptaki jedynie czasami przylatywały i wyla-
tywały, przeraźliwie krzycząc [Z, s. 103]. Puste korony drzew nie są miejscem 
ptasich siedzib i tak jak domy w mieście wydają się stare, mroczne, ciem-
ne. Z tej martwoty zionie wielka pusta otchłań zwana światem [MMB, s. 41], to-
talna statyczność, obszar w permanentnym rozpadzie. W głuchym bezruchu 
popołudnia – pisze Söderberg – leżały podwórka, jedno obok drugiego (niczym ciała 
martwe – przyp. P.W.). Wysoka ściana bez okien kąpała swą pustą, ślepą powierzch-
nię w najostrzejszym, siarkowożółtym świetle [Z, s. 44]. 

Miejską plątaninę ulic i uliczek Söderberg określa najczęściej mia-
nem sieci, siatki linii, labiryntu, swoistej pajęczyny, która obezwładnia 

58 Irena Gubernat, Miasto Zapolskiej…, op. cit., s. 217.
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i więzi: Wąskie uliczki (…) szereg czarnych piwnicznych okienek, a w sieci mostów 
i wiaduktów (…) mrowili się ludzie [Z, s. 64]; w tej pajęczej sieci uliczek [Z, s. 90]. 
W tym dość gęstym pejzażu miasta wiele elementów przestrzeni mate-
rialnej podkreśla jego demoniczno -niszczycielski charakter. Warto zatem 
spojrzeć na tę przestrzeń z większą uwagą, by usłyszeć to miasto i po-
czuć jego powonienie. Pora zatem odpowiedzieć na pytanie: jak pachnie 
Sztokholm Söderberga i co najczęściej w nim słychać?

Głuche, przeciągłe wycie, jakby olbrzymiego i wygłodniałego zwierza

Słychać przede wszystkim dźwięki typowe dla życia ulicy, ruchu 
ulicznego, dźwięki przemieszczania się ludzi i pozostałej strefy ru-
chu przynależnemu miastu. Najczęściej słyszanym dźwiękiem w tam-
tym Sztokholmie są dzwony rozbrzmiewające z rozlicznych kościołów 
i dzwonnic przykościelnych, bijące na niedzielne nabożeństwa. Miesza-
ją się one z odgłosami dochodzącymi z budów. Przykładem są uderzenia 
młotów i przyśpiewki robotników stawiających Operę [Z, s. 10–11] (w roku 1892 
wyburzono dotychczasowy gmach opery i w tej samej lokalizacji wysta-
wiono nowy, który oddano do użytku we wrześniu 1898 roku). Dzwony 
biły na wieży, ale nie w zwykły sposób; biły tak, że ziemia się trzęsła [Z, s. 128]; zno-
wu biły dzwony w czarnej kopule pod szarym niebem [MMB, s. 25]; Dzwony grzmia-
ły i śpiewały [NI, s. 111]; Dzwony żałobne biły [NI, s. 112]. Niezwykłe efek-
ty akustyczne dają sztokholmskie chodniki, place, uliczki, a szczególnie 
podwórza, w których ciężkie bramy zatrzaskują się z łoskotem. Tutaj za-
wsze tworzy się przedziwna „muzyka” utkana ze szmerów, zgrzytów, 
szelestów, trzasków, pogłosów hałaśliwych trotuarów: 

Uliczny hałas wdzierał się przez otwarte okno. Hurkot, jakby wszystkie piekielne beczkowozy dostały 
rozkaz, by cały dzień jeździć w tę i we w tę [Z, s. 62]; Tupot kroków, brzęk dzwonków i skrzypie-
nie powozów mieszały się z okrzykami dorożkarzy i dzwonieniem omnibusów, a przez ten zgiełk raz po 
raz przedzierało się głuche jękliwe zawodzenie tyfonu [Z, s. 131].

Drugą grupę foniczną stanowią dźwięki zakładów produkcyjnych, 
mechanicznych, warsztatów kowalskich, fabryk.

Odgłos uderzeń młota o kowadło był jedynym, który zakłócał wieczorną ciszę 
[Z, s. 109]; Raz po raz uliczny zgiełk przecinało głuche, przeciągłe wycie, jakby olbrzy-
miego i wygłodniałego zwierza. (…) był to tyfon, który testowano w zakładzie mechanicz-
nym gdzieś na Kungsholmen. Słychać go było wszędzie przez cały boży dzień, we wszystkich 
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dzielnicach miasta równie mocno, równie zatrważająco blisko [Z, s. 127]; głodny ryk ty-
fonu [ibidem]; kowalski młot jak zwykle uderzał bez przerwy [Z, s. 146].

Podobna złowroga akustyka pojawia się również w przywoływanej 
tu powieści Zapolskiej. Foniczność miasta szwedzkiego z kolei jest sfe-
rą przynoszącą ból. Skażona „chorym” dźwiękiem rodzi nieodpartą chęć 
ucieczki, wydostania się z opresji. Foniczna percepcja miasta wskazu-
je, iż jest to obszar zatruty, niewolny od dźwiękowych trucizn. Braku-
je tutaj zdrowych dźwięków: krzyku dzieci, śmiechu, różnej tonacji roz-
mów, dźwięku zabawek czy też szczekania psa, głosów ptaków, brakuje 
wyrazistych „scen” z codziennego funkcjonowania organizmu miej-
skiego. Najczęściej przez miasto przewija się anonimowy tłum, miejska 
masa pieszych zmierzających w nieznanym kierunku. Tramwaje konne, 
omnibusy gnają przez tę jałową przestrzeń, tłum tworzy niekończący się 
strumień jałowizny miejskiej wegetacji. 

Tożsame znaczenia wprowadza Söderberg określając zapachy Sztok-
holmu. Autor Doktora Glasa mówi wprost, że Sztokholm przełomu wie-
ków śmierdzi. Cuchną podwórka, bramy, ulice tęchną zgnilizną, pleśnią 
oraz tytoniem i alkoholem: smród dochodził między innymi z browarów i mielarni 
tytoniu [NI, s. 163]. 

Zapachy o podobnych konotacjach typowe są też dla powieściowe-
go świata Kaśki Kariatydy. Tutaj jakieś niezdrowe miazmy zapełniają powietrze i wci-
skają się do mieszkań, a potem do płuc ludzkich [KK, s. 90], po zacieśnionych ulicach 
i zakątkach błąkają się cienie nocne, niepewne, drżące, jakby przesiąknięte wyziewami alko-
holu, którym noc skrapia płaszcz swój królewski, aby nim potem owinąć rozmarzone głowy 
i ciała ludzkie [KK, s. 90]. Mnóstwo tu woni wilgoci i choroby, którą przy-
wołuje refrenowy wręcz kaszel suchotników [KK, s. 202]. Pełno tu cuchnące-
go błota [KK, s. 89], ulic smrodliwych i zaciemnionych [KK, s. 113], brudnych 
klatek schodowych i przeraźliwie cuchnących [KK, s. 208–209]. Tak pe-
joratywnie wartościowane zapachy wskazują na schyłkowość, chorobę, 
skażenie, stan rozpadu. 

Z drugiej strony powieściowy Sztokholm pachnie morzem, łodzia-
mi rybackimi, starymi, przemoczonymi deszczem drzewami, podmo-
kłym, nierzadko błotnistym, mokrym podłożem, gdzie ulica pachniała wil-
gotnym makadamem [Z, s. 70], spadającymi, przegniłymi i mokrymi liśćmi 
oraz zapachami dobywającymi się z rozmaitych warsztatów i fabryk.
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Śnieg smaga (…) po twarzy… [Z, s. 137]

Jak wykazałem wyżej, destrukcyjnym żywiołem w powieściach 
Hjalmara Söderberga jest deszcz, mgła, agresywna zgnilizna, wilgoć. 
Należy w tym miejscu wskazać jeszcze jedną odmianę owego żywiołu, 
mianowicie śnieg. W prozie szwedzkiego dramatopisarza pojawia się on 
nader często, realizując semantycznie swą moc destrukcyjną. W zasadzie 
w każdej z poddanych tu egzegezie powieści Szweda – w mniejszym lub 
większym nasileniu – ów żywioł występuje. Należy dodać, że jest to nie-
odzowny komponent północnego, skandynawskiego klimatu, ale w po-
wieściach głównie pełni on taką samą rolę jaką nadał autor deszczowi 
i całemu „wodnemu” systemowi atomizacji przez wielkomiejskość. 

Po pięknych opisach (mimo iż nierzadko lapidarnych) pory jesien-
nej, w drugiej części Zabłąkań, w rozdziale XII, pojawiają się opadające płat-
ki, duże i wilgotne, które pokrywały bielą dachy i parapety i wybielały mrok [Z, s. 112]. 
Ulice miasta zaczęły uwalniać się z uścisku listopadowego mroku i za-
cienienia, stawały się jaśniejsze, „bielsze” od padającego wciąż białego 
puchu. W Zabłąkaniach śnieg wiruje, bohaterowie powieści często prze-
dzierają się przez rozszalały wicher śniegowy, przez zadymkę, śnieg 
na przemian miesza się z deszczem, mrokiem i ledwie dostrzegalnymi 
światłami gazowych płomieni [Z, s. 122]. Raz przybiera na sile, raz słab-
nie, to znów pada coraz gęściej, bardziej miękki, głuszący hałas [Z, s. 128]. W tym 
wirze główny bohater Tomas często przemyka obok cmentarzy, białych, 
zasypanych śniegiem, co nieodparcie naprowadza na dekadenckie ujmo-
wanie przez pisarza spraw ostatecznych [Z, s. 129]. Znamienne jest dla 
Söderberga, iż pokazuje ulice z pewnego oddalenia, niejako przygoto-
wane do wykonania fotografi i – pejzażu miasta w szacie zimowej.

Powieścią, w której najczęściej pada śnieg, jest Młodość Martina Bric-
ka. Tutaj podobnie jak w Zabłąkaniach śnieg towarzyszy tytułowemu boha-
terowi w jego zmaganiach z wielkomiejskością. Śnieg – czytamy w po-
wieści – bielał na dachach, w domach było ciemno, na ulicy pusto [MMB, s. 59]; 
Place i ulice były białe, śnieg padał miękko i cicho [MMB, s. 64]. W Młodości Marti-
na Bricka poprzez hiperbolizację czyni pisarz żywioł śnieżny bardziej in-
wazyjnym, aktywnym, wpisanym w ofensywny wymiar wrogiej miej-
skości. Śnieg pada dużymi, ciężkimi płatkami [MMB, s. 12]. Jest mokry (zatem 
ciężki), szybko topniał i szybko się brudził [MMB, s. 25]; panował dotkliwy mróz 
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[MMB, s. 66]. Miasto ponownie staje się przestrzenią chorą, infekującą 
śmiercią, ale też przypomina twór żywy, organizm funkcjonujący wedle 
pewnych procesów, ustawicznie „głodny”, łakomy na indukowanie no-
wych lęków. Śnieg, lód, mróz symbolizują przestrzeń „ostygłą”, wyga-
słą, obumarłą.

Podobna semantycznie przestrzeń pojawia się w Niebłahych igraszkach. 
Tutaj pisarz dodatkowo hiperbolizuje żywioł, pisząc o zwałach śniegu, doj-
mującym zimnie [NI, s. 44], posępnym, zimowym mroku [NI, s. 45], a zdanie 
śnieg na dworze padał i padał [NI, s. 52] pełni funkcję refrenu, przypominają-
cego o potędze żywiołu. Co więcej, upodabnia on śnieg do błota, pisząc 
o dużych zaspach brudnego śniegu [NI, s. 56], a jego zima w punkcie kulmina-
cyjnym staje się jedną z patologii trawiących wielkomiejskość – zimą cho-
rą i wycieńczoną [ibidem]. Arvid z Niebłahych igraszek wędrował przez mia-
sto w tym samym popołudniowym zimowym zmierzchu, w padającym deszczu ze śniegiem 
[NI, s. 176] albo krążył po ulicach, w lekkim, białym śniegu, który padał bez ustan-
ku [NI, s. 177]. 

Pisałem wcześniej, iż w powieściowych obrazach fi ndesieclowe-
go Sztokholmu istotnie destrukcyjną funkcję nadaje Söderberg deszczo-
wi. W Doktorze Glasie – jak cytowałem – deszcz bił po twarzy, zadawał zatem 
ból, był wyrazem przemocy natury wobec kruchego człowieka. Podob-
nie sadystyczne nacechowanie w opisach zimowego żywiołu przyjmuje 
u szwedzkiego powieściopisarza śnieg. Ludzie poruszali się – czytamy w Za-
błąkaniach – jak lunatycy, nic nie widząc; śnieg chłostał im w twarze i osiadał na rzę-
sach [Z, s. 127, wyróżnienie – P.W.], a kiedy śnieżyca przybierała na sile 
[Z, s. 131] śnieg, podobnie jak wcześniej deszcz, rozmiękczał ulice i pla-
ce, chodnikowy asfalt [ibidem], tworząc tym samym teren podmokły, 
bagnisty, niebezpieczny. 

Kolory Sztokholmu

Jerzy Paszek w artykule Symboliczne triady „Próchna” poddał wnikliwej 
egzegezie trzy powieści Wacława Berenta: Próchno, Oziminę i Żywe kamie-
nie, pod kątem sposobów artystycznego wyzyskania w nich kolorów. Ba-
dacz słusznie uważa, iż symboliczne znaczenie kolorystyki jest istotnym 
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spoiwem osobliwej trylogii59. Wspominam o tym nieprzypadkowo, bo-
wiem nie pierwszy raz dostrzegam zaskakujące podobieństwo również 
w tym zakresie z powieściami Hjalmara Söderberga. Oprócz podobnych 
jak u Berenta różnoimiennych postaci fonii oraz ruchu i ich symboli-
ki, dostrzegalna jest w nich wyraźnie zasada nasycania barwami zdarzeń 
powieściowych. U polskiego pisarza natomiast bogactwo kolorystycz-
ne poszczególnych powieści jest imponujące – dzięki przede wszystkim 
osobniczemu stylowi, wirtuozowskiemu językowi poetyckiemu oraz 
rozmaitym typowym dla siebie strategiom stylistycznym osiąga on nie-
zwykłe wręcz symboliczne ubarwienie postaci powieściowych.

Na przykład w Oziminie mamy „zamiast nazwisk – łączenie posta-
ci z persewerującym motywem barwnym, który określa daną osobę”60. 
W Żywych kamieniach analogicznie, z tym że w powieści tej o wiele bar-
dziej charakterystyczne jest „wyjątkowo bogate nasycanie pewnych roz-
działów barwą”61, zaś w Próchnie użyta barwa aluzyjnie nawiązuje do idei 
Nietzschego czy też do świętych ksiąg staroindyjskich62. W powieściach 
autora Niebłahych igraszek kolor towarzyszy zmieniającym się zdarzeniom, 
charakterystycznym przedmiotom, ubraniom, barwa znamionuje złożo-
ną sztokholmską przestrzeń miejską oraz fenomeny związane z przyro-
dą nordycką. 

W powieściach Wacława Berenta kolor pełni wiele funkcji, jego zna-
czenia są o wiele bardziej meandryczne, wielofunkcyjne, synkretyczne. 
U Söderberga natomiast kolor podkreśla lub dookreśla elementy świa-
ta przedstawionego. W analizowanych tutaj powieściach szwedzkiego 
apologety fi ndesieclowego Sztokholmu da się wyróżnić kilka wiodących 
i zarazem wymownych barw, którymi mieni się powieściowa tkanina. 
Na plan pierwszy wysuwa się czerwień – barwa znacząca, ze swoimi od-
cieniami, tonami i półtonami. W następnej kolejności wymieniłbym ko-
lory szary, czarny oraz żółty ze swoimi wariantami. Barwy te układa-

59 Jerzy Paszek, Symboliczne triady „Próchna”, „Pamiętnik Literacki” LXIV, 1973, z. 4, 
s. 95.

60 Ibidem; por. Ryszard Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2004. 

61 Jerzy Paszek, Symboliczne triady „Próchna”…, op. cit., s. 95–96.
62 Ibidem. 
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ją się w swoisty, osobliwy witraż fi ndesieclowy, odsłaniając wielorakie 
znaczenia i symbole, nadto zaś dopełniają wizerunek Sztokholmu prze-
łomu wieków.

Szarość / białość
Niezwykle często w powieściach autora Doktora Glasa obszar miej-

skości defi niowany jest szarością. Barwa ta doskonale oddaje atmosferę 
Sztokholmu końca wieku, uwyraźniając i swoiście potęgując jego fi nde-
sieclowy wymiar. Przede wszystkim szarość wyraża tutaj bezpłodność, 
niemożność wyzwolenia egzystencjalnej witalności, wszelkiego rodzaju 
brak. Jest także, jeśli wyjąć znaczenie tej barwy z poetyckich interpretacji 
Erazma Kuźmy, znamionem kondycji „poddania się, rezygnacji, rozpa-
czy”63. Strefa takiej szarości obejmuje zatem cały ogrom zła, cierpienia, 
przygniatającego smutku i utrapienia. Szarość defi niuje nadto jednowy-
miarowość, istotny defi cyt wartości. 

W Próchnie Wacława Berenta kolor ten nacechowany został niejedno-
znacznie i nie jest – jak przekonuje Paszek – „li tylko synonimem zwy-
kłości i powszedniości”. Szarość to zatem „przekleństwo artysty, któ-
ry boi się przeciętności, nie chce być kimś z szarego tłumu”64, nie chce 
doświadczać bycia człowiekiem jednowymiarowym, zwykłym, szarym. 
Podobne przekonania reprezentują bohaterowie Söderberga, zwłasz-
cza Martin Brick pragnący za wszelką cenę być poetą wybitnym, artystą 
pełnym. Pozostali także poprzez rozliczne i wielotorowe poszukiwania 
egzystencjalne nie chcą pozostawać jednostkami obojętnymi, bierny-
mi i zapatrzonymi w swój smutek i przygnębienie. Szarość, jak sygna-
lizowałem, podświetla tutaj wszelkie patologie i kalectwo wielkomiej-
skiej przestrzeni, w której spotkać można najczęściej ludzi o szarej cerze 
[Z, s. 9]; brudnoszarej twarzy [DG, s. 8; Z, s. 134]. 

Pojemność znaczeniową tego koloru wykorzystuje pisarz w określa-
niu budynków znajdujących się w mieście. Są to najczęściej ich frontony 
szare jak popiół [Z, s. 22], dookoła widać szare fasady starych domów [Z, s. 43; 
O, Kominiarzowa, s. 17], zaś drewniane domy na wzgórzu kąpały się szare w prażą-
cym świetle [Z, s. 56]. Czytelnik najczęściej stawiany jest przed – jedną 

63 Erazm Kuźma, Kolor i słowo, „Teksty” 2, 1975, s. 91.
64 Jerzy Paszek, Symboliczne triady „Próchna”…, op. cit., s. 98.
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z wielu – ciemną, szarą ścianą domu [Z, s. 79, 129; MMB, s. 11]. Kamienice 
sztokholmskie zwykle w owym jałowym obszarze leżały w cieniu, a czytel-
nik widzi często rząd niskich szarobrudnych domów [MMB, s. 9], domy (…) sza-
re i czarne od deszczu i dymu [MMB, s. 14, s. 39]. Przemykający ulicami ludzie 
z reguły ukazywani są w szarym płaszczu [Z, s. 25, s. 87], noszą szare spodnie 
[Z, s. 135], towarzyszą im szare cienie [O, Cień, s. 43, 45] i wreszcie – co 
symptomatyczne w dobie fi ndesieclowej – mają szare dusze [O, Mżawka, 
s. 76]. Nad miastem rozciąga się niezmiennie szare niebo [Z, s. 64; O, Cień, 
s. 45; MMB, s. 25], miejska droga – jest jak zwykle – szara [Z, s. 103], ulu-
bioną porą rozgrywania się powieściowych zdarzeń jest najczęściej szary 
dzień [Z, s. 126; DG, s. 77, 79; NI, s. 19, s. 111, s. 154], albo na przykład 
szare październikowe przedpołudnie [MMB, s. 11], szare zimowe dni [MMB, s. 21], 
szarzejący zmierzch [NI, s. 12], czy też szarozimne dnie [NI, s. 70]. Place i ulice 
pokrywały czerń i szarość [NI, s. 112]. Brudnoszary – jest także miejski – gaze-
ciarz [O, Papinianus z ojców kościoła, s. 34], a wieczorami widoczny jest rów-
nież latarnik (…) zapalający lampy – (…) szary, zgarbiony i nosił skórzaną czapkę, 
która zachodziła mu głęboko na czoło. Nad miastem zawsze wznosił się szary kontur 
[MMB, s. 18] fi ndesieclowej miejskości. 

Jak wywnioskować można z wybranych tutaj przytoczeń, miejskość 
ta implikuje życie nijakie, niewyraziste, mydłkowate. Jest to szare życie 
(jak w powieści Berenta), marne, nudne, brudne [P, s. 190], gniotące, eg-
zystencja poślednia, niezaznaczająca się czymś wyraźnym, szczególnym, 
a zatem niewiele znacząca, tocząca się na usługach popędów65. 

Szarości dopełnia w prozie Söderberga biel, utożsamiana powszech-
nie z niewinnością, czystością, sferą duchową. W Próchnie Berenta biel re-
prezentuje – jak stwierdza Paszek – „kobiecość, jako jedną z najważniej-
szych, najbardziej ambiwalentnych sił”66, podkreślając w dalszej części 
swojego wywodu, iż kolor ten ma wartość wyraźnie ujemną – kojarzy 
się nie tylko z tym, co żywe, jasne, pełne, ale również może oznaczać 
niewrażliwość, niebyt, chłód, śmierć (świadczyć o tym może tak częsty 
w powieściach Söderberga śnieg!). Podobnie jak Berent, Söderberg tak-
że kojarzy biel z kobiecością, łącząc ze sferą pełną tajemnic i ambiwa-

65 Zob. Iwona E. Rusek, Pragnienie, symbol, mit. Studium o „Próchnie” Wacława Berenta, UW, 
Warszawa 2013.

66 Jerzy Paszek, Symboliczne triady „Próchna”…, op. cit., s. 106. 
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lencji, odczuwanych zwłaszcza przez mężczyzn artystów: błyszczy coś bia-
ławego i miękkiego, co mogłoby być białym ciałem kobiety (…) śpiąca biel [Z, s. 55]. 
Są tu blade rośliny [Z, s. 56], ściany budynków białe jak popiół; białe morze ognia 
[Z, s. 61], śnieżnobiała mewa [Z, s. 65], armie białych błysków [Z, s. 66], 
biały na twarzy jak upudrowany klaun [Z, s. 76], białe kwiaty i białe dusze [Z, s. 82], 
alejki bielały niczym wapno w ostrym świetle przedpołudnia [Z, s. 87], biały kot 
[Z, s. 98]. Wąski pasek nieba (…) lśnił (…) tym posępnie bladym i przemarznię-
tym kolorem [Z, s. 99]; biały mrok; blada smuga; blade światło [Z, s. 123], lu-
dzie są bladzi, cmentarz biały od świeżo spadłego śniegu [Z, s. 129], biała z przeraże-
nia [Z, s. 143]. 

Takich samych wręcz i podobnych przykładów znaleźć można 
mnóstwo w pozostałych analizowanych tutaj utworach autora Opowia-
stek. Zabieg ten pokazuje, że pisarz konsekwentnie „rozprowadzał” taki 
sam, pejoratywny obraz Sztokholmu we wszystkich swoich odsłonach 
narracyjnych. W Próchnie Berenta „kolor biały – pisze Paszek – występuje 
w różnych przeciwstawnych znaczeniach. Odnosi się do ambiwalentnie 
ocenianych kobiet, do zjawisk jednoznacznie wartościowanych dodat-
nio (świt, anioł) i jednoznacznie ocenianych ujemnie (śmierć, trupia 
biel)”67 [wyróżnienie – P.W.]. 

Wydaje się, iż biel u Söderberga najczęściej pełni tę trzecią funk-
cję (wyróżnioną powyżej), jaką nadaje jej Berent. Letalny, trupi klimat 
negatywnie kojarzonej bieli wywołuje szwedzki pisarz poprzez bardzo 
częste zmienianie białości w bladość. Oto kilka przykładów: kredowoblade 
światło [Z, s. 26]; bladozielona orchidea [Z, s. 32]; popielatobiała piana [Z, s. 49], 
więdnące białe narcyzy [Z, s. 51]; blade rośliny w oknach [Z, s. 56]; blada cierpli-
wość [Z, s. 76], niebo najczęściej cechuje się posępnie bladym i przemarzniętym 
kolorem [Z, s. 98]; deszcz bladożółtych liści [Z, s. 99], ludzie mają tylko blade 
albo szaroblade twarze i nawet gwiazdy są blade [Z, s. 109; NI, s. 143]; 
samotne blade światło [Z, s. 123]. Głęboki i jałowy błękit październikowego nieba stał się 
jeszcze głębszy i bardziej wyjałowiony [MMB, s. 18], melancholijne wieczorne niebo, bla-
doczerwone pośród szarych chmur [MMB, s. 18]; blade światło świtu [MMB, s. 21]; 
wszystko stało się nagle blade [MMB, s. 81]; blade północne niebo [NI, s. 11]; blade 
jesienne słońce [NI, s. 23]. Przywołania te pokazują, jak dobitnie pisarz kre-

67 Ibidem, s. 107.
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śli ową anemiczną, bezkrwistą sztokholmską municypalność. Zastoso-
wanie takiej kolorystyki kolejny raz utwierdza w przekonaniu, iż Sztok-
holm Söderberga jest miastem śmierci, miastem chronicznego rozpadu. 

Fot. 6. Gamla stan (Stare Miasto) w Sztokholmie (fot. Paweł Wojciechowski).

Czerwień / Czerń
Obok barwy szarej i białej najczęściej w powieściach Hjalmara 

Söderberga pojawia się kolor czerwony i czarny. Zwłaszcza czerwony 
– co należy tu uwyraźnić – bowiem po raz kolejny nasuwa nieodparte 
skojarzenie z Próchnem Berenta. Kolor czerwony – jak pisze Jerzy Paszek – 
„pojawia się w powieści Berenta najczęściej w kontekście przedstawia-
jącym oświetlenie miejsca akcji”68. U Söderberga również. Zachodzące 
słońce ma zwykle miedziany odcień [Z, s. 14], dopalająca się na świeczniku 
świeca migocze czerwienią [Z, s. 24], mgła bywa czerwonofi oletowa [Z, s. 66], 
a zmierzch żółtoczerwony [Z, s. 68]. 

Wszechobecność barwy czerwonej najlepiej oddają słowa Tomasa 
z Zabłąkań, który stwierdza: gdziekolwiek się człowiek obróci, wszędzie czerwień, tylko 
czerwień. Można oślepnąć od patrzenia [Z, s. 82]. Budowle miejskie mają rdzawo-
czerwone ściany [Z, s. 102], rozświetlane często czerwoną poświatą [Z, s. 109] 
z palenisk warsztatów kowalskich, a blask latarni kładł się czerwienią na czerwo-
nym płocie [Z, s. 114]. Pełno tu czerwonawych gazowych płomieni [Z, s. 135], 
najczęściej czerwień wplątana w miejskość wydawała się brudna od sadzy i mgły 

68 Ibidem, s. 108.
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[MMB, s. 18] i pozostawała mieniąca się czerwienią ziemia [MMB, s. 29]; pro-
mień słońca, w którym kurz tańczył jak czerwone skry, stawał się coraz węższy, padał bar-
dziej ukośnie i nasycał czerwienią [MMB, s. 80]. Chmura kurzu unosi się, rozpływa 
gdzieś w oddali, ciągnąc za sobą na zachód długi welon czerwonego pyłu [DG, s. 7], czer-
wone obłoki kurzu [DG, s. 9]. Świece płonęły brudnoczerwonym ogniem w szarym poran-
ku dnia. [DG, s. 113] czerwień w mroku jest zawsze taka ciemna [DG, s. 93]. 

W powieściach Söderberga dominuje oświetlenie przeważnie ko-
loru czerwonego, tak jak w Próchnie Berenta. Światło to jest niezwykle 
zmienne, pojawia się chwilowo, punktowo albo rozpala powieściowy 
mikrokosmos, substancjalizując się najczęściej w obszarach powieścio-
wego nieba. Zwłaszcza w tym ostatnim aspekcie ujawnia się ambiwa-
lentna moc czerwieni. Erazm Kuźma pisze, iż czerwień oznacza „ruch 
w sobie, siłę, energię, działanie”69. Ów witalistyczny, energetyczny 
aspekt tej barwy u Söderberga nie występuje, czerwień u niego jest bo-
wiem najczęściej „metaforą wyrażającą katastrofę, bunt”70. 

Zresztą podobnie wyjaśnia ów sens Jerzy Paszek, tłumacząc, że mia-
sto Berenta „spowite w krwawo -rdzawo-czerwoną łunę pożaru” po-
tęguje „mit miasta -potwora, demonizm miasta -piekła, jego wrogość 
i nieprzychylność w stosunku do artystów -indywidualistów”71. Czer-
wone mgławice [Z, s. 49], poblask ognia na murze (…) coraz intensywniej czerwo-
ny [Z, s. 110], na niebie widniała czerwona poświata [MMB, s. 20], z baru wylewa-
ła się rzeka czerwonego światła [NI, s. 71] – u Söderberga to również elementy 
wrogości, demoniczne symbole sądu i kary miasta -demona. Mgławice, 
ambiwalentny poblask ognia, poświata na niebie, nadto jeszcze inne po-
jawiające się w powieściach Szweda tajemnicze światła w barwach czer-
wonych są tutaj symbolami destrukcyjnych energii miasta -potwora72. 
Czerń natomiast dookreśla ów destrukcyjny wizerunek Sztokholmu-
-miasta śmierci, jest spoiwem tych wszystkich kolorów defi niujących 
energię negatywną, dzięki niej ostatecznie następuje „zapłon znaczeń”73 
głównie letalnych. 

69 Erazm Kuźma, Kolor i słowo…, op. cit., s. 90.
70 Ibidem, s. 96.
71 Jerzy Paszek, Symboliczne triady „Próchna”…, op. cit., s. 103.
72 Por. ibidem, s. 109.
73 Erazm Kuźma, Kolor i słowo…, op. cit., s. 98.
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Tak jak w Próchnie czerń oznacza przede wszystkim śmierć74, tak 
u Söderberga również wprowadza w nastrój zagłady i destrukcji. Ubra-
ni na czarno ludzie (często pojawiająca się nagle ubrana na czarno starsza 
kobieta / śmierć?), czerniejące masy domów [Z, s. 18], czarne myśli bohate-
rów, czarne dusze, drzewa mają czarne konary [Z, s. 79], przemyka często 
czarny kot lub pies, korony drzew, niczym czarne skrzydła wędrownych 
ptaków zasłaniają światło, pogrążając ziemię w cieniu [Z, s. 94], czar-
ne liście, niektóre budynki straszyły czarnymi ziejącymi otworami po cegłach, wy-
padłych częściowo lub w całości [Z, s. 102], chmury piętrzą się w czarnofi oletową 
ścianę o ostrych brzegach [Z, s. 105]. Charakterystyczna dla sztokholmskiego 
miasta -śmierci jest obecność przerażających, kuriozalnych postaci, jak 
np. w wymownym fragmencie Zabłąkań:

Czarna zgarbiona postać z workiem na plecach i kijem w ręce wślizgnęła się bezszelestnie na podwór-
ko. To był zbieracz kości. Podkradł się do śmietnika, podniósł pokrywę i zaczął grzebać kijem w od-
padkach, wyciągnął kilka kości, obejrzał je i schował do worka. Potem nałożył z powrotem pokrywę 
i odszedł chyłkiem. Ciężka brama zatrzasnęła się za nim z łoskotem [Z, s. 110].

Przykład ten doskonale pokazuje, że powieściowy Sztokholm jest 
miejscem pustym, pokrytym czernią i szarością [NI, s. 112], cmentarzyskiem, 
na którym panuje śmierć. Pisarz wyostrza w tym celu m.in. czarność syl-
wetek ludzkich i kopuł kościelnych, czerń szkieletów lub nagich kikutów 
drzew, nieustanny dźwięk czarnego jak sadza dzwonu, pokazuje przepitych gra-
barzy niosących czarną trumnę [Z, s. 128], a w warstwie fonicznej wplata 
wyjącego psa czy żałobny jęk dzwonów kościelnych. Wszyscy bohatero-
wie Söderberga przeżywają tylko szare dni i czarne chwile [DG, s. 79]. W per-
manentnej świadomości, iż takie dni przychodzą i odchodzą, jeden podobny do dru-
giego [DG, s. 168], postaci te kręcą się w kółko, obracają jak w błędnym kole. 
Z ciemności w ciemność [DG, s. 171], funkcjonują w „chocholim tańcu” nie-
mocy. 

Sztokholm Söderberga przypomina nieodparcie potworny, ciemny 
kadłub miasta, czarne trzęsawisko, jak u Berenta, z jego energią rozkładu, de-
strukcji ludzkich więzi, brakiem wartości. Miasto Zapolskiej jest również 
miejscem antyludzkim, siedliskiem złej energii, apatii, zastoju, miejscem 
potwornej samotności, skazującym pojawiającego się w nim człowie-

74 Jerzy Paszek, Symboliczne triady „Próchna”…, op. cit., s. 110; por. Erazm Kuźma, Kolor 
i słowo …, op. cit., s. 90–91.
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ka na zagładę. Miastem rządzi postępujący rozkład, naczelną zasadą jest 
chorobliwe poruszanie się po obszarach skażonych złem, wypełnionych 
ludzką ułomnością, strachem, zagubieniem wartości. Ludzkie zachowa-
nia stają się faunistyczne, w środowisku ciemnym, zimnym, mokrym, 
cuchnącym, sztucznym, jednostki zamieniają się w istoty nieobłaska-
wione, zdziczałe, nieoswojone jak dzikie zwierzęta. 

Zresztą często samo miasto przypomina straszną bestię, budzącą 
grozę, albo określone elementy miejskości utrwalają takie fi gury. W Kaśce 
Kariatydzie główna bohaterka Kaśka patrząc na Lwów z Wysokiej Góry wi-
dzi kuriozalny, monstrualny twór. Przed nią, na dole, rozkładało się miasto, impo-
nując na oko swym obszarem i ilością wspanialszych budowli. Rozlewało się jak obszerne je-
zioro, mające niekształtne, wyszarpane brzegi [KK, s. 168]. Taki opis nieodparcie 
nasuwa skojarzenie z groźnym, przedziwnym, krwiożerczym zwierzę-
ciem: to zwierz uśpiony, nawet łagodny w swym spoczynku, grzejący swój grzbiet w cieple 
słonecznym, ale wewnątrz kryjący brud, hipokryzję i skończoną ohydę [KK, s. 169]. Po-
szczególne składowe owego monstrum to pomniejsze zwierzęta, wege-
tujące w jego łonie swoim własnym rytmem. Chodniki, jeszcze puste, wyciągały 
swe szare, płaskie grzbiety, chłonąc w siebie promienie wschodzącego słońca [KK, s. 131]. 
To niczym przerażające, czarne, bezkształtne cielsko, magma, dominują-
ca nad żywymi i zagrażająca im, to obszar wichrzącej się śmierci. Domy 
przypominają trumny czekające na swoje ofi ary.

Częściej – zamiast określeń domy, budynki – spotyka się wieloznacz-
ne słowo mury. W Próchnie różne typy budowli są nawet nazwane upiorami 
unoszącymi się nad miastem, co jeszcze wymowniej oddaje dookolną martwo-
tę. W Wampirze natomiast budynki jawią się jako destruujące organizmy, 
dyszące złem „stworzenia”, twory infernalne, oczekujące na wchłonię-
cie kolejnych ofi ar. Budynki te ustawicznie martwieją, ociekają wodą, 
a nawet ślepną (!). Są domami chorymi, cierpiącymi, „strupieszałymi”, 
„poranionymi” wskutek permanentnego przymusu trwania. W Kaśce Ka-
riatydzie: 

Wysokie, białe kamienice wznosiły się jak rzeczywiste pobielane groby mieszczące 
w sobie trupy, gnijące w bezczynności lub rozpuście. Groby te błyskały rzędami okien czar-
nych, smutnych jak jamy oczne w nadpróchniałej czaszce [KK, s. 306]; w oknach pobie-
lanych grobów błyskały mdłe, niepewne światła lamp – jakieś niezdrowe, anemiczne blaski, 
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o niewyraźnych, różowych lub niebieskich cieniach. Budziło się tam sztuczne życie, powolne, 
trwające zaledwie kilka godzin nocnych, nie przynoszące nikomu pożytku [KK, s. 308].

Widać tu żelazną konsekwencję autorki w przedstawianiu powie-
ściowych budynków jako brzydkich, kalekich, ewokujących chroniczny 
stan choroby, niewyleczenia i zagubienia w tej odrażającej przestrzeni. 

Obok jednoznacznie negatywnego, centralnego nurtu kolorystycz-
nego budującego obraz miasta -potwora, w prozie Hjalmara Söderberga 
występują barwy o konotacjach pozytywnych, np. rozliczne tony i pół-
tony kolorów: niebieskiego, złotego, żółtego, zielonego. Pisarz łączy ko-
lory dla wzmocnienia efektów znaczeniowych, tworząc następujące wy-
rażenia i zestawienia słowne: 

machoniowobrązowe [Z, s. 11], popielatoblond [Z, s. 16], kremowobiała [Z, s. 32], blado-
brązowe [Z, s. 32], w kolorze munduru [Z, s. 33], stalowoniebieskie [Z, s. 36], letniozielony 
[Z, s. 43], siarkowożółty [Z, s. 44], szarofi olet [Z, s. 48], zielonoczarny [Z, s. 61], mie-
dzianoczerwony [Z, s. 64], smolistoczarny [ibidem], pieprzowobrązowe [Z, s. 90], groszko-
wozielony [Z, s. 99], ołowianoszare [Z, s. 101], rdzawoczerwone [Z, s. 102], czarnofi oletowa 
[Z, s. 105], zielonoszary [Z, s. 106], szaroblady [Z, s. 126], żółtoszara [Z, s. 127], rdza-
wożółty [Z, s. 127], tytoniowobrązowa [Z, s. 135], lodowatoniebieskawy [MMB, s. 64], 
zielonkawofi oletowy [DG, s. 54], brązoworóżowe [NI, s. 31], ciemnofi oletowa [NI, s. 138], 
ciemniejący błękit [NI, s. 139], ciemnoczerwony [NI, s. 145], pusty błękit [NI, s. 148], 
brudnoszary [O, Papinianus z ojców kościoła, s. 34], niebieszczące się [O, Cień, s. 42]. 

Pisarz lokuje wielorakie jasne, pozytywne kolory w całościowo 
„ciemnej” przestrzeni niejako kontrapunktowo, chcąc złagodzić być 
może przestrzeń negatywną. Z drugiej strony, częste w jego powieściach 
wątki autobiografi czne (zwłaszcza reminiscencje z pogodnego dzie-
ciństwa, wypełnionego pięknem nordyckiej przyrody, sztokholmskich 
szkierów, a nadto szeroka gama kolorów morza – dodajmy – niebywa-
le bogata i zmienna) wydobywają kolorystyczną „jasność” tamtego cza-
su i neutralizują w pewien sposób mroczną perspektywę dojrzewania 
w mieście. Pisarz prowadzi swoistą „grę w kolory” z czytelnikiem, uak-
tywniając tym samym asocjatywną i perceptywną przestrzeń doświad-
czenia lekturowego. Grę tę można określić odnosząc się do fragmen-
tu Zabłąkań, gdzie owa barwna gra przypomina dziecięcą laterna magica 
[Z, s. 44]. Dodać także należy, iż owe „eksperymenty” lingwistyczne 
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przypominają zjawiskowe mistrzostwo językowe Wacława Berenta oraz 

w pewnym zakresie Bolesława Leśmiana czy też Leopolda Staffa75. 

3. Ku potrzebie widoku Człowieka. Zakończenie

W literaturze europejskiej przełomu XIX i XX stulecia pojawia się 

wiele utworów, w których twórcy pozostawili literackie wizerunki 

miast. Jak pokazałem wyżej, są to obrazy nasycone negatywnymi tre-

ściami, obnażające miasto, odsłaniające wielkomiejskość jako przestrzeń 

martwoty, chimerycznego witalizmu, bezwarunkowego rozpadu w wy-

niku kryzysu wartości – osobliwe „miastarium” doby fi ndesieclowej. 

Symptomatyczne dla XIX -wiecznej Europy przemiany społeczne po-

wodowały, że miasta literackie odzwierciedlały ów proces, objawiając 

swoją miejską potworność, destruktywną energię tejże, nieprzyjazność 

i kontrowersyjność. Powieściowe miasta odzwierciedlają nadto wielo-

wymiarową samotność człowieka tamtej pory, por.: Samotność uodporniła 

jego ducha [Z, s. 36]. Symptomatyczne są tu „wysadzenie z duchowości” 

człowieka, alienacja, niepokój, jego „rozproszenie i rozfragmentowa-

nie”, skazywanie na duchowy i fi zyczny kres. 

75 Bolesław Leśmian (1877–1937), Leopold Staff (1878–1957), Wacław Berent 
(1873–1940) to literaci oryginalni, charakterystyczni. Leśmian – mistrz gier ję-
zykowych i twórca języka żywego, powstającego w danym momencie i przez 
to oryginalnie autentycznego. Jego twórczość jest pełna neologizmów, wyrażeń 
archaicznych i regionalizmów. W zakresie frazeologii cechuje go nietypowa se-
mantyka, zaskakujące konotacje. Język Leśmiana jest niebywale „ruchliwy”, dy-
namiczny, dzięki czemu poeta nieustannie kreuje niepowtarzalne możliwości 
lingwistyczne, nowe „kształty” słów – unikając schematyczności i racjonalności 
języka, której nie znosił. Język w jego przekonaniu nie może ustatyczniać dookol-
ności, bowiem gdy tak się dzieje, nie oddaje jego niezwykłej niepowtarzalności, 
migotliwości, rytmu – za Bergsonem, którego myślą był Leśmian zafascynowa-
ny (zob. np. tomy: Sad rozstajny/1912, Łąka/1920). Staff – poeta stylu osobnego, 
oryginalnego słownictwa i metryki. Wypracował ten styl dzięki szerokiej aktyw-
ności translatorskiej i – tak jak Leśmian – eksperymentom lingwistycznym (zob. 
np. zbiory: Sny o potędze/1901, Dzień duszy/1903, Ptakom niebieskim/1905, Uśmiechy go-
dzin/1910). Utwory Berenta z kolei charakteryzuje osobliwa stylizacja językowa, 
łącząca modernistyczną nastrojowość (zob. np. Próchno/1903, Ozimina/1911, Żywe 
kamienie/1918). Wiele ze wskazanych tu elementów lub ich kombinacji znaleźć 
można u Hjalmara Söderberga.



56

Wizerunki te odwzorowują człowieka niezdolnego do ocalenia swo-
jej podmiotowości i nadania jej formuły, człowieka, który ze szczytów 
własnego egoizmu strącał w przepaść wszelkiego progresu swoją tożsa-
mość. Ukazują również zatracenie rudymentarnych wartości, spłaszcze-
nie antropocentrycznego wymiaru egzystencji na korzyść erupcji anima-
listycznych instynktów i popędów oraz konsumpcjonizmu. Niezwykle 
częste pisarskie strategie animizacyjne powieściowych pejzaży miejsko-
ści jednoznacznie potwierdzają, iż człowiek będąc twórcą miasta został 
jednocześnie jego ofi arą. 

Przestrzeń Sztokholmu w prozie Hjalmara Söderberga jest obszarem 
chorym, rodzącym cierpienie i destrukcję. Bohaterowie powieści: Mar-
tin, Arvid, Gabriel czy Tomas, krążą w tej przestrzeni, błąkają się, gonią, 
przemierzają ten pusty obszar szukając wartości. Owo ustawiczne poszu-
kiwanie autentycznego wymiaru człowieczeństwa nie przynosi jednak 
efektu, bohaterowie zdani są na klęskę, kognitywną niemoc, permanent-
nie doświadczają straty. Ulice, place, chodniki, podwórka ociekają wodą 
deszczową, zapełniają się błotem, śmierdzą pleśnią, zgnilizną, powietrze 
jest zakażone chorobą, przenosi ją. 

Findesieclowy Sztokholm pełen jest mrocznych zakamarków, ciem-
nych zakątków, pełnych biedoty ustroni. Główne ulice wypełnia nie-
ustannie intensywny ruch i związane z nim odgłosy, szmery, dźwię-
ki przejeżdżających tramwajów konnych, omnibusów, które mieszają 
się z głosami ludzi. Bohaterowie Hjalmara Söderberga, będąc w chro-
nicznym bezcelowym ruchu, włączają się automatycznie w niewrażliwy 
nurt ulicznego pędu, niejako bezwolnie uczestniczą w całym tym teatrze 
gestów, póz, odruchów. Ów nienaturalny dla człowieka pęd jest środo-
wiskiem sztucznym, marionetkowym, satelickim. Jest właściwością mia-
sta inercyjnego, obojętnego egzystencjalnie, plecionką iluzji, fantazma-
tów, powidoków. To „bycie na niby” w mieście ma często u Söderberga 
kontury snu i osobliwie rozmazane kolory (O, Splin, s. 46), bowiem wdzierające 
się zewsząd niezdrowe wyziewy miasta (…) zatruwające umysł (O, Zabijanie, s. 95) 
czynią bezskutecznymi poszukiwania indywidualnej, wielowymiarowej 
samoświadomości. Przestrzeń wielkomiejska poprzez „tyranię twarzy” 
niszczy w bohaterach powieści szwedzkiego pisarza konstytutywną po-
trzebę, mianowicie – potrzebę widoku człowieka (O, ibidem, s. 96). 
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Poprzez tę przemożną potrzebę odczuwają oni sztuczność, teatral-
ność rzeczywistości (Söderberg często używa metafory „teatru cieni”). 
Egzystencja miejska to zatem gra pozorów, atrapa relacji, fasada emo-
cjonalności, śmierć wartości (symbolem tego jest w powieściach Söder-
berga cmentarz, sytuowany w mieście lub bliskiej jego okolicy, przez 
który bohaterowie albo przechodzą, przebiegają, albo planują spotkanie 
w jego okolicach). 

Miasto Söderberga to strefa aksjologicznej martwoty, kalectwa. Jego 
minorowe oblicze chronicznie przybiera grymas wszystkiego, co złe, za-
stygając w owym okaleczeniu, zamknięciu. Sztokholm przeraża wielko-
miejskim szumem, jarmarcznością, pozornością. Jest wreszcie miastem 
śmierci. Ulice są martwe, brakuje w nich życia, w przyrodniczym ob-
razie dostrzec można jedynie skorupy fl orystyczne. Jest to zatem obszar 
pustki duchowej, zapaści etycznej, trzęsawisko będące tylko pozostało-
ścią po prawdzie bytowej. Municypalność, w której poruszają się boha-
terowie Söderberga, stała się zaskorupiała, niedostępna, zamknięta.

Przestrzeń wszystkich omówionych tutaj powieści Söderberga jest 
przestrzenią labiryntową, poruszający się w niej bohaterowie nigdy nie 
osiągają życiowego celu, nie wychodzą poza pancerz obcości, a nade 
wszystko nie zrealizują prymarnej potrzeby egzystencjalnej – „potrzeby 
widoku człowieka”. Wiodąc życie puste pogłębiają mroczność swoich 
egzystencji, zapętlają się w sytuacjach bez wyjścia (są nimi np. liczne po-
życzki pieniędzy, romanse, kłamstwa), poruszają się w strefi e zależności. 
Bohaterowie tej prozy przeżywają egzystencję „odtwórczą”, stając się 
bardziej manekinami wedle subiektywnej diagnozy cywilizacyjnej pisa-
rza. To postaci „labiryntowe”, błądzące po uliczkach własnych lęków, 
przyzwyczajeń i przekonań oraz różnoimiennych uwikłań. W tej gma-
twaninie własnych ograniczeń i konwenansów społecznych, sieci we-
wnętrznych „szlaków”, bohaterowie pozostają osaczeni, nie osiągają ży-
ciowych celów, z których najważniejszymi są przyjaźń i miłość. 

Postaci Söderberga funkcjonują li tylko w warunkach technicznych 
przemian, w strefi e zmaterializowanej i niewrażliwej cywilizacji. Pozo-
stają aksjologicznie wydziedziczeni, etycznie zawodni, duchowo oka-
leczeni, nieustannie przedzierają się przez ujarzmiającą „kolczastą rze-
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czywistość”76 miasta, nadaremnie poszukując znaczeń, jakości, sensów, 
i wpadając permanentnie w niszczycielskie topiele indywidualnego mare 
tenebrarum. Postacią główną i wyrazistą tej prozy zawsze pozostaje miasto. 
Miasto śmierci – Sztokholm. 

Fot. 7. Gamla stan (Stare Miasto) w Sztokholmie (fot. Paweł Wojciechowski).

76 Roger Caillois, Paryż, mit współczesny…, op. cit., s. 112.
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Rozdział II

Wenecja ambiwalentna

„Pisarz powinien podróżować”1

Wprowadzenie

Książę Xavier de Maistre (1763–1852)2, pochodzący z Sabau-
dii szlachcic, żołnierz, malarz i pisarz, zdobył rozgłos opublikowaną 
w 1795 roku książką zatytułowaną Podróż dookoła pokoju (tytuł oryginału: 
Voyage autor de ma chambre, Lozanna)3. Jej kontynuacją jest pisana w latach 
1798–1800, a edytowana dopiero w roku 1825 Nocna wyprawa dookoła po-
koju (tytuł oryginału: Expédition nocturne autour de ma chambre, Sankt Peters-
burg)4. Obydwie niewielkich rozmiarów książki stały się niezwykle po-
pularne w swoim czasie, okazując się literacką sensacją salonów końca 
XVIII stulecia i „utrzymały swoją poczytność aż do końca XIX wieku, 
wysoko cenili je zarówno Stendhal, jak i, już u progu XX wieku, Ana-
tole France; obaj pisarze poświęcili im miejsce w swoich pismach kry-
tycznych”5.

1 Javier Cercas, Prędkość światła, przeł. Ewa Zaleska, Wydawnictwo W. A. B., wyda-
nie I, Warszawa 2010, s. 13 (tytuł oryginału: La velociolad de la luz, Barcelona 2005).

2 Zob. Alfred Berthier, Xavier de Maistre. Étude biographique et littéraire, Emmanuel Vitte, 
Paris -Lyon 1918.

3 Zob. Łukasz Świercz, Wahadło i odwrócona luneta. O podróżach Xaviera de Maistre’a, 
„Literatura na Świecie” nr 7/8 [528–529] 2015, s. 196–213.

4 Zob. Marius Warholm Haugen, Klaustrofi lia i wywyższenie wyobraźni, przeł. Krystyna 
Dąbrowska, „Literatura na Świecie” nr 7–8 [528–529] 2015, s. 217.

5 Łukasz Świercz, Wahadło i odwrócona luneta…, op. cit., s. 197.
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Istotnym elementem biografi i Xaviera de Maistre’a, dającym 
literacko -fi lozofi czne podłoże „podróży pokojowej”, jest udział pisarza 
w pojedynku, za który został skazany na karę czterdziestu dwóch dni 
aresztu domowego, odbytego w wynajmowanym mieszkaniu w Tury-
nie (będącego pierwowzorem pokoju powieściowego). Ów areszt do-
mowy wyznacza nadrzędny wątek skromnej rozmiarowo spuścizny li-
terackiej Xaviera de Maistre’a – mianowicie wielowymiarowy motyw 
uwięzienia spleciony z toposem podróży. Te dwa tak nośne symbole 
są, jak wiadomo, często wykorzystywane w komponowaniu literackim, 
dlatego też książki Sabaudczyka, nabierając intensywnego zabarwienia 
fi lozofi cznego, stają się uniwersalne, ich problematyka w odniesieniu 
do egzystencji człowieczej okazuje się ponadczasowa. Kategorie wolno-
ści i podróżowania są tutaj asumptem do pogłębionej refl eksji nad kon-
dycją jednostki ludzkiej. Jest to kondycja tragiczna. Człowiek zewnętrz-
nie nigdy nie jest wolny, dlatego nieustannie przemieszcza się, wędruje, 
uśmierzając w podróży (na chwilę) ból wynikający z tego tragicznego 
położenia. Ogranicza go w tym procesie przede wszystkim jego krucha 
materialność, ustawiczne odczuwanie straty, zniewolenie upływającym 
bez przerwy czasem. 

Autor uwyraźnia tym samym, iż człowiek jest więźniem skazanym 
na wędrówkę, we władaniu żywiołów/popędów, którym podlega bez-
względnie, a które wyznaczają tak naprawdę stan kondycji egzystencjal-
nej. Trafnie nazywa człowieka „efemerycznym widzem wiecznego spek-
taklu”, który to widz „wznosi na chwilę oczy ku niebu, po czym zamyka 
je na zawsze”6. Oprócz kwestii niepokoju, samotności i nudy bytowej, 
pisarz w duchu fi lozofi i Pascala dotyka jeszcze temporalności człowie-
ka. W Podróży dookoła mojego pokoju sporo miejsca poświęca temu zagad-
nieniu, konkludując, iż człowiek permanentnie dostrzega naznaczenie 
swojej egzystencji smutnym upływem czasu [PDMP, s. 30]. Ten stan jest po-
tęgowany przez różne objawy, mające źródło w fi zycznej zewnętrzności, 
zmieniającej się ustawicznie cielesności, po której najbardziej dotkliwie 
godziny spływają [ibidem]. Człowiek – chcąc czy nie – uczestniczy w nie-

6 Xavier de Maistre, Nocna wyprawa dookoła mojego pokoju, przeł. Kazimierz Mrówka, 
Wydawnictwo Formicula, Kraków 2015, s. 38. Wszystkie cytaty pochodzą z tego 
wydania. W nawiasie podaję skrót PDMP oraz odpowiadającą cytatowi paginację.
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zmiennym rytmie natury, zmieniającej jego wrażliwość i w konsekwen-
cji uśmiercającej go – śmierć człowieka wrażliwego (…) i śmierć moty-
la, którego zimne powietrze poranka zabija w kielichu kwiatu, są podobnymi zdarzeniami. 
Człowiek jest tylko zjawą, rozpraszającym się w powietrzu cieniem, oparem… – konklu-
duje pisarz [ibidem]. 

Podróż dookoła mojego pokoju i Nocna wyprawa dookoła mojego pokoju uświa-
damiają zatem, iż należy bezwzględnie walczyć o swoją indywidual-
ność, o autentykę egzystencji wewnętrznej, tak głęboko osobistej, mą-
drej i szczerej. Każda metaforyczna podróż wewnętrzna zbliża do takiego 
uwolnienia z kajdan zewnętrznych ograniczeń, podniesienia skrzydeł 
i wzbicia się w nieskończoną przestrzeń własnej wyobraźni. 

Niniejsza egzegeza ma na celu odsłonięcie przestrzeni miejskiej 
ograniczającej owo „uwolnienie”. Kontekstem literackim poczynionych 
tutaj rozpoznań są dla mnie podobne pejzaże miasta o zabarwieniu in-
fernalnym, wyłaniające się z literatury powstałej na styku XIX i XX wie-
ku. Analiza i interpretacja odkrywa, jak wybrani przeze mnie autorzy 
europejscy ukazali w swoich utworach przestrzeń municypalną – ob-
szar fi zycznie zamknięty, obcy człowiekowi. Ową scenerię zamknięcia 
przedstawię tym razem na przykładzie obrazów Wenecji, pomieszczo-
nych w utworach literackich z różnych rejonów Europy7. 

1. Miasto – zaczarowany pałac iluzji 

Niejeden pisarz, poeta, artysta – wcześniej czy później – dociera do 
Wenecji. W każdej epoce kulturowej to włoskie miasto wzbudzało żywe 
zainteresowanie najprzeróżniejszych artystów, w efekcie czego na prze-
strzeni wieków chętnie wędrowano tam, pisząc rozmaite utwory wy-
sławiające piękno, oryginalność, osobliwość tego miasta8. Do dziś We-

7 Wenecja ma bogatą tradycję literacką, jest jednym z najchętniej i najczęściej opisy-
wanych w literaturze miast (teksty popodróżne, dzienniki, bedekery itp.). Należy 
tu pamiętać m.in. o Śmierci w Wenecji (1912) Tomasza Manna, opowieści o mieście-
-pułapce. Por. Walter Benjamin, Ulica jednokierunkowa, przeł. i wstępem opatrzył 
Bogdan Baran, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011.

8 Zob. mój tekst: Prawdziwa Wenecja słowem utkana. Pejzaż poetycki polskich i szwedzkich arty-
stów fi n de siècle’u, [w:] Młoda Polska w najnowszych badaniach, red. Edward Jakiel, Tadeusz 
Linkner, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 249–260. 
W zmienionej wersji tekst ukazał się również pod adresem bibliografi cznym: 
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necja bywa kojarzona z niezwykle charakterystycznym dla tego miasta 
polorem, dystynkcją, niewypowiedzianym pięknem, złączonym niero-
zerwalnie z historią9. 

Kiedy przemierza się labirynt uliczek weneckich, ma się nieodpar-
te poczucie kadrowania rzeczywistości, konfi gurowania perspektywy, 
odsłaniania kolejnych dekoracji, zdobień, motywów. Przybywający do 
tego miejsca podróżnik zawsze ulega temu nastrojowi, momentalnie sta-
je się więźniem atmosfery miasta. Ta postawa rodzi się pod wpływem 
nakreślonego w świadomości człowieka złudnego przekonania (wyni-
kającego z beletrystyki, edukacji lub opowieści ustnych), że Wenecja 
jest piękna, baśniowa, niezwykła. Przybywające do Wenecji tłumy lu-
dzi pragną znaleźć się w centralnych, rozpoznawalnych miejscach mia-
steczka, przelotnie spojrzeć na mosty, kanały, budynki, sennie sunące po 
iskrzącej się wodzie gondole, wykonać kilka reżyserowanych fotografi i 
i wrócić tam, gdzie rozpoczęli swoją wędrówkę. Ta bezdyskusyjna wła-
ściwość pokazuje, że Wenecja pozostaje li tylko olbrzymią sceną, na któ-
rej każdy odgrywa swoją rolę, w oparciu o repertuar zachowań, gestów, 
póz. Uwięzieniu w „odgrywaniu” weneckiej teraźniejszości sprzyja bar-
dzo ów ściśle wenecki entourage, hipnotyzujący przybyszów, zmieniający 
czy wręcz kamufl ujący indywidualną percepcję miasta.

2. Miasto dwulicowe 
(teksty polskie)

Wenecja pesymistyczna, smutna, melancholijna, Wenecja cmentar-
na zapisana jest w XIX -wiecznych „szkicach z podróży” Wiktora Gomu-
lickiego (1848–1919), wydanych w 1896 roku pod wspólnym tytu-
łem Obrazki weneckie. Pierwotnie obrazki te publikowane były w odcinkach 
w prasie w latach 1890–189210. 

Paweł Wojciechowski, Poetic Venice. Polish -Swedish prospekt of fi n de siècle, „Dike kai no-
mos. Quaderni di cultura politico -giuridica”, Anno 4 nr 9/październik 2015 – 
marzec 2016, Falco Editore, Cosenza, University of Calabria, Włochy, s. 121–128.

9 Zob. John Julius Norwich, Historia Wenecji, tom 1 i 2, przeł. Jakub Bartoszewicz, 
FitoHerb Literatura Net Pl, Sopot 2011.

10 W tekście głównym korzystam z wydania: Wiktor Gomulicki, Obrazki weneckie, 
Nakładem Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, Warszawa 1896. W nawiasie 
kwadratowym podaję skrót: OW, tytuł rozdziału, z którego pochodzi cytat oraz 
odpowiednią paginację. Aktualizuję także zapis językowy.
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W opisach Gomulickiego Wenecja jest miastem widzianym 
w dwóch wymiarach: piękna i brzydoty, nasączonych bezbrzeżnym, 
niewypowiedzianym smutkiem. Cmentarny charakter Wenecji – pisze au-
tor Brylantowej strzały – uwydatnia się wówczas z całą potęgą niezmiernego, beznadziej-
nego smutku i miasto -upiór ciągnie za sobą w tajemnicze, majakami przeszłości wypeł-
nione otchłanie. (…) to miasto, melancholią nasiąkłe [OW, rozdział III Bazylika, 
s. 55– 56]. Rzeczywistość dookolna wydaje się cmentarzem, olbrzymią 
otchłanią, która osacza, więzi, tłamsi: Wenecja ucieka przed smutkiem, ale smu-
tek goni ją i dogania. Całe miasto jest cmentarzem [OW, rozdział III Bazylika, s. 63]. 

Smutek miasta jest tak bardzo dojmujący, że aż senny, usypiający. 
Gomulicki często wprowadza w Obrazkach weneckich motyw śnienia, zasy-
piania, roztapiania się w przestrzeni nierzeczywistej. Dzięki temu po-
wieściopisarz uzyskuje efekt sennej atmosfery miasteczka, uwyraźniając 
jego letargiczność, oniryczność, a zatem również dookreślając jego le-
talną moc. Symbolika snu jest przecież blisko spokrewniona z symboli-
ką śmierci: Wszystko tu (…) ulega z wolna nieprzepartemu wpływowi senności. Sen-
ność pływa w powietrzu, szumi wśród liści, promieniuje z rozpalonej ziemi, z płonącego nieba 
– czai się nawet zdradziecko w okrągłych kształtach nimf i bogiń kamiennych [OW, roz-
dział VII Giardini publici, s. 144]. 

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o gondoli weneckiej – 
jednym ze sztandarowych emblematów miasta. Gomulicki nieco rozsze-
rza metaforykę czarnej łódki weneckiej, porównując ją do łabędzia czar-
nego. Właśnie w czarnej gondoli odwozi się zwłoki ludzkie do miejsca 
spoczynku i – jak pisze podróżnik – załatwia się to z pośpiechem i z dziwną 
ukradkowością, jakby chciano jak najprędzej, a niepostrzeżenie, usunąć czarną plamę smut-
ku z błękitno -żółtego tła życia i przyrody [OW, rozdział III Bazylika, s. 62]. Pisarz 
z naciskiem podkreśla sens eschatologiczny egzystencji, czyniąc z gon-
doli właśnie narzędzie służące uświadamianiu owego wymiaru. Stwier-
dzenie: na falach widać (…) duże żałobne gondole (…) czarnym, spłoszonym łabędziom 
podobne [ibidem], uzmysławia aspekt temporalny doczesności, przypomi-
na o tymczasowości człowieka, jego przemijalności oraz o niezbywal-
nej prawdzie, iż ludzkie bytowanie doczesne zamyka się między koleb-
ką a urną.

Autor „karmi się” więzienną aurą Wenecji: Uwiązane do malowanych słu-
pów statki, tłuką metalowymi dziobami w granit wybrzeża i w marmur pałaców [OW, 
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rozdział IX Szlakiem umarłych, s. 179], jakby chciały uwolnić się od smut-
ku słoty, klimatu melancholijnego, przestrzeni wrogiej. Deszcz wzma-
ga nastrój depresyjny i potęguje refl eksyjność ciemną, niezrozumiałą, 
silnie aktywując świadomość niebezpieczeństwa, katastrofy, śmierci. 
Ze względu na istotną obecność wody w Wenecji i jej okolicach takie 
odczucie zagrożenia śmierci w głębinach jest nierozerwalnie związane 
z tym obszarem. Deszcz potęguje nadto klimat cmentarny i uwyraźnia-
jąc przesuwające się po Wielkim Kanale łodzie, wprowadza posępność 
chwili i charakterystyczny nastrój karawaniarski. Przestrzeń cichnie, pu-
stoszeje, szarzeje, brzydnie, a wszystkie łodzie „suną w stronę grobu”. 

Wtedy objawia się „inna” Wenecja. Ułomna, głucha – pisze Gomu-
licki – Gdy nie ożywia jej paplanie gadatliwej ludności i stukot drewnianych sandałów, wy-
daje się grobem [ibidem, s. 180]. Owa „inność” implikuje ponurość, mrok 
i tajemniczość, „czarność okien” i wznieca skojarzenia z więzieniem. 
Melancholijny, tęskny jest również plusk wody w kanałach weneckich. 
Znamienna budowa miasta, gęstość ulic, mostów, przejść, pewne zdła-
wienie, zduszenie przestrzeni, uwięzienie powodują, że nie jest to taki 
dźwięk pluśnięcia fal, jaki słychać na otwartych wodach morskich. Przy-
tłumienie weneckiej wody sprawia, iż dźwięk wydaje się posępny, przy-
gnębiający, podobny do łkania. Dlatego Gomulicki pisze: pod stopami mymi 
pluskała woda kanału, a plusk ten do płaczu ludzkiego dziwnie był podobny [ibidem, 
s. 154], i jeszcze dobitniej: woda w kanale pluszcze, mruczy i szemrze, jakby ktoś ra-
zem: modlił się i całował i płakał [OW, rozdział III Bazylika, s. 59]. Dźwięk ten 
jak mamidło kołatające się po mieście pomiędzy długimi pauzami martwej 
ciszy [ibidem, s. 60] trwa, odnawiając się w powtarzaniu stokrotnym przez 
echa kanałów i lagun … [ibidem]. 

Każdy, kto znajdzie się w strefi e niemal animalnych żywiołów, 
przemierza tutaj nieobłaskawioną, „otchłanną” rzeczywistość, zmienia 
perspektywy, z jednego nieoswojonego miejsca przechodzi się w inne, 
w krainę wiecznych łowów, w mroczność infernalnych podziemi Pała-
cu Dożów – w katownie, mordownie i więzienia. Doświadczanie Wene-
cji jest podporządkowane swoistej, kuriozalnej bestiografi i [OW, rozdział 
X Pozzi, s. 204], dzięki której utrzymuje ono swój wielowiekowy rytm, 
rytm wpisany w żywioły zarówno natury, jak i ludzkich namiętności, 
pragnień, żądz, anielskości i demoniczności. 
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Rację ma zatem Wiktor Gomulicki nazywając Wenecję miastem dwuli-
cowym [ibidem, s. 205], odsłaniając prawdziwą naturę tego zjawiskowe-
go miasta usytuowanego na upajających wodach Adriatyku. Racja ta za-
warta została w myśli, która powinna przyświecać każdemu alochtonowi 
przekraczającemu wenecki wejściowy most Ponte della Constituzione: 
Tkwi w tym mieście siła fatalna, przez którą ciągnie ono do siebie, jak żaden inny gród 
na świecie. Oprzeć się tej sile potrafi  ten tylko, kto ani zmysłów nie ma, ani wyobraźni 
[OW, rozdział IX Pozzi, s. 206]. Gomulicki użył zatem tego samego środ-
ka dyskursu, co na przykład Antoni Lange11 czy też Jarosław Iwaszkie-
wicz, mianowicie zanegował tradycyjny – pięknie fałszywy – wizerunek 
Wenecji, dokonując „negacji stereotypu”12. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż Wenecja zobaczona ocza-
mi Iwaszkiewicza okazuje się miastem zimnym, zgniłym, wypełnio-
nym śmiercią, kiczowatym, jawi się jako „koszmar wyobraźni”13 au-
tora. Wenecja Iwaszkiewicza jest „martwa”, „pusta”, „czarna”, sącząca 
przemijanie, starość i śmierć (A dziś w zamarłych wód laguny, Smutna Wenecja). 
Jest niezmiennie dla poety miastem budzącym intensywną świadomość 
wszelkiego końca.

3. Wenecjo, spójrz ku śmierci14 
(teksty szwedzkie)

W literaturze szwedzkiej przełomu XIX i XX stulecia – analogicznie 
do polskiej – można znaleźć wiele pisarskich świadectw odbytych po-
dróży, w tym do Wenecji, m.in.: pejzaże miasta lagunowego w przed-
stawieniach Augusta Strindberga15, Gustafa Frödinga16, czy Vilhelma 

11 Zob. Paweł Wojciechowski, Prawdziwa Wenecja słowem utkana…, op. cit., s. 250–255.
12 Tomasz Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografi a liryki poety, 

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1993, s. 134.
13 Ibidem, s. 136. 
14 Anders Österling, Lagunsång, [w:] idem, Offerkransar. Dikter, vignetter af Ernst Norlind, 

Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1905, s. 51. Tłum. Ewa Sucharska.
15 Zob. August Strindberg, Mitt Venedig, [w:] idem, Tryckt och Otryckt III, Albert Bonniers 

Förlag, Stockholm 1891, s. 117–126.
16 Gustaf Fröding, Veneziansk stämning, [w:] idem, Poesi, red. i komentarze Germund 

Michanek, Wydawnictwo Wahlström & Widstrand, Avesta 2004, s. 557–559; 
wiersz z tomu Reconvalescentia z 1913 r. (tłum. Wenecki nastrój).
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Ekelunda17. Ostatni z wymienionych tu autorów przedstawia Wenecję 
realną, werystyczną, pozbawioną zewnętrznego poloru. Prawdziwa We-
necja Ekelunda to Wenecja opuszczona, obnażona brudną codzienno-
ścią, senna i ambiwalentna – w połowie zanurzona w mroku i w poło-
wie w jasności. To Wenecja, w której pod blaskiem złota, pod ogromem 
stylowej ornamentacji i piękna architektoniki, skrywa się różnoimien-
ne zło. 

Symptomatyczne w propozycji Szweda są senność przestrzeni miej-
skiej (Gomulicki!) i wiwisekcja nocnego życia miasta. W Wenecji Eke-
lunda jest ciemno, zimno, cicho. Niejako na uboczu pozostającego w le-
targu miasta, w centralnym jego punkcie stoi duża karuzela, kręci się 
i swoim usypiającym jednostajnym ruchem oraz błyszczącym, zaczaro-
wanym światłem przyciąga ze wszystkich stron jedynie dzieci, wypeł-
niające dźwięczącym śmiechem oniryczną miejskość. Wszystko jest tu-
taj pogrążone w letargicznej atmosferze, przestrzeń wenecka płynie ku 
jutrzni w sennym uśpieniu i tylko karuzela stanowi źródło światła i echa. 

Symptomatyczny w przedstawieniu Ekelunda jest, jak już powie-
działem, oniryczny charakter Wenecji. Osobliwie paradoksalna kondy-
cja miasta raczej nigdy niezasypiającego, a ukazanego we śnie, ma tutaj 
bezpośrednie odniesienie do życia i trwania, do przemijania i umierania. 
W tym sennym trwaniu pojawia się wspomniana karuzela – symbol koła 
czasu obracającego się w nieskończoność. To znak życia obdarzonego 
wiecznotrwałym lękiem przed przemiennością losu, znikomością szczę-
ścia i częstotliwością różnoimiennych cierpień, a nade wszystko znak 
wszechobecności żywiołu tanatycznego. Przenikliwa rotacja, ruch ob-
rotowy karuzeli i jego rytmiczność, splecione dodatkowo z symbolono-
śną naturalną rytmiką morza (Nietzsche, Schopenhauer), prowadzą ku 
percepcji nieokreślonej, nieostrej, sennej właśnie, otwierając drogę ku 
naznaczonemu eschatologicznym rysem doznaniu kresu. Poeta inicjuje 
więc poprzez korzystne warunki zewnętrzne – noc, ciszę, pustkę, rotacją 
wytworzony klimat ukołysania – wejście miasta w wymiar snu wieczne-
go, śmierci, i tym samym zdradza poetycką strategię, budując metaforę 

17 Zob. Vilhelm Ekelund, I Venedig, [w:] idem, Ur havets stjärna, Stockholm 1906. 
Korzystam z wydania wierszy Ekelunda Hjärtats väg, dikter i urval med. inledning av 
A. Werin, Stockholm 1974, s. 52–53 (tłum. W Wenecji).
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bytu wraz z jego ulotnością, ucieleśnioną w onirycznej formie karuze-
lowego sunięcia, w rytmie kreślonych przez karuzelę pierścieni. Różno-
kształtny ruch oraz purpurowiejące światło karuzeli w utworze Szweda 
to synonim trwania kruchego, a zatem egzystencji człowieka, w której 
sen stanowi słabość ontyczną, cyklicznie przypominającą o nieodwołal-
nym nadejściu kresu. 

Vilhelm Ekelund negatywny obraz Wenecji zawarł również w jed-
nym ze swoich esejów, zatytułowanym Venezianska dagboksskisser18 (Szki-
ce weneckiego pamiętnika) z roku 1904, gdzie uwypukla klaustrofobiczność 
miasta, brak fl ory w jego obrębie, nazywa Wenecję „kamiennym labi-
ryntem”, miejscem, gdzie panuje przerażająca cisza porównywana do 
grobowej19. Zwłaszcza wieczorami w mieście jest cicho jak w grobie, 
Canal Grande staje się czarny, tylko mrok czai się w rozlicznych ulicz-
kach, „które otwierają się jak czarne dziury, czarne otchłanie ziemskie 
we mgle, można poczuć się jak gdyby jechało się w gigantycznym, fan-
tastycznym kondukcie pogrzebowym. Nietoperze przemykają niczym 
zjawy ponad czarną gondolą, uderzająco podobną do trumny…”20 

Niezwykle zadziwiające jest to, że Ekelund i wskazani przeze mnie 
poeci polscy, pozostając w kręgu spiętrzonej symboliki kryptycznej, pi-
szą zaskakująco podobnie o „śmierci” Wenecji, o pewnego rodzaju za-
mieraniu piękna weneckiego, jego odchodzeniu w niebyt. Poeci w twór-
czej wspólnocie ukazują Wenecję w dwóch różnych odsłonach. Pierwszą 
wypełnia niekwestionowany zachwyt nad zaczarowanym miasteczkiem 
i jego klimatem, a także podziw wypowiadany bezpośrednio lub mię-
dzy wierszami, drugą natomiast znamionuje coś niepokojącego, nama-
gnesowanego elementami jednoznacznie łączonymi z fenomenem prze-
mijania i śmierci. 

Obok tego mrocznego obszaru rozciąga się jeszcze jeden, niezwykle 
istotny. Artyści bowiem wskazują na obecność różnoimiennych symp-
tomów złego w miejskości, uwyraźniając wielowymiarową samotność 
człowieka w tym włoskim miasteczku. W takim oglądzie, po rozwikłaniu 

18 Vilhelm Ekelund, Venezianska dagboksskisser, [w:] idem, Tyska utsikter. Nytt och gammalt om 
Emerson M. M., Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1913, s. 70–76. 

19 Ibidem, s. 73. 
20 Ibidem, s. 74 (tłum. Ewa Sucharska). 
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tajemniczej (w negatywnym sensie) kondycji miasta, rodzi się refl eksja 
prawdziwa, myśl mądra, która pomaga wyzwolić się spod wpływu rojeń 
wokół tego endemicznego zjawiska i przywrócić jego autentyzm. Mia-
sto egzystuje zatem w przestrzeni marzenia, złudnego wyobrażenia, nie-
spełniającej się idei, jakiegoś koszmarnego fantazmatu. 

Fot. 8. Wenecja (fot. Paweł Wojciechowski).

Poeta, powieściopisarz i dramaturg Sven Lidman (1882–1960) 
również dostrzegał wieloznaczną topikę śmierci obecną w rozlicznych 
rozumieniach fenomenu włoskiego miasteczka. Na zewnątrz miasto 
błyszczy złotem21, dniem i nocą dźwięczy śmiechem i zabawą, rozda-
jąc żądze i szczęście. Ten optymizm jest oczywiście pozorny, bowiem 
istniejący jedynie w grze pozorów, w „chłodzie spojrzeń”. Rzeczywiste 
są trwonienie, pogarda, upojenie chwilową miłością, obliczoną na za-
pomnienie22. Wenecja – zdaniem Lidmana – oferuje wszystko, co tylko 
człowiek zapragnie, ale na jedną chwilę, na jeden blask słońca. Po tym 
rozbłysku obdarowany może stać się jedynie bankrutem.

Poeta szwedzki porównuje miasto do kasyna, w którym z powodu 
bezmyślności można stracić wszystko. Człowiek jest stracony i pogrążo-
ny, a niewzruszone miasto dalej nęci swym powabem, by niszczyć:

21 Sven Lidman, [*** Venedigs ädlingar i natten spela], [w:] idem, Källorna. Dikter, 
Wydawnictwo Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1906, s. 114–115 (w części 
Spelarne). Wenecji poświęcony jest wiersz nr III.

22 Ibidem, s. 114. 
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 ♦ (…) a poranne słońce na schodach Kasyna
może zobaczyć jak bankrut wolno gwiżdże
i idzie w swoją stronę tak, jak się bezmyślnie idzie 
zobaczyć jak słońce odbija się na kanale, 
gdzie wściekle zielona woda wciąż ciężko sennie uderza
w zmurszałe krawędzie schodów przy piwnicy. –23 

Człowiek bezrefl eksyjny i nieodpowiedzialny zawsze „przepadnie” 
w tym mieście, zawsze zostanie wchłonięty przez pozorność i złudność 
weneckiej municypalności, bowiem tkwiąc w mieście bezrefl eksyjnie, 
nie zdaje sobie sprawy, że Wenecja – owa „bogini hazardu chce go uni-
cestwić”24. 

Fot. 9. Wenecja (fot. Paweł Wojciechowski).

Poeta Daniel Fallström (1858–1937), analogicznie do swoich kon-
fratrów lirycznych, także negatywnie zobrazował Wenecję25. Jej pałace:

 ♦ (…) co stoją podobne baśniom
i odbijają kamienne piękno w 
bladosrebrzystej szarości kanału26,

23 Ibidem, s. 114–115 (tłum. Ewa Sucharska).
24 Ibidem, s. 115.
25 Zob. Daniel Fallström, Venezia, [w:] idem, Fontänen sjunger, Albert Bonniers förlag, 

Stockholm 1912, s. 93–95. Tom obejmuje wiersze z lat 1909–1912, tłum. Ewa 
Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski. 

26 Ibidem, s. 93.
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były i niezmiennie są stałymi, niemymi świadkami pięknych, ludz-
kich wzruszeń, namiętności, rozlicznych miłości, na zawsze zapisanymi 
w miejscach tego „miasta czarownego, jak pocałunek”27. Jednak szybko 
poeta zmienia perspektywę, zaliczając dobre doświadczenia miasta do 
przeszłości. Odnosząc się zaś do teraźniejszości, stwierdza, iż:

 ♦ Obłudy i namiętności jest ono pełne,
a fala, co uderza w mur,
mimo że ozłocona blaskiem księżyca,
zabarwiona jest czerwienią rany serca28.

 ♦ Wiesz, że pod Mostem Westchnień
mieszczą się niezliczone tajemnice,
że ufność przeszła nim
do piekła nienazwanego cierpienia29.

W ostatniej zwrotce tego wiersza podmiot liryczny wypowiada zna-
mienną prośbę o „szczęsną śmierć” dla „zagubionego serca”30. A może 
dla samego miasta?

Wśród fascynacji miastami włoskimi31 malarki i pisarki szwedzkiej 
Ellen Lundberg (1869–1969) jest również miejsce dla Wenecji. Kompo-
zycja En trädgård i Venezia32 / Ogród w Wenecji, urzeka wrażliwością na ulot-
ne piękno pogody i przyrody kwitnącej ze zmiennym klimatem laguny. 
Poetka widzi miasto z perspektywy ogrodu – jasnego, kwitnącego, ży-
jącego barwami, światłem, zapachami, szalenie impresyjnego, przetka-
nego metafi zycznym doświadczaniem jednostki. Wiersz otwiera taka oto 
strofa:

 ♦ Tam w dali śni Adriatyk
Tak lekki jak powietrze, w błękitno -białym srebrzystym blasku.
Tutaj, pod miękkimi falami wina

27 Ibidem, s. 94.
28 Ibidem. 
29 Ibidem, s. 95.
30 Ibidem.
31 Zob. książkę wspomnieniową Ellen Lundberg, Bland Italienare. Intryck och upplefvelser, 

Wahlström & Widstrand, Stockholm 1907.
32 Ellen Lundberg, En trädgård i Venezia, [w:] eadem, Lyriska stämningar, Wahlström & 

Widstrand, Stockholm 1895, s. 23–25. Tłum. Ewa Sucharska, przejrzał Paweł 
Wojciechowski.
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Promienie słońca poruszają się w wiecznym tańcu33.
(…)
Wewnątrz jest tak cicho, jak gdyby czas
Na zawsze usnął w objęciach szczęścia,
Nieświadomy, że różnorakie głosy życia
Na zewnątrz stale wołają jego imię34.

Jednak na trajektorii tego transcendentnego przeżywania świata, 
panteistycznego ładu, pojmowanej po platońsku idei piękna pojawia się 
burzący harmonię eon. Wyrazami tego są brzmienie spleenu, impuls 
melancholii, semantyka wynikająca ze stylistyki dekadenckiej. Egzempli-
fi kacją mrocznej natury Wenecji jest w wierszu Lundberg swoista „cięż-
kość” różnych elementów miasta, dławiąca, zaciskająca jego przestrzeń. 
Poetka nie przywołuje typowych, by nie powiedzieć oklepanych fi gur: 
gondoli, kanałów, mostów, ale przy pomocy klasycznych symboli tłu-
maczy swój przestrach miastem. W trzeciej strofi e czytamy:

 ♦ Wzdłuż wszystkich ścian pną się ciężkie róże
Z czerwonymi kolcami ku światłu powietrza,
A ich płatki bezgłośnie opadają
Jak ulotne mgnienia na żwirowy grunt35.

Fot. 10. Wenecja (fot. Paweł Wojciechowski).

33 Ibidem, s. 23.
34 Ibidem, s. 24.
35 Ibidem. 
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Niepokój wywołują „ciężkie róże” pnące się po wszystkich ścianach 
budynków, osaczające, z czerwonymi kolcami niczym narzędziami śmier-
ci. Pnącze zamyka przestrzeń, oplata, dławi, dusi i tak z natury klaustrofo-
biczne miasto. Nadto znamienne jest, iż wymowna, symbolonośna czer-
wień może być tu kojarzona z piekłem, a „żwirowy grunt” z grobem. 

 ♦ Lecz nieco dalej mroczny szereg cyprysów
Stoi groźnie i czarno na tle błękitu nieba
Niczym na straży przed każdym śmiałkiem,
Który odważy się przekroczyć próg ogrodu…36

Dodatkowym stłamszeniem przestrzeni powodującym klaustrofo-
biczny lęk jest tutaj czarny, dekadencki „mroczny szereg cyprysów”. 
Groźne sylwety cyprysów symbolizujące m.in. smutek, odwieczną tro-
skę, rozpacz, żałobę i śmierć37 wymownie odsyłają w ciemne rejony re-
fl eksji eschatologicznej. Na końcu wiersza, w przedostatniej zwrotce, 
poetka stawia kluczowe pytanie: „Nie wiem – czy jawa to, czy śnię?”38, 
udobitniając tym samym złudną, nieprzewidywalną, nieprawdziwą 
w powszechnej percepcji naturę miasta lagunowego. W ostatnim wersie 
kompozycji sama sobie odpowiada na to pytanie, wskazując, iż Wenecja 
jest tylko „lekkim mgnieniem szczęścia!”39 

Zbieżny z tym pejzażem Ellen Lundberg chwyt kompozycyjny sto-
suje Anders Österling (1884–1981) w swoim wierszu poświęconym re-
fl eksji weneckiej. W liryku Lagunsång (Pieśń laguny) splatają się dwie nar-
racje, dwie perspektywy. W pierwszej uprzywilejowaną i dominującą 
pozycję zajmuje pejzaż karmelkowy, landrynkowy, intensywnie kolo-
rowy i spokojny, pełen beztroskiej zabawy. Ta jasna Wenecja patrzy ku 
słońcu, jest pełna witalności, uśmiechu, dobrej, budującej energii. Jed-
nak za tą piękną scenografi ą kryje się Wenecja prawdziwa, w której, jak 
zapisał autor: 

 ♦ (…) czasem przebłyskuje
między brzegami pożółkłych kamiennych bloków
czarny, uwięziony nurt40.

36 Ibidem. 
37 Zob. Władysław Kopaliński, Słownik symboli…., op. cit., s. 45–46 (hasło Cyprys).
38 Ellen Lundberg, En trädgård i Venezia…, op. cit., s. 24.
39 Ibidem, s. 25.
40 Anders Österling, Lagunsång…., op. cit., s. 51–52.
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Wspomniana optymistyczna Wenecja jest ledwie tłem do nakreśle-
nia przez poetę jej prawdziwego wizerunku. Częściej widzi autor w tym 
mieście niepokojącą mroczność, jakiś irracjonalny cień, w którym silniej 
bledną wcześniejsze zachwyty, radość, optymizm:

 ♦ (…) cicho i nagle
rozbijane są
w pianę i z żałobą czuwają
w błyszczącym chłodzie marmuru41.

 
Fot. 11. Wenecja (fot. Paweł Wojciechowski).

W tym „ciemnym” obliczu miasta poeta widzi jego śmierć, uwy-
raźnia, iż poza byciem portem i domem staje się też ona z wolna gro-
bem42. Wenecja traci blask, ustawicznie trwa „w kruchym pięknie”43, 
w jakimś niewytłumaczonym ciążeniu ku unicestwieniu, ku „zasłonię-
ciu” miasta -lustra44. Z kolei w Zakazanej muzyce Österling kreśli Wenecję 
oniryczną (często przedstawianą w takiej semantyce), biegnącą kanała-
mi w zmierzchu. „Brylanty latarenek / płonące wśród mostów”45 wie-
le mówią o kondycji wanitatywnej i mortualnej miasta. Poeta szwedzki 

41 Ibidem, s. 51 (tłum. Ewa Sucharska).
42 Ibidem, s. 52.
43 Ibidem. 
44 Zob. Joëlle Prungnaud, Miasto -zwierciadło: refl eksja na temat sztuki, [w:] Oblicza Narcyza. 

Obecność autora w dziele, red. Maria Cieśla -Korytowska, Iwona Puchalska, Magdalena 
Siwiec, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 259–268.

45 Anders Österling, Lagunsång…, op. cit., s. 52.
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personifi kuje Wenecję, stosując znaną w tradycji fi gurę pięknej Kobiety-
-Śmierci. Podmiot wyznaje:

 ♦ (…)
Pójdę i zagubię się – 
gdzie?
Z prądem podążam 
za kobietą,
hrabiną zmierzchu
w czerni46.

Dokładnie ją opisuje:
 ♦ (…)

Upudrowany profi l
przywodzący na myśl
upadłą dożę,
usta jak ozdoba
z matowego karneolu – 
i złotobląd, wijąca się skroń!
Miękka i promienna
winorośl z krwi i kości
o owocach murów miejskich
wdzięcznie i ze znużeniem
w błyszcząco czarny jedwab odziana,
kształtna kobieta -urna47.

              
Fot. 12 i 13. Wenecja (fot. Paweł Wojciechowski).

46 Anders Österling, Förbjuden musik, [w:] idem, Facklor i stormen. Dikter, Albert Bonniers 
Förlag, Stockholm 1913, s. 48. Tłum. Ewa Sucharska.

47 Ibidem.
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Wenecka miejskość zapisana w analizowanych tutaj tekstach lite-
rackich jawi się jako pasmo wrogie, teren nieprzewidywalny, tajemni-
czy i niewiadomy dla jednostki twórczej. Labiryntowość przestrzeni, 
urbanistyczna martwota (ponure, punktowe oświetlenie, ulice spląta-
ne w mroku) budzą nieodparcie lęk, uczucie zagrożenia, niepewności. 
Oczywiście, opresyjny wydźwięk tej przestrzeni potęgują woda, morze 
i charakterystyczny dla Wenecji krajobraz wodny. Morze jest nieograni-
czone w swym zasięgu i jednostajne, wywołuje wielorakie skojarzenia 
i odniesienia; tutaj jednak wyraźnie nasuwa na myśl sytuację uwięzienia, 
osaczenia, niestałości wszystkiego. 

Na te aspekty zwraca uwagę również Xavier de Maistre, podkreśla-
jąc, iż przestrzeń zamknięta i przestrzeń morska są do siebie podobne, 
gdyż jednostajne, co wywołuje wielopoziomową stymulację wyobraźni 
i niepokój. Jeśli dodamy do tego urbanistyczną symbolikę Wenecji jako 
miasta, którego budynki są niejako uwięzione w wodzie, otrzymamy 
efekt opresyjności, co przynosi smutek i melancholię. Do tak ogranicza-
jącej przestrzeni pisarze dodają nierzadko instrumentarium oniryczne, 
które wzmacnia wrażenie owej utraty i może być kojarzone z demo-
niczną dystynkcją miasta -potwora, usypiającego, by osłabić percepcję, 
by uśmierzyć czujność, by wreszcie uśmiercić. W mieście włoskim nie 
ma spokoju, radości, jest natomiast wielopostaciowy smutek, rozprze-
strzeniająca się wszędzie posępność, jest wreszcie entropia, bytowe roz-
przężenie, nieład. To raczej antyprzestrzeń – bezwzględnie paraliżująca, 
zgodnie z konstatacjami Xaviera de Maistre’a. 

Wybrani przeze mnie twórcy zapisali bardzo podobne wraże-
nia związane z miastem, hiperbolizując nierzadko ową antyprzestrzeń. 
W tych literackich odsłonach Wenecja sprowadzona zostaje do postaci 
zjawiska narkotycznego, środka intensywnie oszałamiającego, ogłusza-
jącego i w gruncie rzeczy uśmiercającego, bowiem uzależniającego, za 
sprawą swoich różnoimiennych mechanizmów ingerencji w wyobraź-
nię i wrażliwość poszczególnych jednostek. To miasto zapisane w tek-
stach zostaje odarte z obecności człowieka, z jego indywidualnego au-
tentyzmu, a wypełnione obrazami pustki, nudy, spleenu, wiecznego 
spektaklu, karnawału, jednak – za de Maistre’m – przechodniów nie poru-
sza spektakl; oswoili się z nim [PDMP, s. 75]. Przestrzeń komfortowa, twór-
cza, prawdziwa, będąca podstawą aktywności wyobraźni, kreacyjności, 
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kryje się jedynie w zabytkach Wenecji, w jej malarstwie, architekturze, 
zbiorach sztuki, które – tak jak pokój de Maistre’a – niezmiennie podsy-
cają doznania duchowe, warunkując mentalną wolność. Tylko duch ar-
tystycznej Wenecji jest „pokojem” dla przybysza, centrum jego wrażli-
wości, estetyki. Kto go poczuje, ten na zawsze pozostanie wolny. 

4. Brud w tekstach. Konkluzje 
W wybranych przeze mnie tekstach literackich – wyraźnie ukła-

dających się w model hipertekstowy48 – twórcy zdiagnozowali „brud-
ną” Wenecję, opisując takie jej „zewnętrze”49, gdzie świat teksto-
wy jest „współtworzony” z wilgocią, pleśnią, smrodem, niszczeniem, 
morzem, wiatrem, człowiekiem. Jeśli wziąć pod uwagę żywioł wody 
i „naturę” brudu (jako czegoś inwazyjnego), rozprzestrzeniającego się 
gdzieś pod/w/nad/pomiędzy ścianami, schodami, zaułkami, budynka-
mi, oknami, drzwiami, mostami, osadzonymi we wszelkich miejscach 
niedostępnych/odosobnionych/pękniętych/rozszczepionych – otrzy-
mujemy wyrażony literacko „smutny obraz myśli”50 z jednoczesnym 
uwolnieniem tego, co negatywne, swoiście „brudne”, acz „przycupnię-
te w ciemnych kątach pamięci i mowy”51 pisarzy. Odsłonięciem tego, co 
wstydliwe, nieestetyczne, odrażające. Taki „smutny obraz myśli” o We-
necji zawierają wszystkie przywołane tu teksty. 

„Brud – jako żywioł literatury, »literatury zgnilizny« – to histo-
ria instynktu ze śmiercią w tle”52 – konstatuje Deleuze. A przecież i bru-
du, i śmierci jest w historii Wenecji53 mnóstwo; zawsze zostaje też ich 
ogrom w tekstach przybywających do niej pisarzy. Brud, gnicie, pleśnie-
nie, woda i mgła, klimat miazmatyczny równa się: rozczarowanie, prze-

48 Por. Gilles Deleuze, Felix Guattari, Kłącze, przeł. Bogdan Banasiak, „Colloquia 
Communia” nr 1–3 (36–38) 1988, s. 221–237. Oryginał: Gilles Deleuze, Felix 
Guattari, Rhizome, [w:] idem, Capitalisme et schizophrénie. T. 2, Mille plateaux, Éd. de 
Minuit, Paris 1980, s. 9–37.

49 Ibidem, s. 226.
50 Ibidem, s. 230.
51 Ibidem, s. 227.
52 Gilles Deleuze, Logika sensu, przeł. Grzegorz Wilczyński, przekład przejrzał Michał 

Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 436.
53 Zob. Krzysztof Pomian, Wenecja w kulturze europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 

2000. 
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strach, rozpad i śmierć. Kategorie te kształtują charakter Wenecji – ozna-
czają „ciągły region intensywności”54. 

Egzemplifi kacją tych ustaleń uczynię list z Wenecji55 poety Bo Berg-
mana do szwedzkiej gazety „Dagens Nyheter” z 1913 roku. Bergman, 
tak jak wszyscy cytowani przeze mnie autorzy, dostrzegł ogromną in-
tensywność brudu w pejzażu Wenecji56. Dominują w jego tekście dwa 

54 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Kłącze…, op. cit., s. 234.
55 Bo Bergman, Venetiansk mosaik, „Dagens Nyheter”, 10.05.1913, s. 5. Wszystkie 

przywołania umieszczone w nawiasach w tekście głównym pochodzą z tego adre-
su, tłum. Ewa Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski.

56 Poruszając się w literackim kręgu skandynawskim – kontrapunktowo – przy-
wołam jeszcze jeden znamienny wizerunek Wenecji, jaki wyłania się z pierw-
szej powieści Hansa Christiana Andersena Improwizator. Korzystam z wydania: Hans 
Christian Andersen, Improwizator, przeł. Hieronim Feldmanowski, Wydawnictwo 
MG, Kraków 2017, (tytuł oryginału Improvisatoren). Wszystkie przywołania w po-
niższym tekście pochodzą z tego wydania, cytat oznaczam w nawiasie wielką lite-
rą I oraz odpowiadającą mu paginacją. Pływające miasto, królowa Adriatyku! [I, s. 279] 
– ta bogato przystrojona kochanka morza [ibidem]; pyszna Wenecja [I, s. 281] – takimi po-
wszechnie znanymi określeniami nazywał autor Improwizatora Wenecję, w trak-
cie podróży do tego miejsca. O świcie – pisał autor dopływając okrętem do mia-
sta – ujrzałem białe kamienice i wieże Wenecji. Wyglądały jak gromada okrętów z rozpiętymi żaglami 
[ibidem]. Zbliżając się do miasta, autor zmienił perspektywę oglądu, oddzielił 
wyobrażenia od rzeczywistości, bowiem już można było przez laguny rozeznać pojedyncze bu-
dynki. Ich szarożółte mury ni to stare, ni nowe nie bardzo miły przedstawiają widok. Myślałem, że wieża 
Świętego Marka wyższa. (…) Jakie tu wszystko płaskie! (…) przed nami stała brzydka, mętna woda 
z obszernymi wyspami ze szlamu, na których ani ptak spocząć, ani trawa rosnąć nie może. Po całym tym 
jeziorze pokopano głębokie kanały i nawbijano wielkie słupy, aby wskazywały drogę. Po raz pierwszy uj-
rzałem gondole; długie, wąskie i szybkie jak strzały, ale wszystkie czarno pomalowane. Mała, czarnym 
suknem obita budka na jednej z nich szczególnie zwróciła moją uwagę – był to pływający karawan po-
grzebowy, który jak strzała koło nas przepłynął. Woda nie była już tak błękitna jak na otwartym mo-
rzu albo na wybrzeżach Neapolu, ale brudnozielona [ibidem]. Przygnębienie wzbudziły domy 
wynurzające się z niezbyt czystej wody, dookolna pustka. Słońce ozłacało Wenecję ja-
snymi promieniami; wszystkie dzwony brzmiały – lecz mimo to wyglądała na smutną i obumarłą 
[I, s. 281–282]. Narrator nazywa ulice Wenecji wymarłymi [I, s. 282], przeraża go 
brak ziemi i obecność jedynie wody, fakt, że schody sięgają aż do wody, że ze-
wsząd wlewa się i przelewa woda, a dziedzińce wyglądały jak czworoboczne studnie, na które 
można było wpłynąć, ale ledwo nawrócić gondolą. Woda pozostawiała na murach zielony szlam; wielkie 
marmurowe pałace zdawały się zapadać. (…) Wszystko pokazuje, że to olbrzymie ciało powoli się chyli 
do upadku; całość zaś napełnia uczuciem trwogi. (…) Wenecja spoczywała na wodzie jak nieżywy ła-
będź [ibidem]. Narrator zadaje pytania: gdzie się tutaj chodzi? (…) To tak wygląda Wenecja? 
Bogata narzeczona morza, pani świata? [ibidem]. Na placu Świętego Marka zmienił po-
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„strumienie semantyczne” (za Deleuze’em). Z jednej strony miasto jest 
piękne, ale po chwili to wrażenie gaśnie, by przed czytelnikiem ukaza-
ła się Wenecja: śmierdząca („wstrętny zapach w nosie i muszę oddać 
sprawiedliwość Strindbergowi57: Canal Grande jest gigantyczną kloaką. 
Jest błękitny jedynie na pocztówkach”); brudna i rozpadająca się („po-

strzeganie na pozytywne, dostrzegając w tym miejscu – sercu Wenecji [ibidem] – 
więcej optymizmu, gdzie jeszcze cokolwiek życia się objawia. Sklepy zapełnione książkami, perłami 
i obrazami zdobią długie kolumnady, którym jednak zbywa na ciżbie! Przed kawiarniami siedziały gro-
mady Greków i Turków w różnobarwnych strojach, kurząc tytoń z długich cybuchów. Słońce opromie-
niało złoconą kopułę Świętego Marka i brązowe konie nad bramą kościoła. (…) plac zapełniały stada 
gołębi, żerując na bruku z wielkich kamieni [I, s. 282–283]; (zob. piękny, pastelowy obraz 
Jana Ciąglińskiego Plac św. Marka w Wenecji, 1894). Jest to jednak optymizm krótko-
trwały, bowiem w podsumowaniu autor stwierdził: Poznałem Wenecję – olbrzymi ob-
raz żałoby, będący poniekąd odbiciem mojej własnej duszy [I, s. 283]. Andersen czuł się obco 
w Wenecji. Przygnębiło go w niej wszystko – od niszczejących w wodzie bu-
dowli, posępnych murów Wenecji [I, s. 323], po więzienia weneckie. Uznał ją za mar-
twą i niemą [I, s. 285]. Ten posępny obraz – wyznawał – zajmował wszystkie moje myśli, a stan 
mego umysłu nadawał mu mocny koloryt [ibidem]. Wenecja w powieści Andersena jest 
symbolem śmierci. To miasto martwiejące albo już martwe, wymarłe, obumar-
łe, co uwyraźniają symbole: ciemność, noc, blask księżyca, czarne gondole, trup, 
żałoba, karawan pogrzebowy, pustka, różnoimienna otchłań. Hansa Christiana 
Andersena strategia opisu Wenecji zasadza się na dwóch strumieniach narracyj-
nych. Z jednej strony polega na prezentowaniu piękna, jasnej sensualności i opty-
mizmu, harmonii i doświadczanej w pełni wolności. W tym dyskursie – nazwij-
my go bukolicznym – autor uzewnętrznia znamienną szczęśliwość z powodu 
obcowania z tak zjawiskową krainą geografi czną. Przestrzeń ta wzmaga obecność 
delikatnych, afi rmacyjnych doświadczeń wzbogaconych subiektywizmem i sensu-
alizmem osobniczego odbioru, i tłumi namysł pesymistyczny. Autor Calineczki za-
opatrzony w te elementy chwyta fragmenty lokalnej codzienności, nobilituje ra-
dość chwili, pochwałę egzystencji, witalistyczny optymizm, sugerując istnienie 
złagodzone naturalnym pięknem i tym samym chwilowo wolne od piętna śmier-
ci. W drugim dyskursie – pesymistycznym – autor wprost odkrywa przed czytel-
nikiem gorzką prawdę o przemijaniu i śmierci wszystkiego, o przewadze sił na-
tury, srogiego mechanizmu bytu nad nietrwałą doczesnością, której częścią jest 
również człowiek. Ma to głęboko pesymistyczną wymowę! Uświadomienie, że 
za pięknem istnienia stoi też jego śmiertelność, przynosi uniwersalistyczną praw-
dę o istocie egzystencji, o jej prawidłowości, o losie jednostki i dziejach ludzkości. 
Łącząc obydwa dyskursy – bukoliczny i pesymistyczny – Hans Christian Andersen 
kreśli ponadczasowy wizerunek egzystencji, portret ludzkich pragnień i lęków za-
barwiony komponentami antropologii fi lozofi cznej.

57 Zob. August Strindberg, Mitt Venedig..., [w:] idem, Tryckt och otryckt, t. 3, Stockholm 
1891, op. cit.
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śród skorupek jaj i liści sałaty na płynących uliczkach”; „oślizgłe zielo-
ne schody i stary popękany pałac cuchnący pleśnią, pościelą i włoską 
kuchnią”; „kruszące się marmury i popękane arkady”). Znamienne, iż 
u Vilhelma Ekelunda paralelnie – całe miasto jest „przesiąknięte i zaple-
śniałe od wiecznej wilgoci”58, nadto pisarz ten określa Wenecję mianem 
„kłębowiska mostów, placów i krecich uliczek”59 (kłębowisko i pędy są 
przecież bliskoznaczne plątaninie, splotom, wężowisku, motaninie i ko-
jarzone z brudnym podłożem, podziemiami, lochami itp.). Dominują 
w niej nierzadko kolory ciemne, brudne, ołowiane, zielono -brązowe, 
gondole to „czarne trumny”, na które ma „monopol jakieś przedsiębior-
stwo pogrzebowe”. W konkluzji listu Bergman zawarł minorową myśl, 
iż wszystko w Wenecji „jest oczywiście wyjątkowe, ale śmierdzi”, jest 
brudne, dlatego cała municypalność wenecka powinna zostać „schowa-
na”, „zasłonięta”, a najlepiej „skąpana w świetle księżyca”. Ów wenecki 
świat piękna „wykiełkował na bagnie” (bagno oznacza brud, muł, bło-
to), lecz szybko został skażony „brudną” codzienną działalnością czło-
wieka (przede wszystkim tłumną turystyką), kiczem municypalności 
(bazarowość, souveniry, masowość produkcji „objets d’art”). Bergman 
wskazuje również na impasowy status miasta – Wenecja „jako sprzedaj-
na uwodzicielka to stary zużyty obraz, od którego jednak się nie odcho-
dzi. Wszystko wydaje się dopasowane do zalewu obcokrajowców” (za-
lew to również coś negatywnego, kojarzonego ze strumieniem, lawiną 
błota, brudnej ziemi, wody, kamieni itp.).

Wybrane tutaj teksty poświęcone Wenecji (w przeciwieństwie do 
książek Xaviera de Maistre’a), nakładając się na siebie czy raczej „spo-
tykając się” ze sobą, uświadamiają wyraźnie, iż myśl mimo wszystko 
nie pozostaje wolna – więzi ją zewnętrzność świata, tłamsząca, wani-
tejska w swojej naturze rzeczywistość. Wolna wędrówka/podróż my-
śli możliwa jest li tylko w przestrzeni fi lozofi i – która interesuje nie-
odmiennie, stymuluje myślenie, dowartościowuje, ujawnia się zawsze 
w percepcji człowieka twórczego, wrażliwego, myślącego, permanent-
nie poszukującego, podróżującego za rozpoznaniem, za tłumaczeniem 

58 Vilhelm Ekelund, Venezianska dagboksskisser…, op. cit., s. 73.
59 Ibidem.
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istoty sensu, analizowaniem i interpretowaniem całości egzystencji60. 
Dlatego wybrani przeze mnie pisarze – w mniejszym lub większym 
stopniu myśliciele, mędrcy, fi lozofowie – dokonują w swoich zapisach 
negacji pejzażu pięknej Wenecji, by na gruncie odmiennych (indywi-
dualnych, modelowanych wyobraźnią, wrażliwością i estetyką) dys-
kursów fi lozofi cznych szukać tej prawdziwej, substancjalnej jej natury 
i wchodzić na trajektorie doświadczeń kwalitatywnych, na szlaki fi lo-
zofi i sensu. 

Fot. 14. Gustaf Wilhelm Palm, Wenecja (1840), 
akwarela, Muzeum Narodowe w Sztokholmie61.

Powyższe rozpoznania jednoznacznie odsłaniają obecność miasta 
infernalnego w pisarskich wytworach różnych epok. Z analizowanych 
przeze mnie tekstów wyłania się wizerunek miasta -potwora – obraz, 
który doskonale jest osadzony w literaturze europejskiej dzięki takim 
sztandarowym realizatorom jak: Emil Zola, Guy de Maupassant, Joris 
Karl Huysmans, Gerhart Hauptmann, Antoni Sygietyński, Adolf Dyga-
siński, Gabriela Zapolska, Honoré de Balzac, Stendhal czy Charles Bau-
delaire. Nadrzędnie koincydencyjne u tych wszystkich twórców jest po-
kazanie miasta jako obszaru trudnego, brudnego, w znacznym stopniu 
martwego, opresyjnego, niestwarzającego jednostce możliwości peł-
nego rozwoju. Miasto infernalne więzi, zamyka, jest tworem oddzie-

60 Zob. Olga Płaszczewska, Sztuka i pamięć w La casa della vita Mario Praza, [w:] Mnemosyne. 
Pamięć jako źródło dzieła sztuki, red. Maria Cieśla -Korytowska, Jakub Czernik, wydanie I, 
Wydawnictwo Avalon, Kraków 2016, s. 389–403.

61 Erik Forssman, Venedig in der Kunst und im Kunsturteil des 19. Jahrhunderts, Acta Universitatis 
Stockholmiensis Stockholm Studies in History of Art 22, Almqvist & Wiksell, 
Stockholm 1971, s. 142 (szczególnie rozdział Skandinavische Künstler, s. 139–148).
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lającym człowieka od przynależnej mu natury, życia w zgodzie z nią. 
To z kolei rodzi ból, cierpienia, udrękę. 

W utworach literackich przywołanych w moim opracowaniu 
mieszkaniec miasta, przybysz, podróżnik, okazuje się więźniem, ska-
zańcem wędrującym przez obszar nieznany i nieprzewidywalny, labi-
ryntowy, inwazyjny, „kłączasty” (w pewnym stopniu odpowiada temu 
Deleuze’a fi gura kłącza), okazujący się przestrzenią wrogą człowieko-
wi, niszczącą jego indywidualne dążenia, cele. W mieście infernalnym 
nie można tak jak w pokoju Xaviera de Maistre’a poczuć się bezpiecznie, 
prawdziwie, jego „świat” nie może być przyjazny, w efekcie czego za-
nikają podstawowe więzi międzyludzkie, normy i wartości, a doskona-
le koegzystują różnoimienne patologie. Miasto infernalne zagraża tożsa-
mości człowieczej, deformuje się osobowość przebywających tam ludzi, 
przez co zachowują się oni jak dzikie zwierzęta, a samo miasto blamu-
je się, bowiem zaczyna przypominać potężnego zwierza -potwora w co-
dziennej permanencji swojej brudnej fasadowości.

Doskonale ujął tę zasadę włoski krytyk i historyk Cesare Levi 
(1874– 1926) w wierszu zatytułowanym Wenecja62, nazywając miasto 
„zjawiskiem jakimś złudnym”, tym samym uwydatniając ad fi nem pry-
marny tragizm miasta nowoczesnego. Dobrze przystaje do tej konstatacji 
prezentowana na następnej stronie malarska egzemplifi kacja „miasta zja-
wiskowo złudnego” autorstwa Gustafa Wilhelma Palma63. Pięknie ideal-
na, ale … nieprawdziwa. 

62 Cesare Levi, Wenecja, przeł. Janina Łozińska, [w:] Italia. Panteon literatury wszechświato-
wej, oprac. Antoni Lange i Alfred Tom, zeszyt XXVIII, Warszawa 1921, s. 236.

63 Gustaf Wilhelm Palm (1810–1890) to XIX -wieczny szwedzki malarz krajobra-
zu, nauczyciel rysunku; odbył liczne podróże po Szwecji, Norwegii, Niemczech, 
Austrii, Węgrzech, Francji i przede wszystkim Italii. Pięknie malował miasta, cha-
rakterystyczne ich motywy, np. Wenecję, Rzym, Neapol, Sztokholm. Był wy-
bitnym artystą pejzażu czy też jego znaczących elementów. Z wielkim wyczu-
ciem i zrozumieniem malował rodzimą Skandynawię; zob. Svenskt biografi skt lexicon, 
vol. 28, s. 571. Por. Torsten Gunnarsson, Friluftsmåleri före friluftsmåleriet. Oljestudien 
i nordiskt landskapsmåleri 1800–1850, Acta Universitatis Upsaliensis. Ars Suetica 12, 
Uppsala 1989. 



Fot. 15. Gustaf Wilhelm Palm, Utsikt över Canal Grande i Venedig 
(Widok na Canal Grande w Wenecji), 1860, Muzeum Narodowe w Sztokholmie.
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Rozdział I

Samotność i twarz śmierci 
– Edith Södergran

„A życie człowieka to samo cierpienie
 I nie masz w trudach wytchnienia”1

 Eurypides
„Jesteśmy tylko listkiem, łuską drobną.

 Owocem jest ta śmierć, co w nas dojrzewa
 i wokół której wszystko się obraca”2

 Rainer Maria Rilke

Wprowadzenie

Twórczość poetycka końca XIX i pierwszych dwóch dekad XX wie-
ku jest zdominowana przez mężczyzn -poetów, niezachwianie budują-
cych liryczny pejzaż tamtego czasu, akcentujących zauważalnie klimat, 
kształt, wyraz i zasób motywów znaczących fi ndesieclowych peregryna-
cji poetyckich. Wypada zgodzić się zatem z rozlicznymi badaczami, do-
strzegającymi doniosłą rolę kobiet uprawiających lirykę po roku 1900, 
kobiet rozwijających kulturę także w innych jej wymiarach3. O takich 

1 Eurypides, Hippolitos uwieńczony (Fedra), [w:] Tragedie, przeł. Jerzy Łanowski, 
Warszawa 1967, s. 218, cyt. za: Artur Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawie-
nie, tom II, przeł. i komentarzem opatrzył Jan Garewicz, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1995, s. 841.

2 Rainer Maria Rilke, [***Jesteśmy tylko listkiem, łuską drobną], [w:] idem, Modlitewnik I–III 
(1905), [w:] idem, Osamotniony na szczytach serca, wybrał, przełożył, posłowiem opa-
trzył Adam Pomorski, Świat Książki, Warszawa 2006, s. 33.

3 Zob. na przykład: Elżbieta Hurnikowa, Kobiety w literaturze i kulturze przełomu wie-
ków, [w:] eadem, W kręgu wiedeńskiej moderny. Z zagadnień polsko -austriackich powinowactw 



86

postaciach kultury przełomu stuleci, jak np. Bertha Szeps -Zuckerkandl, 
Lou Andreas -Salomé, Maria Komornicka czy Kazimiera Zawistowska, 
można przeczytać w wielu książkach czy kompendiach humanistycz-
nych, wiedza o ich życiu i twórczości jest powszechnie obecna w re-
fl eksji naukowej, a także w obiegu czytelniczym. Pozostaje jednak grupa 
autorek nieznanych, niedoczytanych, wymagających, jak sądzę, odświe-
żenia, odczytania i zinterpretowania ich twórczości na nowo. 

Bohaterką tego rozdziału będzie właśnie taka poetka nieznana szer-
szej grupie odbiorców polskich – Edith Södergran, postać niezwykła, ta-
jemnicza, której liryczne wytwory okazują się dziś znaczące w dookre-
ślaniu przestrzeni modernistycznej literatury europejskiej. 

Fot. 16. Edith Södergran. Źrodło: Wikipedia, domena publiczna.

Edith Irene Södergran (1892–1923)4 to jedna z najważniejszych 
przedstawicielek nowego pokolenia poetów fi ńsko -szwedzkiego moder-
nizmu, który narodził się w Finlandii w początkach XX wieku. Moder-
nizm ów „działający w swoistych warunkach jako ruch awangardowy, 
był jednym z wielu europejskich przejawów modernizmu, który pod-
kreślał, że wobec zmian zachodzących w świecie poezja również musi 

literacko -kulturowych, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 2000, 
s. 148– 177. 

4 Zob. Hasło: Södergran Edith Irene, oprac. Cecylia Lewandowska, [w:] Słownik pisa-
rzy skandynawskich, red. Zenon Ciesielski, wydanie I, Państwowe Wydawnictwo 
„Wiedza Powszechna”, Warszawa 1991, s. 167–168. 
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się zmienić”5. Fińsko -szwedzki modernizm nie reprezentował monoli-
towej formacji, stanowił zaś wyraźnie odrębny prąd, którego „rozmaici 
przedstawiciele zbliżali się wzajemnie we wspólnie odczuwanej opozy-
cji”6. To nowe pokolenie – generacja zmiany – odwoływało się do wpły-
wów europejskich, z których węzłowymi okazały się być „niemiecki eks-
presjonizm i rosyjski futuryzm, częściowo także dadaizm i imagizm”7. 

W Szwecji po roku 1900 wyraźnie daje się zauważyć ożywienie 
wśród kobiet uprawiających twórczość literacką. Na tle stosunków ar-
tystycznych i społecznych wygląda to całkiem imponująco. Duża aktyw-
ność kobiet odważnie angażujących się w ruch emancypacyjny zbiega 
się w tamtej dobie z działalnością takich autorek jak: sawantka Ellen Key 
(1849–1926); będąca pod silnym wpływem autorki Stulecia dziecka po-
wieściopisarka, nowelistka i dramatopisarka o polskich korzeniach Mari-
ka Stiernsted (1875–1954); pisarka i ilustratorka książek dla dzieci Jenny 
Nyström (1854–1946); Nanna Bendixson (1860–1923), Ottilia Adel-
borg (1855–1936); Elsa Beskow (1874–1953) i oczywiście noblistka 
Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf (1858–1940). W tym gronie nie może za-
braknąć Edith Södergran. 

Edith Södergran to postać szczególna – poetka o niezwykłej biogra-
fi i i równie niepowtarzalnej twórczości poetyckiej. Rodzina ze strony 
ojca poetki wiodła życie w Närpes, miejscu usytuowanym w szwedzko-
języcznym obszarze zachodniej Finlandii. Ojciec pisarki Matts Mattsson 
Södergran był człowiekiem niebywale energicznym i spontanicznym, 
aktywnie przeżywającym rzeczywistość. Z uwagi na fakt, iż bardzo lu-
bił podróżować, często z różnych względów zmieniał miejsce pobytu. 
Ta osobnicza, nadzwyczaj aktywna natura podróżnicza zaprowadziła go 
w 1882 roku do St. Petersburga. Pobyt ten związany był również z pra-
cą zarobkową. W jego trakcie poznał córkę rosyjskiego marszanda, oże-
nił się z nią, jednak w niedługim czasie kobieta zmarła na gruźlicę. Ra-
ivola (Karelia, Finlandia) to miejsce oddalone o dwadzieścia pięć mil od 
St. Petersburga, dokąd powrócił po wspomnianych wydarzeniach ojciec 

5 Kai Laitinen, Satu Apo, Historia literatury fi ńskiej. Zarys, przeł. Cecylia Lewandowska, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, Wrocław 1991, s. 168.

6 Ibidem, s. 167.
7 Ibidem, s. 168.
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poetki. Tu poznał Szwedkę Helenę Lovisę Holmroos, z którą powtórnie 
się ożenił. W 1892 roku Helenie i Mattsowi Södergranom rodzi się cór-
ka – Edith Irene. 

Dzieciństwo dziewczynki przebiegało w miarę spokojnie w Raivo-
la. W roku 1902 Edith Södergran rozpoczęła naukę w szkole w St. Pe-
tersburgu. Pojechała tam z matką, ojciec zaś pozostał w miasteczku ro-
dzinnym, z uwagi na problemy zdrowotne często poddając się opiece 
lekarskiej i odbywając leczenie sanatoryjne. Niedomagania zdrowotne 
ojca, stopniowe pogarszanie jego kondycji fi zycznej mocno zaznaczy-
ły się w tym kilkuletnim okresie. Edith mocno przeżywała chorobę swo-
jego ojca, intensywnie uczestniczyła w podejmowanych próbach rato-
wania jego zdrowia, wspólnie z matką pomagając mu ze wszech miar. 
W maju 1906 roku lekarze zdiagnozowali u Södergrana zaawansowaną 
tuberkulozę, a w październiku następnego roku mężczyzna zmarł8. 

Dziewczyna bardzo przeżyła śmierć ojca. W umyśle młodej, zale-
dwie piętnastoletniej osoby tak silne traumatyzujące przeżycie śmierci 
jednej z najbliższych osób pozostawiło niezniszczalny, psychosomatycz-
ny ślad, który bez trudu odnaleźć będzie można w jej późniejszych kom-
pozycjach lirycznych.

Edith Södergran doskonale radziła sobie w szkole. Przejawiała wy-
sokie predyspozycje językowe, była pojętną, subordynowaną uczenni-
cą. Trafi ła na interesujących nauczycieli, na przykład jedną z jej nauczy-
cielek była Lou Salomé – dobra znajoma Nietzschego, Rilkego czy też 
Freuda9. Niebywała chłonność lingwistyczna, olbrzymia dyscyplina lek-
turowa spowodowały, że młoda dziewczyna władała kilkoma językami. 
W szkole językiem wykładowym był niemiecki (pierwsze teksty lirycz-
ne popełniała w tym właśnie języku), oprócz tego władała szwedzkim, 
francuskim, rosyjskim i angielskim. Zgłębianie meandrów obcych gra-
matyk, pewna rytmiczna subordynacja lingwistyczna oraz liczne spotka-
nia na drodze lektury z najrozmaitszymi literatami znacząco kształtowa-
ły jej horyzont mentalny i emotywny. 

8 Por. George C. Schoolfi eld, A life on the Edge, [w:] idem, Edith Södergran. Modernist Poet 
in Finland, Study of World Literature Number 3, Greenwood Press, Westport, 
Connecticut, London 1984, s. 8–9.

9 Ibidem, s. 9.
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Uchodziła za osobę wstydliwą, stroniącą od dużych skupisk ludz-
kich. Ta strona jej osobowości ujawniła się szczególnie w momencie, 
kiedy w roku 1909 zdiagnozowano u Edith Södergran inicjalne stadium 
tuberkulozy. Jak łatwo sobie uzmysłowić, dziewczyna wydobyła z oka-
leczonych przeżyć wspomnienia dotyczące tej samej choroby ojca i ca-
łego procesu leczenia, aż po jego śmierć. W jednej chwili stała się smut-
na, apatyczna, zrezygnowana. Zaczęła z dużą częstotliwością opuszczać 
zajęcia szkolne, kierując wektor swojego trwania w stronę choroby. Po-
mimo zrozumiałego odizolowania i niechęci wobec lekarzy, postano-
wiła rozpocząć batalię o własne istnienie, walkę o wyzdrowienie. Lata 
1909–1915 to w zasadzie chroniczny proces zmagania się z rozwijają-
cą się podstępnie chorobą. Edith Södergran zaczęła wyjeżdżać do sana-
toriów specjalizujących się w leczeniu gruźlicy, pojechała nawet do sa-
natorium położonego w miejscowości Nummela, w którym leczono jej 
ojca, jednak najwięcej tego typu podróży zdrowotnych odbyła do szwaj-
carskiego Davos (pojechała także do Włoch w roku 1913). 

Na uboczu walki o wyzdrowienie bardzo dużo czytała. Akt lektu-
ry konstytuował w pewien sposób jej skażone chorobą istnienie, każde 
sięgnięcie po oryginał pism Szekspira czy Dickensa, literaturę szwedz-
ką czy też lirykę fi ńską okazywało się dla niej niezwykłym odnowie-
niem, niby zażyciem cudownego medykamentu, odtruciem, „uzdro-
wieniem” tej drżącej egzystencji, ocienionej mrokiem choroby ojca 
i własnej. W tym nieco zniekształconym świecie pojawiły się niepowo-
dzenia miłosne, chybione miłości, zdrowotna i emocjonalna sinusoida, 
śmierć matki. 

Stałym elementem w tym ciemnym krajobrazie jej życia okazuje się 
być twórczość artystyczna, poezja. Rok 1916 (grudzień) przyniósł doj-
rzały debiut „księżnej” poezji nordyckiej10. Dikter (Wiersze) wydaje Hol-
ger Schildt w Helsinkach. W latach następnych ukazały się kolejne zbio-
ry wierszy Edith Södergran (nie licząc wydanych w latach 1919 i 1920 
aforyzmów): Septemberlyran (Wrześniowa lira, grudzień 1918 rok), Rosenalta-
ret (Różany ołtarz, maj 1919 rok), Framtidens skugga (Cień przyszłości, grudzień 

10 Kai Laitinen, Satu Apo, Historia literatury fi ńskiej. Zarys…, op. cit., s. 170.
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1920 rok), Landet som icke är (Kraj, którego nie ma, 1925 rok, wydanie po-
śmiertne).

Znamienny jest fakt, że debiutancki zbiór Dikter ukazuje się 
w 1916 roku, przy czym zawiera wiersze pisane znacznie wcześniej 
w języku niemieckim, już po roku 1900, co z pewnością może wska-
zywać na typowo fi ndesieclową genezę jej twórczości. Widoczne są 
w niej modernistyczne nastroje, motywika, a przede wszystkim wy-
raźna fascynacja fi lozofi ą przełomu wieków – schopenhaueryzmem, 
a zwłaszcza nietzscheanizmem11. Faktem potwierdzającym ten an-
tecedens jest pamiętnik poetycki Edith Södergran – „gęsto zapisa-
ny brulion w ceratowych okładkach”12, pisany przez dojrzewającą 
dziewczynę jeszcze w latach szkolnych, który wydany został w Fin-
landii w roku 1961 pod tytułem: Ungdomsdikter 1907–1909 (Wiersze mło-
dzieńcze 1907–1909)13. Dla Södergran, tak jak dla Jarosława Iwaszkie-
wicza, „modernistyczne idee literatury i światopoglądu były (…) 
nie tyle domeną tradycji ile raczej własnym »środowiskiem du-
chowym«”14, w którym obydwoje kształtowali osobowości twórcze 
[wyróżnienie moje]. 

Dwudziestego czwartego czerwca 1923 roku, w Raivola, Edith 
Södergran pokonana przez chorobę zmarła w wieku trzydziestu jeden 
lat15. W roku 1925 ukazał się pośmiertny tom wierszy poetki zatytuło-
wany: Landet som icke är (Kraj, którego nie ma)16.

11 Por. George C. Schoolfi eld, A life on the Edge…, op. cit., s. 35.
12 Wojciech Niwiński, Przedmowa tłumacza, [w:] Pieszo przez słońc systemy. Wybór wierszy Edith 

Södergran, wybrał, przełożył i przedmową opatrzył Wojciech Niwiński, Biblioteka 
Mniej Znanych Klasyków, Jednoosobowa Awantura Wydawnicza wojtek47, 
Göteborg, 2011, s. 6. 

13 Informacje dodatkowe według: [@:] www.avblixten.info / Edith Södergran [do-
stęp: 20.01.2020].

14 Tomasz Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza…, op. cit., s. 98. 
15 George C. Schoolfi eld, A life on the Edge…, op. cit., s. 5–6, 10–26.
16 Kai Laitinen, Satu Apo, Historia literatury fi ńskiej …, op. cit., s. 170; zob. Leonard 

Neuger, Wydziedziczona. O poezji Edith Södergran, [w:] idem, Z perspektywy tłumacza. Szkice 
o poezji szwedzkiej, Ofi cyna Literacka, Kraków 1997, s. 99–111.
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Fot. 17. Edith Södergran. Źrodło: Wikipedia, domena publiczna.

Materiałem lirycznym do analiz i interpretacji poczynionych w ni-
niejszym studium są głównie kompozycje liryczne, które złożyły się na 
pierwszy debiutancki zbiór wierszy Edith Södergran Dikter, choć nie uni-
kam odniesień do wierszy z tomów następnych, bowiem stanowią one 
pewną „fi lozofi czną” całość, ciągłość biografi i duchowej poetki i jedno-
cześnie swoją zawartością odzwierciedlają centralną topikę doby fi nde-
sieclowej. Główną nić egzegetyczną prowadzę w odniesieniu do polskiej 
poezji modernistycznej, ukazując interesujący, jak sądzę, pejzaż wspólno-
ty pokoleniowej, zbieżności motywów, wątków, charakteru postaci, fi -
gur, nurtów, co uzupełnia generalny obraz modernizmu europejskiego. 

1. Odcienie wanitatywno -eschatologiczne 
liryki Edith Södergran

Seneka w Listach moralnych do Lucyliusza pisze: „śmierć nie spotyka nas 
nagle, (…) umieramy po troszeczku co dzień”17. Wydaje się, że ta kon-
statacja stanowić może motto całego pisarstwa poetyckiego Edith Söder-
gran. Krajobrazy wyłaniające się z jej wytworów artystycznych celnie 

17 Lucius Annaeus Seneca, XXIV, 19–20 Listy moralne do Lucyliusza, przeł. Wiktor 
Kornatowski, wstęp i przypisy Kazimierz Leśniak, Seria Biblioteka Klasyków 
Filozofi i, PWN, Warszawa 1961.
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wpisują się w główny strumień tematyczny liryki europejskiej począt-
ków XX wieku. Pojawia się zatem refl eksja nad poezją, poetą, człowie-
kiem, wplecione zostają rozważania natury egzystencjalnej, przemy-
ślenia nad istotą miłości, erotyzmu, śmierci, życia, osnute osłabiającą 
fi ndesieclową melancholią18. Twórczość Södergran konstytuują wątki 
różnoimiennego ograniczania przez doczesność, uwięzienia w niedo-
skonałej formie biologicznej, wtrącenia w ramy kruchego ciała, poczu-
cia ułomności egzystencji, o czym pisała poetka w jednym z późnych 
swoich wierszy, znacząco dla tej twórczości zatytułowanym Instynkt: 

 ♦ Niepojęte jest moje ciało. 
Jak długo to kruche coś żyć będzie19. 

„Ja, swój własny więzień”20 – pisze poetka w wierszu zatytułowa-
nym Życie, udobitniając w schopenhauerowskim obrysie pesymizmu21, 
że podstawowym aspektem wielopoziomowego uwięzienia jest ogra-
niczająca cielesność, determinizm biologiczny i związane z tym skraj-
ne wyalienowanie „jednostek, które wszystkie (…) cierpią, błądzą”22. 
Södergran nie podchodzi do życia optymistycznie, jasno, z radością 
[wymowny jest w tej perspektywie wiersz Varför gavs mig livet? (Dlaczego dano 
mi życie?)], znajdujący się w tomie Septemberlyran23. Jej percepcja niezmien-
nie ostemplowana jest schopenhauerowsko -hartmannowskim postrze-
ganiem rzeczywistości:

 ♦ Życie jest ciasną obręczą która nas więzi,
niewidzialnym kręgiem, którego nigdy nie przekroczymy,
(…)

18 Por. George C. Schoolfi eld, A life on the Edge…, op. cit., s. 35.
19 Edith Södergran, Instynkt, tłum. Wojciech Niwiński, [w:] Pieszo przez słońc systemy…, 

op. cit., s. 86. Symptomatyczne są w tym kontekście również wiersze z kolej-
nych tomów: Livet (Życie) (istnienie jako więzienie), Materialism (Materializm) (vanitas, 
przemijanie, śmierć). Autorka często powraca w utworach do tych perspektyw. 

20 Edith Södergran, Livet, [w:] eadem, Dikter, [w:] eadem, Samlade Dikter, redigerade av 
(opracowanie) Gunnar Tideström, med inledning av (przedmowa) Hagar Olsson, 
Wydawnictwo Wahlström & Widstrand Stockholm, Fingraf AB, Södertälje 1990, 
s. 121. W tekście głównym korzystam z utworów pochodzących z tego wydania, 
tłum. Ewa Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski.

21 Zob. Artur Schopenhauer, O nicości i cierpieniach życia, [w:] idem, Świat jako wola i przed-
stawienie…, op. cit., s. 819–843 (rozdział 46).

22 Ibidem, s. 819.
23 Edith Södergran, Varför gavs mig livet?, [w:] eadem, Septemberlyran…, op. cit., s. 121.
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Życie to pogarda dla samego siebie 
leżenie bez ruchu na dnie studni
ze świadomością że w górze świeci słońce
i złote ptaki lecą przez przestworza
a szybkie jak strzały dni mijają.
(…) Życie to bycie nieznajomym dla siebie samego
i zakładanie nowej maski dla każdego kto przychodzi.
(…) życie to wiedza że jest się słabym i brak odwagi by takim być24.

Dla poetki życie jest zbyt wielkim ciężarem, bowiem najczęściej 
wypełniają je rozgoryczenie, posępność, pozór, krótkotrwałość, „nie-
ustanne oszustwo” (za Schopenhauerem), świadomość ułomności natu-
ry ludzkiej. Ze słów cytowanego wyżej wiersza wybrzmiewa dramatyzm 
ontologiczny – tragiczna pewność, że esencją życia jest walka, obolałość 
i lęk, a także inspirowane Schopenhauerem przeświadczenie, że „życie 
jest męką”25 li tylko, „przedsięwzięciem, które nie pokrywa kosztów”26 
a świat jest z gruntu „tak zły, jak to tylko możliwe”27. 

Autorka po raz wtóry pisze o takiej kondycji w wierszu poświęco-
nym życiu Ett liv, wydanym już po jej śmierci w ostatnim zbiorku Landet 
som icke är (Kraj, którego nie ma). Tu perspektywa nie ulega zmianie. Czym 
jest życie? – pyta autorka i odpowiada: uwiądem, umieraniem, tak jak 
„wodna lilia więdnie na piasku”, jak „fala umiera przy plaży”, tak jak za-
chodzi słońce symbolicznie umierając. Powtarza za Schopenhauerem, iż 
„jesteśmy nędzni”28. Konkluzja tych przemyśleń jest jedyna, ostateczna 
dla poetki: „nie ma innej odpowiedzi poza dwoma pozbawionymi ży-
cia skrzydłami nad zapadniętą piersią”, nie ma optymistycznej perspek-
tywy, bowiem zawsze ból ma ten sam kolor i smak, jest permanentny. 
Znaczący może tu być wiersz Vad är i morgon? (Co będzie jutro?, 1916), po-
mieszczony w zbiorze Septemberlyran. 

24 Ibidem, s. 121–122.
25 Władysław Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i. Tom drugi. Filozofi a nowożytna do roku 1830, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 251; zob. Jan Tuczyński, 
Schopenhauer a Młoda Polska, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1969, s. 43–51.

26 Artur Schopenhauer, O nicości i cierpieniach życia…, op. cit., s. 820 (rozdział 46).
27 Ibidem, s. 836.
28 Ibidem, s. 826.
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Dostrzec można też zbieżność z schopenhauerowską kategorią 
„krzyczącego absurdu”29, gdy poetka stwierdza, że na pewno kiedyś 
w przyszłości „wszystko zamrze w bezruchu”30. 

Najsilniej, jak widać, pobrzmiewa w tej poezji akord śmierci. 
Dystynktywnie wyraziła to poetka w wierszu Mot Alla fyra vindar (Na czte-
ry świata strony):

 ♦ Furtki moje otwarte na cztery świata strony.
Złota furtka (…) to furtka dla miłości, co nigdy nie przyjdzie,
jedną furtką dzień wchodzi, a znów inną – smutek,
jedna furtka dla śmierci – ta zawsze na oścież31. 

Podmiot tej twórczości – nawet wtedy, kiedy nierzadko wypowia-
da różnoimienne refl eksje na temat erotyzmu i miłości – nieodmiennie 
znajduje się w mdłej, matowej, tajemniczej bliskości śmierci, nienatu-
ralnej otwartości na kres. Uwydatniają ten stan wymownie zabarwione 
gesty, skojarzenia, emocjonalne oznaczenia konkretnych zachowań oraz 
stosownie nasączona mortualnością wieloznaczna semantyka utworów. 
Podmiot wierszy Södergran pozostaje w związku z tym w chronicznym 
napięciu, drażniącym niepokoju, jest ustawiony pomiędzy ekstremalno-
ściami – energiami życiowymi, takimi jak miłość zmysłowa, kobiecość, 
cielesność, a energiami związanymi z nieuchronnymi prawami kierują-
cymi ruchem i rytmem egzystencji, takimi jak przemijanie, znikomość 
i kruchość życia, choroba („Nagie, (…) zimne (…) życie (…); białe 
ciało, pośród szarych kamieni”32 to znamienne metafory). 

W swoich kompozycjach Södergran wyostrza perspektywę wanita-
tywno-temporalno-mortualną, konsekwentnie oświetlając pesymistycz-
no-dekadencką realność egzystencjalną, ostemplowaną poczuciem nie-
tożsamości i braku, cierpieniem, lękiem, niespełnieniem, chybionym 
pragnieniem – różnoimiennym tenebrae. Interesujący w tych aspektach 
jest wiersz Triumf att fi nnas til… (Triumfuję, bo jestem…), w którym czytamy:

29 Artur Schopenhauer, O nicości i cierpieniach życia…, op. cit., s. 831 (rozdział 46).
30 Edith Södergran, Ett liv, [w:] eadem, Landet som icke är, [w:] eadem, Samlade Dikter…, 

op. cit., s. 148–149. 
31 Edith Södergran, Na cztery świata strony, tłum. Wojciech Niwiński, [w:] Pieszo przez słońc 

systemy…, op. cit., s. 25.
32 Edith Södergran, Dwa wiersze nadbrzeżne, tłum. Wojciech Niwiński, [w:] ibidem, 

s. 35.
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 ♦ czasie, ty, co przemieniasz, czasie, który niszczysz, ty, co rzucasz zaklęcie,
jaki ty knujesz spisek, jakich tysiącem sztuczek próbujesz mnie skusić,
(…) O, czasie, czasie – morderco, czasie, precz ode mnie!33

Czas jest dla poetki jedną z największych energii niszczących, ener-
gii permanentnie wydarzającej się śmierci, stąd nie brak tu ostro brzmią-
cych, dynamicznych oskarżeń i inwektyw pod adresem tego fenomenu. 
Życie płynie niezmiennie silnym strumieniem „czasu -mordercy”, nie-
ustannie napędzając egzystencjalny tragizm, intensyfi kując go we wciąż 
nowych formach (oczywista zbieżność z schopenhauerowskim doświad-
czaniem czasu i śmierci). W perspektywie takiego paralelizmu jednost-
ka okazuje się być niebywale słabą, zalęknioną, przestraszoną „egzysten-
cjalnym spiskiem”. Dlatego też poezja fi ńsko -szwedzkiej modernistki 
jest po brzegi wypełniona smutkiem. 

Ten smutek reguluje wewnętrzną kondycję Södergran – kobiety 
i poetki – w obydwu tych płaszczyznach z różnym natężeniem. To jest 
pewnego rodzaju paradoks, w którym skutek emocjonalny odrzucenia 
zastanej smutnej rzeczywistości (z racji też permanencji choroby w życiu 
poetki) miesza się z jednoczesnym pragnieniem podtrzymania owego 
smutku jako przestrzeni niezbędnej do wytwarzania twórczej melancho-
lii. Przypomina to Freudowski ubogi i pusty świat (smutek) oraz ubogie 
i puste samo Ja (melancholia)34. Choroba fi zyczna uruchamia chorobę 
duszy, nasila skażenie świata wewnętrznego, co jeszcze mocniej dookre-
śla doświadczanie alienacji, nostalgii, niezgody. Przez ciemną tkaninę 
lirycznych kompozycji autorki Dikter „prześwituje” świat melancholij-
ny, mroczny, będący kwintesencją intensywności doświadczania wielu 
negatywnych zdarzeń, wypełniających rzeczywistość karmioną nieprze-
rwanie różnoimiennymi instynktami (co uwyraźnia poetka wielokrotnie 
za swoimi patronami fi lozofi cznymi: Nietzschem35 i Schopenhauerem). 

33 Edith Södergran, Triumfuję, bo jestem…, tłum. Wojciech Niwiński, [w:] ibidem, 
s. 46 (w tomie Septemberlyran, 1916).

34 Por. Zygmunt Freud, Żałoba i melancholia, [w:] Kazimierz Pospiszyl, Zygmunt Freud. 
Człowiek i dzieło, wybór tekstów, tłum. z niemieckiego Barbara Kocowska et al., 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, s. 297.

35 Uwielbienie dla Fryderyka Nietzschego wyraziła Södergran w wierszu zatytu-
łowanym Vid Nietzsches grav (Przy grobie Nietzschego). Zob. Edith Södergran, Przy grobie 
Nietzschego, tłum. Wojciech Niwiński, [w:] Pieszo przez…, op. cit., s. 58.
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2. Szczęście bezsilne
Interesującą ilustracją poetycką jest wiersz o znacząco brzmiącym 

tytule Smärtan (Boleść). Naznaczona rozmaitymi defi cytami egzystencja nie 
może wedle poetki zapewnić człowiekowi poczucia zadowolenia, szczę-
ścia i spełnienia (za Schopenhauerem). Zawsze pojawia się jakaś prze-
szkoda, jakiś stan negacji, chorobliwa niemoc, stłumienie i frustracja, 
które niczym negaton blokują odczucie prawdziwego szczęścia. Szczę-
ście zawsze rodzi zdaniem autorki doświadczenie straty, bowiem jest 
złe, z uwagi na swoją ulotność, niedotykalność, krótkotrwałość, przez 
co człowiek ledwie może je spostrzec, ledwie mgnieniem zauważyć jego 
obecność, by za chwilę rozpaczać, żałować, że zostało niedostrzeżone, że 
niepostrzeżenie przemknęło:

 ♦ Szczęście nie posiada pieśni, szczęście nie posiada myśli,
szczęście nie posiada nic.
Trąć swoje szczęście a się rozpadnie, gdyż
szczęście jest złe.
Szczęście przychodzi powoli wraz z szumem poranka
w śpiących zaroślach,
szczęście szybuje w lekkich kształtach chmur po
intensywnie błękitnej głębinie,
szczęście jest polem co drzemie w żarze południa
lub nieskończoną równiną morza w kąpieli
prostopadłych promieni,
szczęście jest bezsilne, śpi i oddycha i
nie wie o niczym…36

Södergran wyraża tym samym swoje stanowisko wobec marności 
człowieczego bytowania, jednorazowości tego, co doczesne. Wszystko, 
co żywe, organiczne, podlega rozpadowi, zniszczeniu, śmierci. Świat 
ludzki również, co z kolei zbliża autorkę Smärtan do pascalowskiej defi ni-
cji człowieka, według której jest on bytem wyrwanym z nicości, pogrą-
żonym w marności nad marnościami i w nieskończoności37. Södergran 
pisze o opresyjnej kondycji egzystencjalnej człowieka, o ustawicz-

36 Edith Södergran, Smärtan, [w:] Dikter om livet och döden, i urval av Kaj Attorps, 
Bokförlaget Lind & Co, Gyllene Snittet AB, Helisingborg, Bembo Tryckt 2002, WS 
Bookwell, Borgå, s. 177 (tłum. Ewa Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski).

37 Por. Blaise Pascal, Myśli (84), tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), w układzie 
Jacques’a Chevaliera, oprac. Mieczysław Tazbir, wydanie 11, „Pax”, Warszawa 
1997, s. 53.
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nym doświadczaniu przez niego bytowych skrajności. Interesuje ją (za 
Schopenhauerem) szczególnie mechanizm okrucieństwa natury, jego 
bezsensowna powtarzalność i niemożność przezwyciężenia przez czło-
wieka przymusu podlegania tym nieustannie odnawialnym metamorfo-
zom. Ów mechanizm bytowy nakłada na bezbronnego, kruchego i sła-
bego człowieka immanencję tragiczności jego losu, oddania się jego 
następstwom. Tytułowa boleść jest w omawianym tutaj wierszu tragicz-
nością właśnie, wyrażoną za pomocą synekdochy, co uwydatnia silne 
nacechowanie wanitatywne i tanatyczne tej lirycznej wypowiedzi. Po-
etka pisze:

 ♦ Czy poznałeś boleść? Jest silna i wielka o
potajemnie zaciśniętych pięściach.
Czy poznałeś boleść? Śmieje się pełna nadziei
z zapłakanymi oczyma.
Boleść daje nam wszystko czego potrzebujemy – 
daje nam klucze do królestwa śmierci,
popycha nas przez bramy, gdy wciąż jeszcze się wahamy.
Boleść chrzci dzieci i czuwa z matką
i wykuwa wszystkie złote ślubne obrączki.
Boleść rządzi wszystkimi, wygładza czoło mędrca,
zapina biżuterię na szyi pożądanej kobiety,
stoi w drzwiach gdy mężczyzna wychodzi od ukochanej…
Co jeszcze boleść daje swoim ukochanym?
Nie wiem więcej.
Daje perły i kwiaty, daje pieśni i sny,
daje nam tysiące pocałunków które wszystkie są puste,
daje ten jedyny pocałunek który jest prawdziwy.
Daje nam nasze wyjątkowe dusze i przedziwne myśli,
daje nam wszystkim największe korzyści życia:
miłość, samotność i twarz śmierci38.

Nad każdym elementem egzystencji, nad każdym przejawem 
zmienności losu ciąży tragizm – egzystencjalna boleść. Tylko taka kon-
dycja właściwa jest jednostce w doczesności, „żadna droga do szczę-
ścia nie istnieje”39, człowiek nigdy go nie odczuwa, szczęście – zda-
niem poetki – „powinno pozostać nieuchwytne”40. Wyraźna warstwa 

38 Edith Södergran, Smärtan…, op. cit., s. 177–178.
39 Edith Södergran, Vägen till lyckan, [w:] eadem, Dikter, [w:] eadem, Samlade Dikter…, 

op. cit., s. 75. 
40 Ibidem.
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refl eksyjno -fi lozofi czna potęguje wizualność wiersza, co obejmuje po-
strzeganie całej egzystencji poprzez konkretne odniesienia do niej w kli-
macie spleenu. To z kolei włącza w obieg myślenia w kategoriach pesy-
mizmu, choroby, katastrofi zmu i eschatologii.

3. Życie najbardziej przypomina śmierć, swoją siostrę

W wierszach Edith Södergran dominują – jak zaznaczyłem wcze-
śniej – tematy, obrazy, loci communes które wylewają się wręcz z poezji eu-
ropejskiej pod koniec wieku XIX i na początku XX. Warte przytoczenia 
będą tutaj z oczywistych względów konteksty polskie. Niemal wszyst-
kie dostrzeżone w liryce fi ńsko -szwedzkiej modernistki toposy występu-
ją u polskich poetów fi ndesieclowych. 

Najbardziej znamienne są powinowactwa z Kazimierzem Przerwą-
-Tetmajerem, u którego nie są bynajmniej rzadkością takie obrazowa-
nia jak postawa buntu wobec niewrażliwej, odnawialnej potęgi natury, 
jej przymusowości w odradzaniu, wobec determinizmu biologiczne-
go. Wyrażał go poeta w licznych wierszach z różnych tomów edytowa-
nych na przestrzeni wielu lat, ale najdobitniej wybrzmiał ten antecedens 
w wierszu Wielbić naturę?..., z którego przytoczę niewielki fragment:

 ♦ nią mus praw tajemnych dla człowieka rządzi,
Bo jest maszyną martwą, a jej ruchy wieczne,
Są bezcelowe całkiem, są, bo są konieczne41.

Analogicznie w wierszach Antoniego Langego życie to zagadka za-
gadek. Pulsują w nich tajemnica bytowa (Rozmyślanie XXX), małość czło-
wiecza (Rozmyślanie LIV), a zatem kategorie, które zajmują poetę na każ-
dym etapie jego twórczości. W Rozmyślaniach czytamy:

 ♦ Życie zagadką ci jest, lecz za dni żywota
Żaden ci duch tajemnicy owej nie rozmota42.

Bliski wypowiedziom lirycznym Södergran, Tetmajera i Langego 
jest również Karol Irzykowski. W jego młodzieńczych wierszach z lat 

41 Kazimierz Przerwa -Tetmajer, Wielbić naturę?..., [w:] idem, Poezye, Gebethner 
i Spółka, Kraków 1891, s. 21.

42 Antoni Lange, Rozmyślania (XXX), Wydawca Wacław Wiediger, Kraków 1906, 
s. 41.
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1893–189743 dość wyraźnie zaznaczają się przywoływane w niniejszej 
egzegezie zagadnienia. Mnóstwo tu zatem różnoimiennych tęsknot, eg-
zystencjalnych odmętów, namysłu nad żywiołami konstytuującymi ży-
cie. Autor Horli nierzadko rozważa zagadkę życia i śmierci, którą w dwu-
zwrotkowym wierszu Jak jutrzenka nazywa „daleką (…) niedostępną, 
błyszczącą” (s. 12). Autor pochyla się również nad samotnością egzy-
stencjalną człowieka, rozważa iluzoryczność uczuć, chwilowość zdarzeń, 
rdzenną przemijalność, bowiem tak naprawdę człowiek zawsze pozosta-
je sam, co najpełniej jest dostrzegalne w momencie śmierci. W jednym 
z wierszy poeta wyznaje:

 ♦ Bezdenną ciszę
Chciałbym przeniknąć,
Może usłyszę
Skrzydła Nicości. (Cisza leśna, s. 18)

Równie często prześwituje przez tkaninę tych wierszy świadomość 
niewygody egzystencjalnej, pewnego rodzaju doczesne ogłuszenie oraz 
chroniczne odczuwanie strachu, nietożsamości, paraliżującej trwogi 
przed nieznanym, przed niewiadomą czającą się za bramą kresu:

 ♦ W ciemności jestem już cały
I tonę w nocy bezdennej (Modlitwa, s. 37)

 ♦ (…) nie wiem…
Lecz mi się zdaje, że na jakiejś szali
Niezmiernym pędem w dół lecę i spadam
Na dno. (Żelazny fundusz, s. 62)

Irzykowski artykułuje lęk człowieka przełomu wieków, drżącego 
w niemocy, niezdolnego do aktywności. W dookolności widzi li tylko 
ciemność, w której każda nowa myśl więdnie, nie jest zdolna do zaini-
cjowania kolejnego szczebla rozwoju, a rozum „w bezcelowej błąka się 
zadumie” [*** Kiedy w nocy lampa wypalona, s. 89]. Myśli dygoczą, wpadają 
w rozliczne zamęty, wypełniają chorą duszę, zamierają:

43 Karol Irzykowski, Wiersze i dramaty, oprac. Maria Wojterska, wydanie I, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977. Wszystkie cytowane w tekście głównym 
wiersze pochodzą z tego wydania. Obok przywołania podaję tytuł utworu i odpo-
wiednią paginację.
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 ♦ Myśli ucichły i drżą,
I patrzą, że te zamęty,
Te same w duszy mej są.
(…) Kilka z nich we mnie powstaje –
Takieście blade, bez sił!
Wstają i wątpią wraz ze mną (…) [*** Wokoło burza, śnieg, ciemność, s. 71].

Przywołani tutaj poeci konsekwentnie eksponują w swojej twórczo-
ści rozważania wanitatywne. Częściej jednak myślą i mówią o śmierci. 
Zamyślenia i zastanowienia nad śmiercią, rozmyślania i dumania o kre-
sie stanowią istotny wektor ich liryki, bowiem przenoszą indywidual-
ne doświadczenia końca w zupełnie inne rejestry. Nadrzędna jest w tym 
aspekcie przemożna potrzeba wytłumaczenia osobniczej trwogi meta-
fi zycznej, uśmierzenie potwornego strachu przed śmiercią – namagne-
sowanego niedoskonałościami doczesności. Wstępując w krąg topiki 
mortualnej, poeci poruszają się w obszarze tego, co niewypowiedzia-
ne, przenoszą uwagę, wzbogacając subiektywnością fi ndesieclową wy-
platankę odcieni emocjonalnych.

Twórcy fi ndesieclowi próbowali poprzez fenomen śmierci rozpo-
znać istotę egzystencji, uwolnić się od cierpień doświadczanych w rze-
czywistym procesie życia, stąd ich rozliczne tęsknoty za śmiercią, stąd 
wyznania miłości do niej, różnoimienne bunty, powszechna jeremia-
da skierowana przeciw doczesności. W polskiej poezji modernistycz-
nej niemal każdy z poetów prezentował takie stanowisko. Najdobitniej 
je wypowiedział Antoni Lange, wpisując się idealnie w klimat moderni-
stycznych ambiwalencji i niewiadomych:

 ♦ Lecz to, co na dnie tego bytu leży,
Kryją mi wiecznej tajemnicy chmury.
Świat jest – jak marmur, który śpi w kopalni,
W którym już posąg do życia się zrywa,
Lecz nim go dłutem mistrz uidealni
Nikt nie zna treści jego żył przędziwa44.

Dosadniej defi niuje poeta egzystencję w innych kompozycjach, 
na przykład w Palingenezie wieszczy masową apokalipsę, widzi wszędzie 
„bytu zgliszcza”, wszystko jawi się poecie jako „grobowa urna”. Cały 

44 Antoni Lange, Pieśń o słowie (XIV), [w:] idem, Poezje, cz. I, wydanie autora, Druk 
W.L. Anczyca i Spółki, Kraków 1895, s. 155.
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świat doczesny to „jeden trup”, to „martwych ciał kopalnia”45. W swo-
ich sztandarowych Rozmyślaniach z kolei udobitnia wielokrotnie roz-
pad ciała, podkreślając kruchość życia, niepokój bytowy, permanencję 
przemijalności i marności, zaś głównym akordem cyklu czyni przypo-
mnienie o ciągłej obecności śmierci w każdej minucie życia, o swoistej 
człowieczej kondycji przedśmiertnej, o możliwości natychmiastowego 
kresu, przerwania życia: „w każdej chwili żywota jesteś w przededniu 
mogiły, jako (…) więzień, co kosy czeka śmiertelnej”46. Lange jako po-
eta śmierci – jej czołowy w Młodej Polsce apologeta – najpełniej wyra-
ził jej indywidualne pojmowanie w pięknym wierszu zatytułowanym 
Śmierć:

 ♦ Najgorętsze moje pienia –
wielmożna, tajemnicza
Pani święta bez oblicza –
Tobiem składał, gwiazdo cienia!

Ty, aniele bez imienia,
Białoskrzydła mgło dziewicza,
Której szept mię rozsłodycza –
Srebrna rzeko zapomnienia!

Pani czysta, pani smutna –
Nieugięta – absolutna –
Cześć ci za twe białe płótna…

Cześć ci, pani, za tę ciszę,
Która słodko nas kołysze –
U twych stóp w bezmiarach wiszę…47

Antoni Lange nie pierwszy raz w swojej liryce wyznaje miłość 
śmierci48, personifi kuje śmierć jako piękną, niedostępną kobietę, cze-
go przytoczony wyżej wiersz jest znamiennym ukoronowaniem. Stano-
wi on również doskonały przykład owych rozlicznych tęsknot poetów 
modernistycznych do krainy wiecznej szczęśliwości, do stanu uwolnie-

45 Antoni Lange, Palingeneza, [w:] ibidem, s. 181–182.
46 Antoni Lange, Rozmyślania (XXXIII)…, op. cit., s. 44.
47 Antoni Lange, Śmierć, [w:] idem, Rozmyślania i inne wiersze, wybrał i wstępem po-

przedził Jerzy Poradecki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979, 
s. 134 (w części Deuteronomion, czyli powtórzenie).

48 Zob. Antonina Lubaszewska, Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości. Życie 
– śmierci doskonałość, Wydawnictwo UJ, Kraków 1995.



102

nia od udręczenia doczesnego. Obok znaczącego zachwytu, uwielbienia 
dla „pięknej nieznajomej”, jest w tym wierszu zapisany pewien osobli-
wy typ spolegliwości wobec kresu, całkowitego oddania się, powierze-
nia siebie „białym bezmiarom”. Znamienne tym bardziej, że to nie Bóg, 
ale właśnie śmierć jest dla Langego najwyższą wartością, ideą, której na 
zawsze pozostał wierny. Śmierć dla poety była „największą korzyścią ży-
cia”, tak jak dla Edith Södergran (obok miłości i samotności). 

Jak już sygnalizowałem, skandynawska poetka podobnie ujęła jed-
nostkę niewymownie osamotnioną, skrajnie wyalienowaną, pozosta-
wioną samą sobie, żyjącą ze świadomością kresu, upewnioną co do 
własnego końca. W wielu jej wierszach dominują sztafaż nastrojów i od-
czuć, sposoby kreacji podmiotu, symbolika, jakie spotkać można w eu-
ropejskiej poezji przełomu wieków. Śmierć zaplata się tutaj z miłością, 
piękno z brzydotą, pewien rodzaj egzystencjalnej klęski z witalnym zwy-
cięstwem, a wszystko dzieje się w aurze chronicznie podkreślanej nie-
trwałości, przemijalności, marności, stanowiąc najgłębszy rys tej twór-
czości. 

W takim tragicznym ujęciu Edith Södergran przypomina młodopol-
ską poetkę – Marię Komornicką (1876–1949). Wzmacniają to podo-
bieństwo życie w samotności, niepowodzenia w sferze miłości, choroba 
duszy i ciała, intensywna świadomość śmierci i w konsekwencji skrajnie 
tragiczny kształt egzystencji. Komornicka „obdarzona nadmiarem świa-
domości refl eksyjnej, stworzyła (…) wizję człowieka jako istoty samot-
nej, zdanej na samą siebie, urodzonej po to, by umrzeć”49, i zapisała 
kondycję kobiety w stanie cielesnej niedoskonałości, niewygody, egzy-
stencji dosadniej pogłębianej cierpieniem – po nietzscheańsku (Nietz-
sche był mistrzem dla obu poetek) egzystującej „pod pustym niebem”50. 

W wierszach Komornickiej i Södergran jednostka jest wystawiona 
na permanentne oznaki przemijania, zamierania, śmierci. U obydwu po-
etek występują fascynujące modernistów obrazy rozkładu, jesieni, wi-
zerunki umierającego piękna, choroby. Edith Södergran w swoich kil-

49 Elżbieta Hurnikowa, Kobiety w literaturze i kulturze przełomu wieków…, op. cit., s. 170.
50 Maria Podraza -Kwiatkowska, Tragiczna wolność (o Marii Komornickiej), [w:] eadem, 

Somnambulicy – dekadenci – herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków – Wrocław 1985, s. 228.
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ku znaczących utworach o jesieni (dodać należy, że ta właśnie pora roku 
wydaje się być jedną z ulubionych przez poetkę, bowiem kompozycje 
jej poświęcone pojawiają się we wszystkich tomach wierszy), w tak bar-
dzo naturalny, spokojny sposób opowiada o jej naturze, przenosząc jed-
nocześnie tę opowieść na grunt egzystencjalny. W wierszu Höstens dagar 
(Jesienne dni)51 przedstawia poetka piękno jesieni – w przeciwieństwie do 
wielokrotnie spotykanych w polskiej poezji modernistycznej obrazów 
tej pory roku jednoznacznie kojarzonej z tragicznym wymiarem wszel-
kiej mortualności. Tak spokojnie, pastelowo pisząc o jesieni, fi ńsko-
-szwedzka poetka łagodniej niż polscy moderniści podejmuje aspekt 
ontologicznego tragizmu, jakim jest nieodwracalność śmierci. Autorka 
Jesiennych dni uchwyciła w obrazowaniu pewną „czystość” jesieni, jej po-
zytywną aurę, wyjątkowy radosny klimat. Transparentność jesieni, jej 
złotość, sytość czerpana z dojrzałości przyrody wprowadza w nastrój za-
dowolenia z wypełnionego oczekiwania na kolejną porę roku, z jedno-
czesnym uwyraźnieniem naturalnego biegu życia, jego zgodności z ryt-
mem kalendarza:

 ♦ Jesienne dni są przeźroczyste
i namalowane na złotej kanwie lasu…
Jesienne dni śmieją się do całego świata.
Tak cudownie jest usnąć bez pragnień,
sytym kwiatów i zmęczonym zielenią,
z czerwonym wieńcem wina przy zagłówku…

Podobny nastrój da się odczytać w kompozycji zatytułowanej: Höstens 
sista blomma (Ostatni kwiat jesieni). Istotne jest tutaj swoiste kodowanie na-
strojów lata w symptomach jesieni, ubogacanie pierwszego skojarzenia 
jesieni ze słotą, smutkiem, przemijaniem i śmiercią. Poetka niejako osła-
bia eschatologiczny wymiar jesieni poprzez naładowanie obrazami zwy-
kle kojarzonymi optymistycznie: „kołyska lata”, „bajeczne i błękitne je-
zioro”, „światła ciepłych ognisk”52. Owa jasność letniej pory, optymizm 
z nią związany okazują się jednak tylko zasłoną dla diagnozy właściwej, 

51 Edith Södergran, Höstens dagar, [w:] eadem, Samlade Dikter…, op. cit., s. 48; tłum. 
Ewa Sucharska; sztandarowe wiersze o tej perspektywie to: Höst (Jesień), Skogssjon 
(Leśne jezioro), Irrande moln (Wędrujące chmury), Den sorjande tradgarden (Opłakiwany ogród ), 
rozsiane po wszystkich zbiorach wierszy fi ńskiej poetki.

52 Edith Södergran, Höstens sista blomma, [w:] ibidem, s. 62–63 (tłum. Ostatni kwiat jesie-
ni). Tłum. Ewa Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski.
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w której znikomość świata i obecność w nim śmierci znajdują swoje po-
twierdzenie. Poetka nie dramatyzuje, nie demonizuje tego stanu rzeczy, 
dostrzega tę dobrą stronę jesieni, jednak okazuje się w toku lektury, iż 
dominuje tu silny akord mortualny, do którego ustawicznie autorka po-
wraca. 

W drugiej części Jesiennych dni Södergran znów kieruje uwagę na 
stan zamierania jesiennego – uwypukla dojrzałe piękno, brak odczu-
wania, zimno, zapadanie w sen (wieloznaczna technika oniryczna jest 
częsta w jej twórczości). Z kolei w Ostatnim kwiecie jesieni wprowadzając 
czas przeszły udobitnia umieranie wszystkiego, co żywe, piękne, wital-
ne. Wszystko umarło, zniknęło, pozostał ostatni kwiat jesieni – symbol 
świata żywego, frenetycznego, barwnego, pięknego. Södergran wpisuje 
się zatem w technikę młodopolan, w liryczną formułę, którą wypowie-
działa Komornicka: „pięknem jest wszystko ginące – gdy mija”53. Wio-
sna i lato są już martwe, a kwiat – przypadkowo kwitnący – jest ostat-
nim dowodem zdarzającego się istnienia, „najmłodszym nasieniem” 
po „martwej wiośnie”. Podmiot wiersza – symbolizujący poetkę kwiat 
– wyznaje: „moje pręciki nie noszą nic poza nasieniem śmierci (…) 
zamknę bramę śmierci”, uwyraźniając paralelę do ludzkiego życia, do 
narodzin i śmierci, do metaforycznego ujęcia egzystencji w czterech 
porach roku. 

To dobrze rozpoznawalne instrumentarium liryczne odsłania pry-
marną problematykę twórczości obu pisarek, mianowicie „charaktery-
styczny dla modernizmu dramat podwójnej alienacji, społecznej i on-
tologicznej”54. Tak wielkie indywidualistki nie mogły zgodzić się na 
„typowe” zaakceptowanie swojego położenia w życiu, w środowisku, 
w domu, nie mogły znieść pewnego ontycznego niedowładu, w jaki zo-
stały wrzucone. Punktem wyjścia dla transgresji u Södergran była nie-
uleczalna choroba i walka z nią, a następnie pokonywanie własnych 
słabości, mimo częstych myśli samobójczych odczytywanych na prze-
strzeni całej twórczości55. Z kolei Komornicka zerwała z wyznaczoną 
przez „ramy natury” rolą kobiety i w procesie transgresji wyszła z kobie-

53 Maria Komornicka, Na rozdrożu, „Chimera” 1905, t. 9, z. 25, s. 112.
54 Elżbieta Hurnikowa, Kobiety w literaturze i kulturze przełomu wieków…, op. cit., s. 171.
55 Zob. George C. Schoolfi eld, A life on the Edge…, op. cit., s. 64.
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cości i weszła w męskość – symbolicznego Piotra Odmieńca Własta56 – 
co zostało dokonane śmiercią w zakładzie psychiatrycznym. 

Te dramatycznie wyalienowane egzystencje dziejące się „w po-
czuciu bezradności wobec normalności innych [wyróżnienie moje], 
ulegając na przemian kompleksowi mocy i kompleksowi niższości”57, 
w pełni odsłaniać się mogły jedynie w poezji, czego dowodem są – u obu 
poetek – serie nad wyraz śmiałych erotyków58. Doświadczenia osobi-
ste, nierzadko intymne, podsycały owo poczucie głębokiego osamotnie-
nia, nasączając jeszcze mocniej dramatyzm ich funkcjonowania, bowiem 
zarówno Komornicka i Södergran doznały różnych urazów w relacjach 
interpersonalnych, głównie z mężczyznami. Komornicka doświadczyła 
despotyzmu ojca, zazdrości męża, rozlicznych, nieudanych romansów, 
co wpędziło ją w „kompleks winy. Na tym podłożu wyrosło pragnienie 
odrodzenia się w innym ciele i osobowości”59. 

Edith Södergran podobnie – po całej jej poezji rozsiane są wiersze 
będące efektem chybionych związków z mężczyznami, niespełnionych 
relacji intymnych. Poetka dość radykalnie ocenia ich w świetle zdoby-
tych doświadczeń. Mężczyzna jest tutaj znacząco napiętnowany, obwi-
niany za rozpad związków, za niespełnienie oczekiwań, za – ma się wra-
żenie – „esencję męskości”, za różność płciową. Podmiot kobiecy jest 
szalenie rozgoryczony i rozczarowany mężczyzną, któremu przypisu-
je samolubstwo i swawolę i na którego sprytnie zrzuca całą odpowie-
dzialność za niepowodzenia emocjonalno -erotyczne. Södergran umniej-
sza znaczenie doświadczeń seksualnych, głosi łotrostwo i haniebność 
mężczyzn, wywyższając przy tym przymioty kobiet60. W utworze Violet-
ta skymningar… (Fioletowe zmierzchy… ) pisze:

56 Zob. Edward Boniecki, Modernistyczny dramat ciała – Maria Komornicka, Wydawnictwo 
Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1998.

57 Elżbieta Hurnikowa, Kobiety w literaturze i kulturze przełomu wieków..., op. cit., s. 170.
58 Zob. wiersze Södergran: Rosen (Róża) w tomie: Kraj, którego nie ma; Sorger (Troski) 

w zbiorze Dikter. W tym ostatnim, jak również w kilku innych, w których zwraca 
się poetka do kobiet, da się zauważyć silnie osadzone wątki homoerotyczne, wy-
rażanie uwielbienia, podziwu dla kobiet, dla cielesności niewieściej.

59 Elżbieta Hurnikowa, Kobiety w literaturze i kulturze przełomu wieków…, op. cit., s. 171.
60 Por. George C. Schoolfi eld, A life on the Edge…, op. cit., s. 47–50.
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 ♦ tylko promienie słońca czcić umieją godnie czułe kobiece ciała…
(…) Fałszywym zwierciadłem jest mężczyzna, (…)
kłamstwem jest mężczyzna, (…)
nadpsutym owocem jest mężczyzna, takim dumne usta gardzą.
O, siostry moje piękne, (…)
myśmy są wojowniczki, bohaterki, amazonki (…)61.

Te zjadliwe aluzje wskazywałyby na „kompleks winy”, bowiem 
udobitnione tutaj postrzeganie mężczyzn jako pustych, nieczułych, nie-
wiernych, traktujących kobiety przedmiotowo w ramach „zreduko-
wania do symboli erotycznych”62, jest znamienne. Przejawem kom-
pleksu jest pragnienie zemsty, chęć rzucenia klątwy na wszystkich 
mężczyzn. W szerszej perspektywie Södergran krytykuje miłość uzależ-
nioną w znacznym stopniu od zmysłów, mając na uwadze destrukcyjną 
moc tak pojmowanego uczucia. Poetka przeklina zmysłowość mężczyzn 
(znamienne, jak uwyraźniałem, wielbi kobiecą) – tę, która jest odpo-
wiedzialna za „niszczenie” zmysłowości kobiecej, a w ujęciu szerszym, 
uniwersalnym, odsłania duszę smutną, cierpiącą, obnaża bytową roz-
pacz, ból, zwątpienie, nadto zaś okrutną prawdę o słabości i samotności 
człowieka, o potędze losu, przeznaczenia niedającego jednostce nawet 
najmniejszej możliwości obrony i żadnego wyboru. 

To pesymistyczne zwątpienie wpisuje się w schopenhauerowską wi-
zję popędu, bezsensownego, niewyżytego i kierującego życiem, jedne-
go z – jak ujęła Komornicka: „pożądań sępów”63. W myśl tej tragicznej 
koncepcji Södergran postrzega zmysłowość jako będącą li tylko dźwi-
gnią natury (za Schopenhauerem), niewzruszonym narzędziem, i negu-
je istnienie prawdziwej, pełnej miłości duchowej. Znaczący w tej per-
spektywie jest wiersz Do Erosa64, opalizujący wielością różnoimiennych 
znaczeń. Szwedzko -fi ńska modernistka piętnuje tutaj erotyzm, podkre-
ślając jego mroczność, destrukcyjną inżynierię, masowość i skazanie na 
oczywistość zmysłowego cierpienia. Świat Erosa pozbawia ją wyraźnej 

61 Edith Södergran, Fioletowe zmierzchy…, tłum. Wojciech Niwiński, [w:] Pieszo przez słońc 
systemy…, op. cit., s. 21.

62 George C. Schoolfi eld, A life on the Edge…, op. cit., s. 52.
63 Maria Komornicka, Na rozdrożu…, op. cit., s. 112.
64 Edith Södergran, Till Eros, [w:] eadem, Samlade Dikter, op. cit., s. 140; tłum. Ewa 

Sucharska; w kolejnych tomach powróci poetka do tego tematu w utworach: Du 
store Eros, Eros tempel, Eros hemlighet, Eros skapar världen ny, Extas.
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identyfi kacji, kobiecość pod jego wpływem staje się pęknięta, rozpo-
łowiona, zanurzona w lęku, w żywiole cierpienia. Pożądanie ze strony 
mężczyzny wtrąca w „mroczną krainę”, w „czerwony krąg”, „wrzuca 
do ciemnego pokoju”65, obezwładnia, zniewala, więzi w idiomatycz-
nym przesileniu kobiecego bycia. Södergran stanowczo protestuje tym 
samym przeciwko fallocentryzmowi, przeciwko kobiecości w zawiesze-
niu, czemu daje wyraz w całej swojej twórczości. Ten krótki wiersz Till 
Eros (Do Erosa) jest summą tego zapatrywania:

 ♦ Erosie, najokrutniejszy z bogów,
dlaczego zawiodłeś mnie do tej mrocznej krainy?
Gdy dziewczynki dorastają
są odgradzane od światła
i wrzucane do ciemnego pokoju.
Czyż moja dusza nie unosiła się niczym szczęśliwa gwiazda
Zanim została wciągnięta w twój czerwony krąg?
Spójrz, mam związane dłonie i stopy,
poczuj, jestem zmuszona do wszystkich moich myśli.
Erosie, najokrutniejszy z bogów:
nie uciekam, nie czekam,
cierpię jedynie niczym zwierzę. 

Bardzo często w polskiej poezji modernizmu – jak powszechnie 
wiadomo – miłość łączyła się z cierpieniem, jak również ze śmiercią. 
Antoni Lange pisał:

 ♦ Rozkosz i cierpienie
W jedno się wiążą – niepewność66.

Z kolei Karol Irzykowski tak oto:
 ♦ Razem przykuci dwaj niewolnicy

Całują kajdany –
(…) patrzę w Ciebie, jak więzień w ciemnicy
Na kawał nieba. [*** Nie jesteś godną mojego płomienia, s. 26]

Takich przykładów jest oczywiście mnóstwo. Poeci śmiało porów-
nują miłość do różnoimiennych cierpień, do śmierci. Obrazy pełne sub-
telnych wyznań, oczarowań miłosnych, pożądań, kształtów erotyzmu 
tworzył Karol Irzykowski: Niemy duet dyptyk: On i Ona, s. 24–25; Klatka, 

65 Ibidem.
66 Antoni Lange, Fragment, [w:] idem, Poezye. Część I..., op. cit., s. 21 (w części zatytu-

łowanej Erotyki).
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s. 36; odważny wiersz o rozkoszy, pożądaniu cielesnym: O północy, s. 45; 
[*** Wiem, że nie oprę się czarowi Twemu], s. 47; [*** Od pocałunków i uścisków 
twoich], s. 83; [*** Z ciemności korzystając], s. 85–86; Głos, s. 87–88; Cze-
kam, s. 91. Słowem – pełne różnoimiennych energii miłości, uwalnia-
nej w tym momencie, kiedy, jak pięknie ujął Irzykowski: „i w mojej du-
szy wstaje druga dusza” (Widzę, s. 92). Obok nich zawsze pojawia się 
cierpienie z nią związane nierozerwalnie. Jest ono wypowiadane wprost 
albo w rozlicznych porównaniach do roślin, pór roku, personifi kacjach 
czy zabiegach z wykorzystaniem sugestii i synestezji. 

Z przywołanym wyżej wierszem Karola Irzykowskiego silnie kore-
sponduje kompozycja Edith Södergran, zatytułowana Kärlek67 (Miłość). Po-
etka skandynawska pisze:

 ♦ wiedziałam jedynie że jestem więźniem twoich pieszczot.
(…) O, trzymaj mnie w zamknięciu twoich ramion tak mocno bym nie potrzebowa-
ła już nic.

Obydwoje mówią o doskonale znanej modernistom sytuacji uwię-
zienia, zniewolenia przez miłość, która jest pożądana wówczas, kiedy 
jej nie ma. Gdy się pojawia, wszystko zmienia się diametralnie, zaczy-
nają wyostrzać się pewne konteksty egzystencji, przysłaniane wcześniej 
przez moc rojenia, siłę pragnienia. Miłość Södergran to według Geor-
ge’a Schoolfi elda „jeden z najlepszych jej wierszy miłosnych, wyznanie 
utraty wolności osobistej, zdrady zobowiązań, obaw dotyczących anor-
malności seksualnej (lub „niekompletności”) i choroby fi zycznej”68, 
z czym trudno się nie zgodzić. Modernistyczne pisanie o miłości zawsze 
jest nasączone zawodem, który prowadzi ku defetystycznemu postrzega-
niu życia, ku pustce egzystencjalnej. Autorka wiersza Kärlek dobrze o tym 
wiedziała, rozumiała doskonale ten stan odrzucenia, straty, defi cytu, ko-
mentując to właśnie w swojej „poezji zawiedzionej miłości”69. 

Poetka uwyraźniła ten pesymistyczny, wanitatywny ogląd miłości, 
wprowadzając symbol lustra i odbicia w nim. W pierwszej części wier-
sza autorka podkreśla kobiece piękno, pełną powabu i tajemnicy ciele-

67 Edith Södergran, Kärlek, [w:] eadem, Dikter, [w:] eadem, Samlade Dikter…, op. cit., 
s. 102–103. Tłum. Ewa Sucharska.

68 George C. Schoolfi eld, A life on the Edge…, op. cit., s. 53.
69 Ibidem, s. 55. 
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sność, odkrywanie kształtów ponętności, atrakcyjności niewieściej, in-
tymną niezwykłość:

 ♦ usiadłam przy twym stole
i wypiłam czarkę wina wdychając zapach kilku róż.
Odkryłeś że jestem piękna i przypominam coś, co widziałeś we śnie,
(…) A ty wziąłeś śmiejąc się lustro i poprosiłeś mnie bym spojrzała na siebie.

Wydawałoby się, że naturalną konsekwencją sytuacji przedstawio-
nej w wierszu będzie zachwyt, podziw podmiotu kobiecego nad wła-
snym pięknem i radość z dostrzeżenia tego piękna przez mężczyznę70. 
Tak się jednak nie dzieje, bowiem odbicie objawia kogoś zupełnie inne-
go, „z powierzchni (…) zwierciadła wyziera ku patrzącemu człowiek, 
podobny do niego, a przy tym różny od niego, ktoś, kto jest nim i zara-
zem nie jest nim”71. W drugiej części wiersza czytamy:

 ♦ Ujrzałam że moje ramiona zrobione były z prochu i rozsypały się,
Ujrzałam że moje piękno było chore i nie chciałam już nic – tylko zniknąć.

Poetka wprowadziła w ten sposób kategorię meditatio mortis, za którą 
kryją się marność fi zyczności, ciała, piękna i zdrowia, trwanie ku jedynie 
pewnej śmierci. Wyznanie to przypomina wanitatywny topos człowieka 
patrzącego w lustro – tu narzuca się wręcz skojarzenie ze znanym obra-
zem Lucasa Furtenagla (1505–1546) z 1529 roku, stanowiącym portret 
małżeństwa Burgkmaierów. Widoczni na nim mężczyzna i kobieta prze-
glądają się w lustrze, w którym zamiast ich teraźniejszego odbicia poja-
wiają się trupie czaszki72. 

Kolejny raz autorka odniosła się do własnej marności, cielesnej ni-
cości, człowieczej słabości i choroby w efekcie tragicznego samopozna-
nia. Ponownie wyostrzyła namysł, iż materia jest li tylko labilną atrapą, 

70 Por. Joanna de Groot, ’Sex’ and ‘race’. The construction of language and image in the nine-
teenth century, [w:] Sexuality and Subordination. Interdisciplinary Studies of Gender in the Nineteenth 
Century, ed. Susan Mendus, Jane Rendall, London & New York 1989, s. 89–128.

71 Mieczysław Wallis, Dzieje zwierciadła i jego rola w różnych dziedzinach kultury, Zakład im. 
Ossolińskich, Łódź 1956, s. 74, cytuję za: Anna Czabanowska, W zwierciadłach je-
zior. Symbolika odbicia w wodzie w poezji Młodej Polski, „Ruch Literacki” R. XXVIII, 1987, 
Z. 4–5 (163–164), s. 264.

72 Por. Joanna Cymbrykiewicz, Motyw śmierci we współczesnej poezji duńskiej, Ofi cyna Wyda-
wnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2008, s. 164.
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że „życie ludzkie jest tylko epizodem”73 – jak mawiał Epikur. Jedynym 
pragnieniem, marzeniem pozostaje niezmiennie nagłe zniknięcie – roz-
płynięcie się w niebycie, w śmierci -nirwanie. Warto też w tym miejscu 
przypomnieć dwie tradycyjne interpretacje mitu Narcyza. 

Starsza z nich – jak pisze Anna Czabanowska – wywodząca się od Plotyna, głosiła, że pięk-
no zmysłowe jest tylko cieniem odwiecznego piękna. Piękno cielesne powinno przypominać o istnieniu 
i skłaniać do poznania piękna absolutnego. Nieszczęście Narcyza polegało na zapomnieniu o tej praw-
dzie, na pogoni za szczęściem ziemskim, będącym tylko cieniem na wodzie. Drugi nurt interpretacyj-
ny racjonalizował historię greckiego młodzieńca, sprowadzając ją do tego, co współczesna psychologia 
określa jako narcyzm. Ten sposób rozumienia mitu zapoczątkował Francis Bacon w jednym z rozdzia-
łów dzieła O mądrości starożytnych – Narcyz, czyli o miłości samego siebie. Ba-
con widzi w Narcyzie pospolitego egoistę, zakochanego w sobie samotnika, niezdolnego do praktycz-
nego działania74.

Edith Södergran wpisuje się oczywiście w interpretację plotyńską, 
wzbogaconą fi lozofi ą Schopenhauera i ustawioną na Gide’owskiej teorii 
symbolu wywiedzionej z mitu o Narcyzie75. W Traktacie o Narcyzie André 
Gide’a Narcyz „pozostaje symbolem, który potężnieje – i nachylony nad 
pozorem świata mglisto odczuwa w sobie wchłonięte przemijające ludz-
kie pokolenia”76. Silnie uobecniony wątek przemijania, dominacja cza-
su niewzruszonego, płynącego bez żadnych konsekwencji, narodziny/
śmierć, materialna zniszczalność – piękno/brzydota/miłość/nienawiść, 
stanowią jądro przemyśleń poetki skandynawskiej. Autorka uniwersa-
lizuje obraz przed odbiciem w lustrze i ten widziany w odbiciu, wska-
zując, że rzeczywistość, dookolność, ma charakter zwodniczy, chime-
ryczny. Nie zawsze to, co widoczne, jest prawdziwe, dopiero lustrzane 
odbicie może objawić „zapowiedź tego, co znajduje się po drugiej stro-
nie życia, dać możliwość zbliżenia się do wartości metafi zycznych”77. 

73 Władysław Tatarkiewicz, Epikur i epikurejczycy, [w:] idem, Historia fi lozofi i T.1. Filozofi a 
starożytna i średniowieczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie XXII, Warszawa 
2011, s. 156.

74 Anna Czabanowska, W zwierciadłach jezior…, op. cit., s. 269.
75 Zob. André Gide, Traktat o Narcyzie (teoria symbolu), [w:] idem, Immoralista i inne utwory, 

tłum. Izabella Rogozińska, wstęp Lech Budrecki, „Czytelnik”, Warszawa 1984.
76 Ibidem, s. 41, cytuję za: Anna Czabanowska, W zwierciadłach jezior …, op. cit., s. 269.
77 Anna Czabanowska, W zwierciadłach jezior…, op. cit., s. 279.
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Po kolejnej utracie szansy na miłość prawdziwą poetka wpadała 
w nostalgię, w nurt przemijania, przychodzącego z różnych stron smut-
ku i niespełnionej tęsknoty za miłością idealną. W takiej kondycji zła-
manej – permanentnego oczekiwania na miłość, jedyną pociechę nio-
sła widziana po modernistycznemu śmierć78. U Edith Södergran – tak jak 
u modernistów polskich – śmierć jest nierozłączną siostrą życia, te feno-
meny wspólnie zakreślają ramy egzystencji „oddychającej” śmiercią. Po-
etka pisze: 

 ♦ Życie najbardziej przypomina śmierć, swoją siostrę.
Śmierć nie jest inna,
możesz ją pogłaskać i potrzymać za rękę i pogładzić jej włosy,
ona poda ci kwiat i zaśmieje się.
Możesz zatopić swą twarz w jej piersi
i usłyszeć jak mówi: czas już iść.
Ona nie powie ci że jest kimś innym.
Śmierć nie leży zielono -biała z twarzą ku ziemi
lub plecami na białych noszach:
śmierć krąży wokół z rumianymi policzkami i rozmawia ze wszystkimi.
Śmierć ma delikatne rysy i pogodne policzki,
na twoim sercu kładzie swoją miękką dłoń.
Tego kto poczuł tę miękką dłoń na swym sercu,
nie ogrzeje ciepłe słońce,
jest zimny jak lód i nie kocha nikogo79.

Znamienne jest tutaj, że śmierć porównana została do kobiety – 
pięknej, witalnej, emanującej dobrocią. Warto tutaj dodać, iż pozytyw-
ny opis śmierci i jej uosobienie jako pięknej kobiety (szwedz. Livets sys-
ter) zrywa z tradycjami literatury szwedzkiej, w której poeci (na przykład 
G. Fröding, D. Andersson i wielu innych) ukazywali śmierć w negatyw-
nym świetle jako postać mężczyzny (szwedz. Liemannen, dokładne tłuma-
czenie na język polski ‘mężczyzna z kosą’80).

Poetka zrównuje śmierć z życiem, dostrzegając w niej pewną „wi-
talną” jasność, spokój, kojącą ciszę, szczęście. Poprzez takie złagodze-
nie kresu, „uspokojenie” momentu śmierci, uśmierza ona przekleństwo 

78 Por. George C. Schoolfi eld, A life on the Edge…, op. cit., s. 55.
79 Edith Södergran, Livets syster, [w:] eadem, Dikter, [w:] eadem, Samlade Dikter…, 

op. cit., s. 116–117. Tłum. Ewa Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski.
80 Por. Jan Białostocki, Płeć śmierci, Wydawnictwo słowo / obraz / terytoria, Gdańsk 

2007.
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egzystencji, łagodzi nachylenie ku odwiecznej skardze na doczesność. 
To kolejne oczywiste wprowadzenie w myśl fi lozofi czną Schopenhauera 
– śmierć mieni się tutaj znaczeniami nirwanicznymi, ma moc nirwany, 
odwołuje do prapoczątku, niesie pokusę zatracenia w bycie właściwym. 
Autorka zmniejsza niejako intensywność doświadczania kresu, łagodzi 
ból tragicznego mocowania się z biologią.

Södergran – tak jak polscy poeci fi ndesieclowi – stosuje niezwy-
kle subtelne, kobiece uosobienie śmierci. Trzymanie za rękę, głaskanie 
po włosach, piękno kwiatu, uśmiech, przytulenie do piersi, rumiane 
i pogodne policzki, jasna rozmowa, delikatne rysy, ciepłe, dobrotli-
we dłonie jednoznacznie są kojarzone z miłością, ukojeniem, czuło-
ścią wręcz matczyną. Nakłada się na to kojący dotyk – położenie na 
sercu miękkiej dłoni (u Jana Kasprowicza na przykład są to „zwoje ra-
mion”81 śmierci, które obejmują) oswaja, zbliża, uwalnia rejestry róż-
noimiennych uczuć. Znamienne jest tutaj kładzenie dłoni, na co zwra-
ca uwagę również Maria Podraza -Kwiatkowska, interpretując polską 
poezję modernistyczną. I tak, Stanisław Korab -Brzozowski w wierszu: 
O przyjdź! prosi:

 ♦ i dłonie 
Swe przejrzyste, miękkie, woniejące 
na cierpiące 
Połóż mi skronie 
 Śmierci!...82,

Kazimiera Zawistowska pisze:
 ♦ I czuję jak Twe dłonie, już z błękitnych mroków,

Idą po mnie, o Dobra, o pełna litości…83,

81 Jan Kasprowicz, O zbliż się, śmierci!, [w:] idem, Dusza płacząca, wybór wierszy i posło-
wie Roman Loth, Mała Seria Kasprowiczowska, Harenda Stowarzyszenie Przyjaciół 
Twórczości Jana Kasprowicza, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 
Naukowych „Universitas”, Kraków 1993, s. 6.

82 Stanisław Korab -Brzozowski, O przyjdź!, [w:] idem, Nim serce ucichło, Warszawa 1910, 
cytuję za: Maria Podraza -Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, wy-
danie 3. poprawione, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
„Universitas”, Kraków 2001, s. 105. 

83 Kazimiera Zawistowska, Wszystko widzę dziś…, [w:] eadem, Poezje, z rękopisów wy-
dał i wstępem poprzedził Stanisław Wyrzykowski, z przedmową „Miriama”, 
Warszawa 1923, cytuję za: ibidem, s. 106.
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zaś Bronisława Ostrowska:
 ♦ Wskazujesz tamten – cichy brzeg

Przejrzystą swoją dłonią84.

Takie (liczne w poezji polskiej i szwedzkiej omawianego okre-
su) apostrofy do nirwanicznej śmierci mają jeden nadrzędny cel – uko-
ić, uśmierzyć egzystencjalny ból, złagodzić męki doczesnej wędrówki, 
ustawicznego zmagania się z fatum.

Jest to postać kobieca, mniej lub bardziej nierealna, niekiedy nasycona elementami erotyzmu, niosą-
ca zawsze ukojenie, najczęściej przez kładzenie dłoni (…). Taka rewaloryzacja starego toposu śmier-
ci łączy się, jak wiadomo, z schopenhauerowsko -hinduską ideą negacji woli życia i popędu do działa-
nia. Śmierć bywa traktowana wymiennie z nirwaną; w obu przypadkach jest to nie tyle thánatos, co 
euthanasia, tj. dobra, bezbolesna śmierć85.

4. Płodne nasienie nicości i garść popiołów – Bóg

Edith Södergran poprzez chorobę ojca i swoją boleśnie dotyka-
ła prawdy życiowej, i to właśnie cierpienie z tym związane stanowiło 
główną oś jej egzystencji. Cierpiąc osiągała tę szczególną kondycję bez 
jakości, której nie był w stanie wypełnić nikt, jakakolwiek relacja, naj-
pełniejsza nawet intymność. Tę zbolałą kondycję tylko odrobinę łagodzi-
ły rozważania o życiu (raczej o jego wyobrażeniach bez różnoimiennych 
defi cytów), w tym także o Bogu, o którym najpełniej myśli się właśnie 
w momencie choroby, braku szczęścia, niezgody na zastany kształt indy-
widualnego i zbiorowego życia. 

W pełnym tragizmu wierszu Bóg86 poetka całościowo ujmuje natu-
rę Boga, streszcza niejako jego dzieło – świat, będący areną dla niszczą-
cych działań czasu, ułomności, śmierci, miejscem, w którym wypełnia 
przeznaczenie człowieka do zaznawania cierpienia (za Schopenhauerem, 
Hartmannem, Nietzschem):

84 Bronisława Ostrowska, Z tamtego brzegu, [w:] eadem, Opale, Warszawa 1902, cytuję 
za: ibidem. Zob. Anna Wydrycka, „…Rymów gałązeczki skrzydlate…” W świecie poetyckim 
Bronisławy Ostrowskiej, Wydawnictwo UwB, Białystok 1998.

85 Maria Podraza -Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski…, op. cit., 
s. 106.

86 Edith Södergran, Gud, [w:] eadem, Dikter, [w:] eadem, Samlade Dikter…, op. cit., 
s. 52–53. Tłum. Ewa Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski.
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 ♦ Bóg jest łożem, na którym leżymy rozciągnięci we wszechświecie
czyści niczym aniołowie, o oczach błękitnych jak u świętych odpowiadamy na pozdro-
wienie gwiazd;
bóg jest poduszką ku której skłaniamy swoją głowę, bóg jest podporą naszych stóp;
bóg jest skarbnicą mocy i dziewiczego mroku;
bóg jest niesplamioną duszą niedostrzegalnego i już przegniłym ciałem niepomyślanego;
bóg jest stojącymi wodami wieczności;
bóg jest płodnym nasieniem nicości i garścią popiołów po doszczętnie spalonym świecie;
bóg jest miriadami insektów i ekstazą róż;
bóg jest pustą kołyską między nicością a wszechświatem;
bóg jest więzieniem dla wszystkich wolnych dusz;
bóg jest harfą dla ręki najsilniejszego gniewu;
bóg jest tym czego potrzebuje samotność aby zstąpić na ziemię!

Stosując synekdochę, autorka nie wyczerpuje całego zasobu moż-
liwych odpowiedzi na zasadnicze pytanie – kim jest Bóg? Uwyraźnia 
jedynie te aspekty egzystencji, w których go dostrzega, poprzez które 
próbuje zrozumieć pewnego rodzaju okaleczenie bytowe, chore bycie 
wbrew naturze rzeczy, permanentne zanurzenie w cierpieniu, w me-
chanistycznym determinizmie (w polskiej literaturze tożsama postawa 
znana jest z wierszy Tetmajera, Komornickiej czy Kasprowicza87). To jak 
gdyby podziw i przekleństwo jednocześnie. Poetka poszukuje w owych 
ujęciach odbicia własnej, trudnej egzystencji, przeznaczenia, wpisane-
go w niezmienny rytm kosmosu. Jest pewna jedynie śmierci – tej, która 
przewodzi wszystkiemu, triumfuje, zwycięża. To ona bowiem dookre-
śla życie „przegniłym ciałem”, nicością, „garścią popiołów” i to za jej 
sprawą „nitki światła odcina niewidzialna ręka”88. Taka postawa niepew-
ności i zarazem pewności potęguje klimat bezsilności (wobec milczenia 
Boga) i rozpaczy (wobec kondycji cielesnej). 

Warto w tym miejscu – kontrapunktowo – przywołać wiersz 
o Bogu pomieszczony w powieści Hjalmara Söderberga Młodość Martina 
Bricka. Główny bohater Martin w wyniku rozlicznych przemyśleń, kon-
templacji pisze: 

87 Zob. Maria Podraza -Kwiatkowska, Obraz Boga wśród światopoglądowych przemian Młodej 
Polski, [w:] eadem, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2001, s. 102–116.

88 Edith Södergran, Krajobraz o zachodzie słońca, tłum. Wojciech Niwiński, [w:] Pieszo 
przez…, op. cit., s. 54. (wiersz w tomie Septemberlyran). 
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 ♦ Ty na wysokościach,
co jesteś głuchy i niemy, 
Ty na wysokościach,
co prawą obejmujesz dłonią
pachnący i zdrowy Dobra owoc,
a lewą ręką miażdżysz 
robaczywe gniazdo Zła, ciężkie od trującego odoru,
z równą rozkoszą!
Ty na wysokościach,
którego wzrok zmętniał
od pustki kosmosu
– do Ciebie zanoszę modlitwę.

Modlitwę, tę jedną,
której nie usłyszysz
i nie wysłuchasz:
naucz mnie, 
naucz mnie zapomnieć,
że spojrzałem Ci w oczy.
Zważ, 
że w młodości
sam stworzyłem sobie boga 
na własne podobieństwo,
ciepłego boga, który żył i walczył,
i wyruszyłem któregoś dnia,
by go szukać na ziemi i na niebie.
Nie jego odnalazłem,
lecz Ciebie.
Nie boga życia,
lecz śmierci, pod maską życia ukrytego. 

Odbierz mi wspomnienie Twego widoku,
Okrutniku! To wspomnienie
jest jak podstępna choroba, jak robak, który podgryza 
korzeń drzewa mojego życia.
Wiem dobrze, że z każdym zmarnowanym rokiem,
każdym dniem, co próżnie przemija,
on wgryza się głębiej, bliżej rdzenia.
Gryzie i szarpie
wszystko to, co we mnie ludzkie i szlachetne,
wszystko to, dzięki czemu mam odwagę, co jest mą wolą
i czynem,
i nie oszczędza
cudownego duszy kruchego zegara,
który wskazuje Dobro i Zło.



116

Powiedz, o Ty na wysokościach,
czy taka jest Twoja wola,
by stworzyć mnie od nowa na własne podobieństwo?
Czy tak należy rozumieć Słowo:
Ten, co ujrzał Boga, umrzeć musi?
Okrutniku,
nie wahasz się zarażać
mnie, dziecko ludzkości
twym boskim kalectwem?89 

Söderberg -dekadent ustami swojego bohatera oskarża Boga o potę-
gę zła w świecie, o brak ocalenia, o brak sensu. Pisarz udobitnia okru-
cieństwo Boga -destruktora, okrutnika, obwiniając go o ogrom cierpie-
nia w dookolności, o brak sprawiedliwości, wyrzuca mu niewzruszone 
milczenie, obojętność i brak miłosierdzia (podobnie mocno brzmią 
te oskarżenia na przykład u Kasprowicza, Tetmajera, Langego). 

U Södergran bardziej wyczuwa się osobliwie panteistyczny cha-
rakter myślenia o Bogu, czego wyrazem jest szczególny, łagodny za-
chwyt nad dziełem stworzenia, dziełem, które rozczarowuje – oka-
zuje się być momentalne, bowiem immanencją bycia są przemijanie, 
choroba i śmierć w obliczu mocy Boga, z czego poetka doskonale zda-
je sobie sprawę. Poprzez wgląd w naturę oraz kategorie ontologiczno-
-aksjologiczne, autorka skandynawska próbuje zrozumieć charakter aktu 
stworzenia. 

U Söderberga natomiast dominuje pesymistyczna wizja Boga, wi-
zja kalekiego dzieła stworzenia, opuszczonego przez Boga martwego (za 
Nietzschem). Pisarz buduje przekonanie – tożsame z tym, które sformu-
łował Jan Kasprowicz w swoich Hymnach – iż Bóg przestał działać, czu-
wać nad światem i oddał go we władanie mroku, grzechu, Szatana – 
tego, który jest siewcą zła, niszczy, kusi, zniewala, prowadzi człowieka 
wprost w bramy swojego inferna (Kasprowiczowska litania do Szatana 
a Söderberga modlitwa do Boga!). A Bóg nieustannie milczy, jest „mar-
twy”, nie słucha skarg udręczonego człowieka. 

Bóg Södergran i Bóg Söderberga jest Bogiem antypodycznym – 
światłem i ciemnością, łaską i gniewem, budowniczym i niszczycielem, 

89 Hjalmar Söderberg, Młodość Martina Bricka…, op. cit., s. 74–75.
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źródłem dobra i zła, życia i śmierci, wszystkim i niczym. Z takiego kon-
struktu u obydwojga twórców wynika głęboka refl eksja fi lozofi czno-
-etyczna nad zagadką egzystencji, nad losem świata, nad naturą energii 
władających człowiekiem i całym mechanizmem bytu. Znamienny jest 
również w tych aspektach wiersz Södergran, znacząco zatytułowany: Nic. 
Oto jego fragment:

 ♦ (…) nie istnieje nic,
a wszystko jest takie jakim to widzisz: las, dym i pogoń chmur.
Gdzieś daleko w odległych krainach
jest błękitniejsze niebo i ściana róż
lub palma i łagodniejszy wiatr – 
i to wszystko.
Nie istnieje nic więcej poza śniegiem na gałęzi jodły.
Nie istnieje nic co można by całować gorącymi wargami,
a wszystkie wargi z czasem stają się chłodne90.

Edith Södergran – wzorem swojego patrona fi lozofi cznego Friedri-
cha Nietzschego – mimo wcześniejszego namysłu namagnesowanego 
umiarkowanym optymizmem nad naturą Boga, ostatecznie neguje jego 
istnienie91, z nachylenia ku postawie dionizyjskiej wskazuje li tylko na 
pęd i płodność życia, powtarzalność mechanizmu przyrody i jego dy-
namikę92. Poetka pozostaje utwierdzona w pesymistycznym przeświad-
czeniu, że nie ma nic poza biologią, naturą, energią zdrowia/wegetacji 
a energią rozkładu/śmierci i odwiecznym ich kodem – zapładnianiem, 
rodzeniem, powstawaniem, wzrastaniem – krótkotrwałym ciepłem 
a przemijaniem, dojrzewaniem, plonowaniem, starzeniem i śmiercią – 
tym ultymatywnym chłodem. 

5. Sen Północy – zakończenie

Wszystkie tomiki wierszy Edith Södergran są wypełnione motywem 
snu, śnienia, zasypiania, drzemania. Zasadniczo w wielu wierszach poet-
ka w mniejszym lub większym stopniu wykorzystuje technikę onirycz-
ną, co przekłada się bezpośrednio na problematykę eschatologiczną 

90 Edith Södergran, Ingenting, [w:] eadem, Dikter, [w:] eadem, Samlade Dikter…, op. cit., 
s. 146. Tłum. Ewa Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski.

91 Zob. wiersz Edith Södergran, Min själ, [w:] ibidem, s. 101 (tłum. Moja dusza).
92 Por. Władysław Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i. T.3. Filozofi a XIX wieku i współczesna, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 189.
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zbiorów. Sen w modernistycznej poezji europejskiej stał się tematem 
obsesyjnym. Jak powszechnie wiadomo, łączony był najczęściej z dru-
gim obsesyjnym tematem tamtej doby – śmiercią. Przy pomocy snu pró-
bowano wówczas wyjaśniać tajnie egzystencji (psychologia głębi), na 
fundamencie liryki bólu egzystencjalnego sen interpretowano eschato-
logicznie. Świadomość tę współtworzyły motywy mroku, zmierzchu, 
wieczoru, nocy i ciszy, przekładając się na ciemne, nokturnowe pejza-
że wewnętrzne. Wywoływało to oczywiście określony nastrój, klimat 
wrogi, jednoznacznie przypominający o nieodwołalnym końcu życia, 
o ustawicznej przemijalności wszystkiego w doczesności. 

W poezji Edith Södergran oniryzm przejawia się w symptomatycz-
nych nagromadzeniach, w specyfi cznych formułach przypominających 
o eschatologicznym nachyleniu egzystencji. W efekcie otrzymujemy tu-
taj indywidualny pejzaż fi ndesieclowych nastrojów, uwyraźnienie kon-
dycji psychicznej poetki, przekładającej się na postrzeganie uniwersum: 
„trwanie w śnie -śmierci jako rzeczywistości przeciwstawnej iluzyjnej 
zmienności zjawisk”93. Artur Schopenhauer uważał, że „sen nie różni 
się niczym od śmierci (…). Śmierć jest snem, w którym zapomina się 
swoją indywidualność, wszystko inne (…) pozostaje w stanie czuwa-
nia”94. 

W poezji autorki tomiku Septemberlyran tak często stosowany oniryzm 
ma, jak się wydaje, spełniać funkcję ochronną, terapeutyczną, w związ-
ku z gwałtownością „chorej” rzeczywistości. W motywice onirycznej 
poetka odnajdywała swego rodzaju zapomnienie, ukojenie, wyłącze-
nie tej złej strony własnego bycia (schopenhauerowska teoria życia -snu 
i życia -śmierci95). Oniryzm gwarantował poetce właśnie stan takiego 
osobliwego czuwania, by nie oszaleć, by przeczekać, być może zbudzić 
się z koszmaru prawideł niewzruszonej biologii. Oniryzm łagodził świa-
domość powolnego, systematycznego umierania, obłaskawiał je w pe-
wien sposób i dawał poetce energię – już tylko do pisania, do spisywa-
nia historii swojej choroby, po modernistycznemu widzianej jako drogi 
do bram śmierci. Topika ta – pod wpływem Schopenhauera – powo-

93 Jan Tuczyński, Schopenhauer a Młoda Polska…, op. cit., s. 178.
94 Ibidem, s. 172.
95 Ibidem, s. 183.



119

dowała wielokrotnie u Södergran „nirwanizację śmierci” (termin Jana 
Tuczyńskiego96), czym uśmierzała egzystencjalną niewygodę, olbrzymią 
samotność i defi cyty biologii. 

Wydaje się zatem, że efektem nirwanizowania kresu, tej ostat-
niej konkluzji Edith Södergran jako poetki i kobiety nieuleczalnie cho-
rej, jest właśnie wiersz o tajemniczym tytule Kraj, którego nie ma. Ów kraj, 
kraina to schopenhauerowska nirwana, która oswobodzi z doczesnych 
cierpień, uwolni od bólu cielesnego. W tym kraju wszystko się spełni, 
spadną wszelkie kajdany monorytmii, znikną złudzenia, nastąpi „wy-
zwolenie z continuum życia”97, oswobodzenie w perspektywie metafi -
zycznej. Przykładów takiego aktu wyzwolenia dostarcza aż w nadmiarze 
poezja polskiej moderny. „Nirwany” Tetmajera, Langego, Kasprowicza, 
Leśmiana czy Ostrowskiej zawsze regulują lęk przed pustką, dając różno-
imienne nadzieje. U Södergran nie jest inaczej:

 ♦ Do kraju, którego nie ma, tęsknię,
bo o wszystko, co jest, zmęczonam już prosić.
Księżyc mi srebrzystymi opowiada runy
tym kraju, tym kraju, kraju, którego nie ma.
Ten kraj, to kraj, w którym z życzeń każde cudownie się spełni,
ten kraj, to kraj, gdzie okowy z nas opadną wszystkie,
to jest kraj, gdzie otarte do krwi czoło schłodzi
rosa księżyca98.

Cała, choć krótka, twórczość tej poetki streszcza się w tym jednym 
kardynalnym pragnieniu uwolnienia od wszystkich blokad, jakich do-
świadcza człowiek w doczesności, i wejścia w cudowną strefę wolną od 
cierpień. Strefę tkwiącą niestety gdzieś w niepoznaniu, gdzieś na grani-
cy wymiarów, gdzieś na stykach snów. Gdzieś… w jakimś „kraju, któ-
rego nie ma”. 

96 Ibidem, s. 182.
97 Ibidem, s. 208.
98 Edith Södergran, Ten kraj, którego nie ma, tłum. Wojciech Niwiński, [w:] Pieszo przez…, 

op. cit., s. 109.



Fot. 18. Hans Thoma, Samotność, autoakwaforta według własnego obrazu, 
[w:] „Tygodnik Ilustrowany”, półr. II, nr 2/504, 1907, s. 887.



121

Rozdział II

Pory roku – cztery refl eksje fi lozofi czne 
człowieka. W kręgu polskiej i szwedzkiej 

poezji fi ndesieclowej

(...) Męką, goryczą
Jest życie, niczym nadto, a świat błotem.

 (...) Jedna niezawodna (...) – śmierć.
 (...)

 I nieskończona nicość wszechstworzenia1.
 Giacomo Leopardi

Nastroje końca wieku XIX-tego wypełnione były przestrachem 
o przyszłość, zaniepokojeniem o losy bezradnej jednostki ludzkiej, 
wrzuconej w wiecznotrwały mechanizm bytu. Ostatnia dekada wieku 
XIX jest czasem, w którym literaci, a w szczególności poeci, dość żywio-
łowo, emotywnie, by nie powiedzieć obsesyjnie, reagowali na wspól-

1 Giacomo Leopardi, Do siebie, [w:] idem, Wybór pism wierszem i prozą, przeł. Edward 
Porębowicz, nakład i druk S. Lewentala, Warszawa 1887, s. 55. Ten sam fragment 
w tłumaczeniu Julii Dickstein-Wieleżyńskiej brzmi:

(...) Gorycz i nuda
życie, nic więcej, a świat to bagnisko.
(...)
Los nas przy rodzeniu
już na śmierć skazał.
(...) i wszechstworzenia nędzą nieskończoną. 

 Giacomo Leopardi, Do samego siebie, [w:] idem, Poezje, przełożyła, wstępem i obja-
śnieniami opatrzyła Julia Dickstein-Wieleżyńska, Instytut Wydawniczy „Biblioteka 
Polska”, Warszawa 1938, s. 124; por. Jarosław Ławski, Bo na tym świecie Śmierć. Studia 
o czarnym romantyzmie, wydanie pierwsze, wydawnictwo słowo / obraz terytoria, 
Gdańsk 2008.
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notowe doświadczenie fi ndesieclowe. Swoimi kompozycjami poetyc-
kimi manifestowali różnoimienne grozy, lęki, postrachy. Tym skrajnie 
defetystycznym nastrojom towarzyszyło silne uczucie bezsilności, nie-
zdolności do podjęcia jakiegokolwiek czynu, wysiłku zarówno w chwili 
obecnej, jak i w przyszłości. Dla tych twórców nie istniało nic, w czym 
widzieliby ocalenie, motywację, nadzieję. Rzeczywistość jawiła się im 
jako przestrzeń wroga, niebezpieczna, nasączona miazmatami katastro-
fy, opresyjna i obca. 

Ta pesymistyczna i katastrofi czna atmosfera zbliżającego się końca 
wieku i rozpoczęcia nowego, który jawił się jako wielka niewiadoma, 
udzielała się w całej Europie, oczywiście z różnym natężeniem. W po-
blasku belle époque krył się niestety złowieszczy demon wszechogarniającej 
katastrofy, uwyraźniając martwotę aksjologiczną, zatratę wszelaką i doj-
mujące odczucie kresu. Pisarze i poeci tamtej doby popadali w swego 
rodzaju duchowe odrętwienie, powtarzając, że wszystko już było, że to, 
co uchodziło za ważkie i wartościowe, zostało „dawno”, „gdzieś”, „kie-
dyś”, natomiast teraz nadejdzie li tylko uwiąd i śmierć. 

Fot. 19. Słoneczniki (fot. Paweł Wojciechowski).

Tego typu nastroje zapisane zostały poetycko w różnoimiennych 
formach rodzajowych, szczególnie zaś (i licznie) w wierszach opisują-
cych poszczególne pory roku. Czytając rozliczne zbiory autorów fi nde-
sieclowych, napotyka się w nich na niezliczoną liczbę wierszy, a na-
wet całych cyklów inspirowanych porami roku. Autorzy, poświęcając 
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wiersz opisowi jesieni, zimy, wiosny i lata, z ogromną łatwością wypo-
wiadali zadumę, smutek, melancholię, krótkotrwałą radość, naznaczo-
ną niezmiennym w egzystencji przemijaniem i śmiercią. W widzianym 
i zapisywanym krajobrazie dostrzegano różne i trwałe treści egzysten-
cjalne, będące obrazowymi ekwiwalentami reminiscencji, pamięci, cza-
su. W pejzażu poszczególnych pór roku, w jego aksjologicznej zmienno-
ści, widziano pogłębione kategorie kognitywne i estetyczne. 

Doskonałą strategię interpretacyjną do niniejszych rozważań odczy-
tałem w znamiennej konstatacji Miriama: „Cztery pory roku są czterema 
regularnymi myślami ziemi; są to jedyne jej myśli, jakie zrozumieliśmy 
dotychczas”2. Wychodząc od tego stanowiska można przyjąć, że tak czę-
ste pisanie wierszy „dla” pór roku odpowiada ogromnemu pragnieniu 
człowieka (odczuwanemu bez względu na epokę) rozwiązania, a raczej 
zbliżenia się do rozwiązania fundamentalnej tajemnicy egzystencji, owej 
„zagadki zagadek”, właśnie poprzez kontemplację natury o mocnym na-
chyleniu fi lozofi cznym. 

Obserwacja właściwości takich zjawisk jak: deszcz, wiatr, chłód, 
mgła, upał, żar słoneczny czy wreszcie śnieg i mróz, zwiększa zaso-
by potencjalnych odpowiedzi odnajdywanych przez myślącą jednostkę 
w toku jej życia. Te wymowne składowe poetyckich krajobrazów uwy-
raźniają poprzez swoją oczywistość i zmienność fenomeny aksjologicz-
ne, ontologiczne, eschatologiczne, metafi zyczne i epistemologiczne, do-
pełniając holistyczny namysł nad mechanizmem istnienia. Wreszcie, 
co najbardziej symptomatyczne w poezji fi ndesieclowej, „pejzaże we-
wnętrzne” (od słynnej formuły Amiela3 – l’état de l’âme) mają doskonałą 
rację bytu w poetyckich pejzażach przyrodniczych. Poza tym przeniesie-
nie się ze sztucznego środowiska miejskiego „pozwala odnaleźć utraco-

2 Zenon Przesmycki (Miriam), Maurycy Maeterlinck, [w:] idem, Wybór pism krytycz-
nych. Tom I, oprac. Ewa Korzeniewska, Seria Biblioteka Studiów Literackich, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967, s. 292. 

3 François Amiel, Fragments d’un journal intime, t. I, Genève 1901, s. 62, cytuję za: 
Tomasz Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografi a liryki poety, op. cit., 
s. 92–93: „formuła ta powszechna w poezji modernizmu oznaczała skrajną su-
biektywizację krajobrazu, polegającą na odpowiedniości stanu obserwatora i pej-
zażu”. 
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ne w mieście poczucie metafi zycznego ładu i harmonii bytu, właściwe 
miejsce ludzkiej egzystencji w kosmosie oraz własną tożsamość wobec 
świata i jego imperatywów”4.

W przedkładanym rozdziale, w lekturze panoramicznej przyjrzę 
się tak zakrojonej materii obecnej w poezji polskich (mniej czytanych 
i w ogóle nieznanych, zapomnianych dzisiaj) i obcych, głównie szwedz-
kich, liryków przełomu wieków XIX i XX. Zaznaczę, że ci drudzy znani 
są jedynie w środowisku skandynawistów. Odniosę się też do twórczo-
ści belgijskiego symbolisty Émile’a Verhaerena.

1. Pory roku w utworach poetyckich
Tajemnym czarem prószy5 – Wiosna

Nieczęsto opisywaną porą roku w wybranych przeze mnie zbiorach 
poetyckich jest wiosna – ta, która niesie witalizm, optymizm, odrodze-
nie, zmianę i odmianę rzeczywistości. Taką wiosnę, najczęściej optymi-
styczną, przedstawiają poeci wskazanej doby. Nagminnie prezentowanie 
tej radosnej pory w kalendarzu odbywa się niestety w sposób banalny6, 
jak mówił o młodopolskiej „poezji pór roku” Kazimierz Wyka, a także 
nieco infantylny, by nie powiedzieć kiczowaty, jak na przykład u Zyg-
munta Różyckiego w przywołanym wierszu Wiosna albo w podobnym 
u Jana Iwańskiego7. 

Wiosna jest przedstawiana jako ta, która przychodzi „ku nam w bla-
skach słońc” (Różycki, Wiosna, s. 60), podkreślane jest jej nadzwyczajne 
przyjście i towarzyszące mu niezwykłe oczekiwanie i radość (Iwański). 
Nadejście wiosny łączą poeci z „powstawaniem z martwoty” (Iwański, 
Wiosna, s. 21), z odnowieniem duchowym, swoistą rewitalizacją duszy, 
poprzez wniknięcie klimatu wiosennego w bezmiary świata wewnętrz-

4 Tomasz Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza…, op. cit., s. 165.
5 Zygmunt Różycki, Wiosna, [w:] idem, Tęsknota, Warszawa 1902, s. 60; w dalszej 

części tekstu przywołania z tego wiersza oznaczam w nawiasach nazwiskiem po-
ety, tytułem i numerem strony.

6 Z wielu przykładów tego typu przywołam cykl Wiosna, Lato, Jesień, Zima, [w:] 
K. Sławita, Srebrne przędze. Poezje, Nakładem Księgarni J. Pisza, Tarnów 1898, s. 9–12.

7 Jan Iwański, Wiosna, [w:] idem, Poezje, Drukarnia Estetyczna K. Sierpińskiego, 
Warszawa 1897, s. 20–21; (w cyklu Cztery pory roku), w dalszej części tekstu przy-
wołania z tego wiersza oznaczam w nawiasach nazwiskiem poety, tytułem i nu-
merem strony.
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nego, wchłonięcie odżywczej energii, „tajemnego czaru”, „marzeń ci-
chych… słodkich” (Różycki, Wiosna, s. 60), jakie z wiosną nastają. Ta wi-
talna pora przynosi radość8, „echem odzywa się wśród serc” (ibidem), 
„swą pieśnią świat kołysze” (ibidem, s. 61), swoim jasnym nastrojem 
łagodzi ludzką niedolę9. Człowiek dostrzega rzeczywistość magiczną – 
wiośnianą, lekką i uwolnioną od myśli wypełnionych smutkiem. Wio-
sna niczym niezwykła moc czarodziejska10 wszystko dookoła „wskrze-
szenia skrzydłem trąca” (ibidem, s. 60), a „roje skarg, (…) roje burz”, 
„zamienia w sen i ciszę! (ibidem, s. 61). 

Podobnie – magicznie – prezentuje wiosnę szwedzki poeta Anders 
Österling, wspominając poprzednie wiosny oznaczone śpiewem, „roz-
mrażającą się” radością, pieśnią witalności, doświadczaniem zmieniającej 
się szybko aury na pogodną, jaśniejszą, lepszą. Radość łączy poeta z poja-
wiającymi się krokusami, z odczuciami, nastrojami, po których „wędruje 
jak znad naparu kadzidlany dym wiosny”11, oraz z odczuwaniem szczęścia 
poprzez możliwość „ucałowania pierwszego zielonego liścia w roku”12. 

Szwed energicznie nawołuje do wyjścia z mieszkań, do znajdywa-
nia i otwierania nowych, jasnych myśli przez porzucenie różnorakich 
wewnętrznych ciężarów, by dawać „upust radości”13. Wiosna według 

8 Zob. Maryla Czerkawska, Wiosna, [w:] eadem, Poezje, Wydawnictwo Gebethner i Sp., 
Kraków 1908, s. 42–43; Julian Ejsmond, Wiersze, Drukarnia K. Kowalewskiego, 
Warszawa 1909, s. 19.

9 W tomie Różyckiego podobnie radosnych wierszy jest więcej: W majowy wieczór czy 
też W noc majową. Zachwycenie wiosną jest tutaj pierwszoplanowe, ale niestety są 
to utwory ocierające się o banalność i nieoryginalność. Zob. Zygmunt Różycki, 
Tęsknota…, op. cit., numery stron odpowiednio do dwóch przywołanych wyżej 
wierszy: 58 i 59–60.

10 Czarodziejką jest również wiosna z cyklu dziesięciu wierszy Zdzisława Dębickiego. 
Poeta wygłasza tutaj istne peany na cześć wiosny, nazywa ją boginią, upragnio-
ną czarodziejką, błogosławioną. Zob. Zdzisław Dębicki, Wiosna [cykl], [w:] idem, 
Ekstaza. Poezje, Nakładem Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie, Lwów 1898, 
s. 17–27.

11 Anders Österling, wiersz II w cyklu 12 wierszy zatytułowanym Våren, w tomiku 
z 1905 r. Offerkransar, korzystam ze zbiorowego wydania dzieł Österlinga: Anders 
Österling, Samlade Dikter I, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1945, s. 168, tłum. 
Ewa Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski.

12 Ibidem. 
13 Anders Österling, wiersz III, [w:] ibidem (w cyklu Våren).
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poety jest „podobna gołębiowi pocztowemu”, który pragnie „po mę-
czącej ucieczce bez celu odpocząć bezbronny bezpiecznie w dłoni każ-
dego”14. Nastrój wiośniany z każdym dniem nowej pory potęguje się, 
wszyscy garną się do przyjęcia wiosny niczym długo wyczekiwanego 
i upragnionego gościa, sprzątają miasta, aktywizują się, lśnią „esplanady 
przedmieść”, „zielone wieńce wdzięczą się w słońcu”. Teraz poeci piszą 
wiersze „oddychające” radosną nowiną, medytując nad jasną stroną eg-
zystencji. W takim bezczasie jasności:

 ♦ Wszystko jest odnową, obowiązkiem i początkiem,
wszystko jest ulepszone, przeniesione i odmienione – 
gdyż teraz życie chce osiedlić się na nowo15.

Pojawiają się jednak takie miejsca w wierszach przywołanych po-
etów, w których optymizm zamieniony zostaje w pesymizm. Ten pierw-
szy nie jest jednak trwały, okazuje się chwilową pomroką, zwiewnym 
uświadomieniem, że po rytmicznym odrodzeniu, ruchu, witalizmie 
szybko następuje stagnacja i niewidzialne osuwanie się w umieranie. 
W cyklu Österlinga witalizm chwili osłabiają wspomnienia, pamięć, mi-
niony czas i ludzie z „tamtego” czasu. Wszystko to zaciera się, staje się 
szare, wyblakłe, sporadyczne, bowiem zawsze w tle egzystencji „mar-
twych wiosen słońce roi moja dusza”16. 

Wiosna z wiersza Różyckiego przypomina postać, jakich wiele 
w poezji młodopolan – piękną panią-śmierć. 

 ♦ I idzie z wolna niby cień
O skrzydłach srebrnych wiotkich,
Zatapia smutną naszą myśl 
(...) I idzie dalej w cichy mrok,
(...) Zamienia w sen i ciszę! (Wiosna, s. 60)

14 Anders Österling, wiersz IV, [w:] ibidem, s. 169 – dwa kolejne cytaty (w cyklu 
Våren).

15 Anders Österling, wiersz V, [w:] ibidem, s. 169 – trzy kolejne cytaty (w cyklu 
Våren).

16 Anders Österling, wiersz VI, [w:] ibidem, s. 170 (w cyklu Våren); w podobnym 
klimacie można odczytać wiersz Om våren (Wiosną) szwedzkiego poety, noblisty 
Erika Axla Karlfeldta (1864–1931), pomieszczony w tomie z roku 1918 Flora och 
Bellona, zob. wydanie zbiorowe: Erik Axel Karlfeldt, Dikter, Albert Bonniers Förlag / 
Wahlström och Widstrand, Stockholm 1956, s. 270. 
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Zachwyt magią wiośnianą jest podobnie jak u Österlinga pozorny, 
gorzki, bowiem w ślad za nim pojawia się zawsze cień przemijania, roz-
padu, śmierci. „Wiośniany hymn” (ibidem, s. 61), cudowny, rozedrga-
ny i rozśpiewany okazuje się smutnym rapsodem śmierci. W wydanym 
trzy lata później zbiorze wierszy Liliowe śnienia Zygmunt Różycki ponow-
nie zamieścił wiersz poświęcony wiośnie17. Tutaj jest to również piękna 
kobieta – „złocistowłosa” i „złotobrewa” (Różycki, Wiosna, s. 27), która:

 ♦ Wśród cichych płynie łąk
I jakieś jasne sny rozlewa
 W krąg.
Z uśpienia budzi modre zdroje
Szelestem białych szat
I w zwiewnych mgieł przystraja zwoje
 Świat. (ibidem)

Wymowna i niejednoznaczna jest ta postać, poprzez biel szat, złote 
włosy i brwi, przez co może budzić skojarzenia z fi gurą Królowej Śnie-
gu18 – okrutnej siewczyni zniszczenia i śmierci. Ponadto wprowadzenie 
do poetyckiego krajobrazu elementów takich jak „zwoje mgły”, „rozle-
wanie snów” wywołuje oczywiste konotacje mortualne. 

Odziewa w białe pióropusze
Gałązki śpiących drzew –
I roztęskniony leje w duszę
 Śpiew.
I w jakiś cudny hymn rozdzwania
Przestrzenie smętnych pól
I w łzy przetapia ukochania (…) (ibidem).

Ten krajobraz jest „zatrzymany”, blady, niedostępny, brak tutaj ty-
powego dla wiosny uintensywnienia, koloru, witalnej ekspresji. Poja-
wia się natomiast wiele atrybutów śmierci: śpiące (może nawet martwe) 
drzewa, odziane w białe pióropusze, smętne przestrzenie, łzy i oczywi-
ście łączona ze śmiercią biel. Ta część wiersza stanowi niejako kontynu-
ację obrazu wiosny utożsamianej ze śmiercią z Tęsknoty. Poeta na chwi-
lę łagodzi ten wizerunek wiosny przynoszącej życie, a z drugiej strony 

17 Zygmunt Różycki, Wiosna, [w:] idem, Liliowe śnienia. Poezje, Wydawnictwo 
Gebethner i Wolff, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1905, s. 27–
28. Cytowania stosuję tak jak wyżej.

18 Zob. Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej, red. Hanna Ratuszna, Marzenna 
Wiśniewska, Violetta Wróblewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017.
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równoczesną śmierć, wprowadzając serafi czną łagodność, by za chwilę 
przywołać niepiękną stronę życia – przemijanie, umieranie, odchodze-
nie w białą ciszę, śmiertelną, niewyrazistą przestrzeń kresu:

 ♦ I znów nas pieści i kołysze
Zielenią wonnych łąk —
I jakąś białą sieje ciszę
 W krąg. (ibidem, s. 28)

W twórczości Pawła Kośmińskiego pełen ożywczej energii, odro-
dzeńczej mocy jest liryk zatytułowany W majową noc. Poeta przy pomocy 
„szlachetniejszych zmysłów, czyli we wzroku i słuchu”19 wyostrza w tej 
kompozycji witalizm, uwyraźnia moc wiosny, jej siłę objawiającą się 
w bachicznym śpiewie, w rozszalałych dionizyjskich dźwiękach, w ko-
lorze i smaku. Dzięki takiej warstwie sensualnej podkreśla on cyklicz-
ność odnawiania się życia, jego trwałość względem ludzkiej nietrwało-
ści, przemijalności. 

Paweł Kośmiński wyjątkowo emocjonalnie akcentuje, iż wraz z wio-
sną wszystko się od nowa stwarza, odnawia, „dudni” odrastanie, życie 
drga, dzieje się w najmniejszym szczególe, mnożą się palety barw, ze-
stawy kształtów, nieustannie namnażają się przestrzenie olfaktoryczne, 
wszystko dookoła wiruje, tańczy, pachnie, objawia się w różnorodno-
ści kolorystycznej, pulsuje20. Podobny nastrój wyczytać można z cyklu 

19 Arthur Schopenhauer, O zmysłach, [w:] idem, Świat jako wola i przedstawienie, tom II…, 
op. cit., s. 38.

20 Zob. Paweł Kośmiński, W majową noc, [w:] idem, Poezje, Nakładem Księgarni Teodora 
Paprockiego i S-ki, Warszawa 1896, s. 48–49. W poezji szwedzkiej przełomu XIX 
i XX stulecia, można znaleźć wiele przykładów wierszy, w których autorzy opi-
sują w rozmaitych wariantach wiosenne i letnie wieczory, zmierzchy, świty. Ma 
to zapewne związek z nordyckim kultem światła i ciemności, jako przestrzenia-
mi znacząco magicznymi. Zob. np. utwory Daniela Fallströma (1858–1937): 
Junikväll, [w:] idem, I gyllenrödt, C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm 
1902, s. 64–65, (tłum. Czerwcowy wieczór); Majkväll, [w:] idem, Fontänen sjunger…, 
op. cit., s. 103–105 (tłum. Majowy wieczór). Utwory pisarki i malarki Ellen Lundberg 
(1869–1933): Sommardrömmar, [w:] eadem, Lyriska stämningar…, op. cit., s. 69–72 
(tłum. Letnie sny); Majqväll, [w:] ibidem, s. 89–90 (tłum. Majowy wieczór); Sommarnatt, 
[w:] ibidem, s. 123–125 (tłum. Letnia noc); Sommardofter, [w:] ibidem, s. 110–
111 (tłum. Letnie zapachy). U Giovanniego Lindeberga (1883–1969) są to utwory: 
Midsommarmorgon, [w:] idem, Andante, J.A. Lindblads Förlag, Uppsala 1916, s. 18–19 
(tłum. Poranek Midsommar). Midsommar to święto przesilenia letniego, obchodzo-
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wiośnianego Kośmińskiego, zatytułowanego Wiosenny świt. W tym skła-
dającym się z pięciu kompozycji cyklu wizerunek wiosny jest także nie-
bywale sensualny, odbierany wszystkimi zmysłami w wielu odsłonach. 
Intensyfi kację tego stanu podmiot chciałby, jak się zdaje, zakończyć wy-
krzyknieniem Schopenhauera: „Jakim estetą jest przyroda!”21 Siłę zmy-
słowości opisu ilustrują poniższe fragmenty:

 ♦ I
Po seledynach za lokiem lok
 Obłoków płynie,
I pije rosę poranną gleba,
Powiewa zefi r wonią przyjemną
I mkną opary na połoninie,(...) 

 ♦ III
Szeleszczą bluszcze,
Zbudzone kwiaty roznoszą woń
 Po barwnej łące… 

 ♦ IV
 ...Tam blask…
Słup światła wyjrzał, jakby na zwiady,
Słup światła wyjrzał tajemnie, skrycie,
 Omdlały, blady…22 

Nie ma tutaj trywializowania wiosny, poeta niczym malarz siedzą-
cy przed sztalugą pośrodku jakiejś łąki słowem maluje wiośniane pięk-
no. Ten pejzaż zachwyca, tchnie optymizmem i z każdym kolejnym sło-
wem odsłania niezwykłość odradzania, głębię tajemnicy stwarzania się 
przyrody de novo. 

Wiosenne obrazowania Pawła Kośmińskiego, jak żadne inne, silnie 
korespondują ze sposobem lirycznego postrzegania wiosny przez Marię 
Poraską. W opublikowanym w Krakowie w roku 1907 zbiorze wierszy 
Na jawie i we śnie, w części zatytułowanej Z fragmentów pejzażowych znajdują 
się zwięzłe, treściwe, wyraziste, a przy tym bezprzykładnie naładowane 

ne w czerwcową najkrótszą noc w roku kalendarzowym, związane z ucztami, tań-
cem, celebracją, hołdem wobec przodków, dla których oznaczało święto witalno-
ści i płodności; Julinatt, [w:] ibidem, s. 22 (tłum. Lipcowa noc).

21 Arthur Schopenhauer, Luźne uwagi o pięknie przyrody, [w:] idem, Świat jako wola i przedsta-
wienie…, op. cit., s. 580. 

22 Paweł Kośmiński, Wiosenny świt, [w:] Poezje…, op. cit., s. 56 (I), s. 57 (III), s. 57 
(IV).
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sensualnością kompozycje, które stanowią swoiste poetyckie miniatury 
malarskie. Poetka po mistrzowsku namalowała słowem swoje pejzaże, 
często dostrzegając i zapisując zaskakującą drobiazgowość w obrazach 
poszczególnych pór roku. Wiersze te są momentami bajkowe, uwalniają 
zaczarowane, świetlane wizje, otwierają rozliczne pola wyobraźni. Oto 
dwa przykłady wiośnianych miniatur Poraskiej:

 ♦ Mgły mroczne się podnoszą z białej wód topieli,
Kłębią się w jasnych smugach porannego świtu,
Chwila — i złota lampa zwisła u błękitu
Bujając w opalowej przestworza kąpieli.
Witany lśniącym blaskiem wczesnego świtania,
Z rosy świat się otrząsa, na wpół jeszcze senny,
Z daleka hen wypływa cichy czar wiosenny,
I zmusza wszystkie smutne serca do kochania23. 

 ♦ Kwitną drzewa wiśniowe po rozległych sadach,
I w wieńcu białych puchów stoją w nocnych cieniach,
W srebrzystych, księżycowych kąpią się promieniach,
Jak błędne koła duchów w skupionych gromadach.

Nad nimi się unoszą majowe opary,
I mgła lekka, przejrzysta u ich stóp się bieli,
Stoją drzewa na miękkiej traw wiotkich pościeli,
W jakiejś ekstazie świętej.
Prawda to – czy czary?24 

Poetka chwyta wiosenną chwilę, moment piękna, zmieniające-
go się świata, odradzającego się życia, i czerpie z tego faktu radość, 
dyskretnie podbarwioną dekadenckim niedowierzaniem, że cud natu-
ry dzieje się tak wyraźnie, namacalnie. Przyroda wiośniana jest przez 
poetkę pożądana, jest równocześnie hiperbolizowana, co przekłada się 
bezpośrednio na pragnienie jej trwania, rozległości i nieprzemijania, 
czerpania ożywczej atmosfery z jarych „wonnych łąk wybrzeża”25. Au-
torka obserwuje uważnie zmieniające się światło, grę kolorów, zauważa 
kalejdoskop wrażeń, oscylację zapachów, mapę fl ory. Wędrując myślą 
brzegiem Schopenhauerowskiej konstatacji, iż „zalety widoku pięk-

23 Maria Poraska, [*** Mgły mroczne…], [w:] eadem, Na jawie i we śnie, ozdoby wykonał 
Jan Małachowski, Druk W. L. Anczyca i Spółki, Kraków 1907, s. 9.

24 Maria Poraska, [*** Kwitną drzewa wiśniowe…], [w:] ibidem, s. 11.
25 Maria Poraska, Fragment z powodzi, [w:] ibidem, s. 23 (w części zatytułowanej 

Wiosną…)
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nej przyrody przede wszystkim tłumaczą wrażenie harmonii”26, poet-
ka przygląda się wnikliwie poszczególnym elementom przyrody, z czu-
łą wyobraźnią je personifi kując, jak na przykład we fragmencie wiersza 
Potok wiosenny: 

 ♦ (...) Mchy leśne ozdobiły diamentowe rosy,
Perląc się w świetle zorzy jasnością promienną,
Kalina kąpie w wodzie swoje długie włosy.

Stoją sosny w mgły zwite, jak w opończę mniszą,
Czekają na blask słońca, na tę światłość dzienną,
I na białość obłoków, co nad lasem wiszą27. 

Najbardziej radośnie, optymistycznie pisał o wiośnie Zdzisław Dę-
bicki. W wierszu Wiosna włoska zawarł poeta jedne z najczystszych wra-
żeń, jakie spotkać można w lirycznych zapisach tej pory roku, doko-
nanych przez literatów w prezentowanym tutaj wyborze. Oczywiście 
wrażenia te są podparte miejscem pobytu poety, obserwacją i doświad-
czaniem klimatu włoskiego, w którym każda pora roku wygląda lepiej, 
przebiega łagodniej, a przede wszystkim trwalej niż w realiach polskich. 
Poeta pisze: 

 ♦ Migdałowe kwitną drzewa,
Winnic się zielenią wzgórza,
Wiatr zapachy pól przywiewa,
(...) dzień pachnący, słodki, cichy, (...)
Oliwkowy gaj omdlewa,
Bezwład niesie mu południe,
A u stóp mu, szemrząc cudnie,
Lazurowe morze śpiewa,
Jak rozpięta harfa boża…
O skaliste się przedproża
Rozpryskują białe piany,
A brzeg stoi zasłuchany…
(...) A przed nami wód przestrzenie,
Szafi rowe, jak marzenie,

Rozhuśtane, jak kołyska…
Słońce strzały swoje ciska
I przebija gąszcz glicynii,

26 Arthur Schopenhauer, Luźne uwagi o pięknie przyrody, op. cit., s. 579.
27 Maria Poraska, Potok wiosenny, [w:] ibidem, s. 22; zob. olej Józefa Chełmońskiego 

Wiosna – Potok, 1902.
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Rozsypując krążki złote,
Dar swój szczodry i pieszczotę28. 

Poetycki wizerunek wiosny Dębickiego jest bardzo dynamiczny (po-
dobnie jak u Pawła Kośmińskiego), intensywny, pełny, a do tego rajski. 
Zauroczony włoskim krajobrazem, pełen witalistycznej dykcji poeta, odda-
je w wierszu tę niezwykłość tamtej natury, jej urodę i ożywczość. W ma-
lowniczości wiosny dostrzec można elementy harmonii tak poszukiwanej 
przez modernistów, zjawiskowość włoskiej pory roku jest również pewne-
go rodzaju estetycznym antidotum, skuteczną autoterapią na rodzime na-
stroje końca wieku29. Po schopenhauerowsku – „piękny widok jest zatem 
dla ducha prawdziwym kathartikon, tak jak muzyka wedle Arystotelesa dla 
duszy, i w jego obecności myśli się najbardziej prawidłowo”30. 

Są to tak intensywnie obfi tujące w piękno witalne pejzaże wrażeń, 
że można je wpisać w sugestywną metaforę belgijskiego poety Émi-
le’a Verhaeren’a, iż w „w wiosennej kąpią się słodyczy”31. U tego po-
ety w klimacie dionizyjskiego szaleństwa słychać „motylowe roty”, nie-
ustannie sypie się wokół „słońca pył złoty”, trwa zabawa na „jasnej 
polanie”32. Wiosenny wiatr „wystraja kwiaty operlone rosą”, przyrodę 
„skutą z pęt wybawia”.

 ♦ A wiosna, wiatrem aż opromieniona,
Owady wplata czerwone, jak zorza,
Albo niebieskie, jak pól bławaty
We włosów sploty, że barwna korona
Nad czołem jej świeci,
Strojna we wszystkie odblaski przestworza;
I tak, zwycięska cała, leci
Na łany, w dal, a z rąk się sypią kwiaty. –33 

28 Zdzisław Dębicki, Wiosna włoska, [w:] idem, Oglądam się za siebie, Wydawnictwo 
Jakóba Mortkowicza, Warszawa 1912, s. 56–57 (w części zatytułowanej Z wrażeń 
włoskich).

29 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Poszukiwanie terapii, [w:] eadem, Literatura Młodej 
Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 51–55.

30 Arthur Schopenhauer, Luźne uwagi o pięknie przyrody…, op. cit., s. 579; kathartikon – 
czynnik oczyszczający.

31 Émile Verhaeren, Kwiecień. Wiatr, [w:] idem, Dwanaście miesięcy, tłum. Kazimierz Filip 
Wize, Wydawnictwo J. Leitgeber i Spółka, Poznań 1913, s. 24.

32 Ibidem, s. 26. 
33 Ibidem. 
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U Bogusława Butrymowicza pejzaż jest równie jasny i harmonij-
ny – zwłaszcza w serii wierszy o kwiatach (fi ołku, róży, bławatku, nie-
zapominajce czy astrach), kwitnących w różnych porach roku. Wio-
sna u tego poety „ociera łzy” i „wytęcza sny”34, w takim krajobrazie 
wszystko jest „upieszczone”, „w objęciu utulone”, kwiaty noszą „pysz-
ne szaty” i „w słońcu się złocą”35. Rośliny „lśnią, migocą”, wsłuchu-
ją w „szept zorzy”, w „pieśń skowronka”. Teraz, wiosną wiatr, wicher 
jest wietrzykiem, który „szeleści, trawkę pieści”, „szepce dobre wie-
ści”36, rośliny pragną pieszczoty, chcą „tulić się, kochać serdecznie”37, 
w dookolności li tylko „pocałunków namiętnych słodki szmer sły-
chać”38. Wszystko kwitnie, rozprzestrzenia się woń kwietna, zewsząd 
dobiegają piękne dźwięki, śpiewy ptaków, przyroda stroi się i pieści 
sobą dookolność. 

Podobną karmelkowość, różowość i cudowną woń spotykamy 
w drugim tomie wierszy Butrymowicza. Jest tu miejsce na jasność, świe-
tlistość: „łagodny wiatru wiew zaplata brzozom włosy”39, przyroda się 
perli, żyje „zielona wielka macierz”, „w powietrzu drżą orszaki pstrych 
motyli”, „kwiaty jak motyle białe rosną”40. Rzeczywistość tęczową, 
optymistyczną „rozkosz różowi”41, całą przyrodę rozpromienia spokój, 
rajskie piękno i nadzieja. 

Jasna semantyka przyrody jednoznacznie odwzorowuje przyrodniczy 
paradygmat terapeutyczny poezji uprawianej na przełomie wieków XIX 
i XX. Uchwycona tutaj pozytywna/jasna przyroda pełni funkcję leczniczą, 
ożywczą42, wyzwala bowiem osobliwy rodzaj uspokojenia, uwolnienia od 

34 Bogusław Butrymowicz, Wiosna. Kwiaty (cykl), [w:] idem, Poezje. Tom I, nakładem 
Księgarni S. A. Krzyżanowskiego, Kraków 1897, s. 183. 

35 Bogusław Butrymowicz, Fiołek, [w:] ibidem, s. 184. 
36 Ibidem, s. 185.
37 Bogusław Butrymowicz, Róża, [w:] idem, Poezye. Tom 1…, op. cit. , s. 186.
38 Bogusław Butrymowicz, Niezapominajka, [w:] ibidem, s. 191.
39 Bogusław Butrymowicz, II, [w:] idem, Za Słońcem. Poezje, Kraków 1898, s. 10 (w cy-

klu Promienie). 
40 Ibidem. 
41 Ibidem, s. 11. 
42 Zob. Jacek Kolbuszewski, Krajobrazy Młodej Polski, [w:] Stulecie Młodej Polski…, op. cit., 

s. 157.
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ciążenia ku marności istnienia i przeniesienia w wymiar pozbawiony ja-
kichkolwiek form cierpienia43 (ów Schopenhauerowski kathartikon). Przy-
roda tak pozytywna, że aż uświęcona (zwłaszcza u Butrymowicza) staje się 
„łącznikiem pomiędzy człowiekiem a sferą transcendencji”44. 

Kontakt z taką przyrodą skłania do głębszego namysłu nad istotą 
bytu, do pogłębienia refl eksji fi lozofi cznych. Przekłada się to „na pan-
teistyczny sposób pojmowania przyrody, w której widzi się świad-
ka praistnienia, rozproszony element wieczności”45, co nierzadko jest 
dostrzegalne u przywoływanych tutaj literatów. Trzeba też uwyraźnić, 
że wyczulenie tych poetów na piękno przyrody wiośnianej, wyraża-
nie umiłowania jej elementów gdzieś w „szczelinach” refl eksji, gdzieś 
w jakimś „pomiędzy” – nie jest wolne od – jak stwierdza Maria Podra-
za-Kwiatkowska – „trudnej radości, u której podłoża tkwią – ciągle na 
nowo pokonywane – smutek, cierpienie i brak zgody na śmierć”46. 

… promiennego słońca olbrzymia korona47 – Lato

Wiersze o lecie należą do tej grupy utworów fi ndesieclowych, 
w których poeci w znacznej mierze afi rmują życie dostrzegane w naj-
mniejszym jego przejawie, chociaż, jak zobaczymy w toku analiz, nie-
rzadko jest to li tylko schemat perceptywny. Twórczość poetycka Zyg-
munta Różyckiego „zamknięta” jest w pewnym szczególnym klimacie, 
symptomatycznym – jakby powiedział Leopold Staff – „chorobliwym 
stanie znużenia, nudy, niewiary, pesymizmu, sceptycyzmu”48. Podob-
nie zresztą pisał o tej twórczości Kazimierz Przerwa-Tetmajer w swojej 
przedmowie do wydania Wyboru poezji Różyckiego z 1911 r. Zaskakują-
ce jest zatem, iż w dorobku poetyckim tak pesymistycznego twórcy jak 
Różycki odszukać można utwory afi rmujące egzystencję, utwory pełne 
optymistycznych zabarwień. Wynikać to może z faktu, iż Zygmunt Ró-
życki jest poetą bardzo wrażliwym kolorystycznie i olfaktorycznie, dzię-

43 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski…, op. cit., s. 53. 
44 Ibidem, s. 55. 
45 Ibidem, s. 60. 
46 Ibidem, s. 95. 
47 Zygmunt Różycki, Południe, [w:] idem, Liliowe śnienia…, op. cit., s. 29.
48 Leopold Staff, Rekonwalescencja końca wieku (Szkic z literatury ostatnich czasów), [w:] Leopold 

Staff, oprac. Irena Maciejewska, Warszawa 1965, s. 57.
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ki czemu prawdziwiej odkrywa i mówi poetycko o jasnej stronie rzeczy-
wistości. Okazuje się poetą nie tylko smutnej tęsknoty, melancholijnych 
zadumań, ale równocześnie subtelnego oglądu dookolności, niezwy-
kle wrażliwego dostrzeżenia jasnej, barwnej, wonnej strony egzysten-
cji. Właściwość tę doskonale pokazują wiersze, dla przykładu Motyle i Sło-
neczny ogród z tomu Liliowe śnienia49. Oto wiersz Motyle, piękny, urzekający, 
sensualny:

 ♦ Ponad kwiatami, co tchną wonią
I w jasnych falach słońca skrzą się,
Motyle w cichym, lekkim pląsie
Wirują, plączą się i gonią.

To nad kwiatami, to po trawie,
W jakieś się cudne wstęgi plotą,
Jedne z nich barwą świecą złotą,
Drugie, jak oka błyszczą pawie,
A inne śnieżną grają bielą,
Płoną odblaskiem modrym, lila,
Patrzę i zda mi się, co chwila
Nowe kolory wokół ścielą.

Kołyszą, plączą się i roją,
Po błękitnawej mknąc przestrzeni,
Tysiącem blasków, barw, odcieni
Nęcą i pieszczą duszę moją… 

Dominująca w tym utworze estetyka zachęca do wzruszeń, roz-
budowanej, wieloaspektowej kontemplacji, do silnego doświadczania 
piękna pory letniej. Intensywność letniego urzeczenia wyraża tutaj nietz-
scheańską afi rmację życia, uwyraźniając jego niezwykłą moc i potęgę. 
Piękno konkretyzuje się w obrazie niewysłowienie barwnego, zawrot-
nie pachnącego i ruchliwego ogrodu (analogicznie w Słonecznym ogrodzie). 
Tak ukazana sceneria podkreśla zauważalnie ściszoną, subtelną radość 
i niekrzykliwą urodę życia, bukoliczny wizerunek letniego ogrodu – 
w duchu koncepcji stoicko-epikurejskiej – wyostrza pozytywne myśle-
nie o egzystencji i zgodę na jej ostateczny ład (w tej afi rmacji wartości 

49 Zygmunt Różycki, Liliowe śnienia…, op. cit., odpowiednio s. 30 (Motyle) i s. 31 
(Słoneczny ogród). Zob. Gustaf Fröding, En majvisa, [w:] idem, Nytt och gammatt (1897), 
[w:] Dikter om livet och döden, i urrval av Kaj Attorps, Lind & Co, Borgå 2002, s. 85.
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najprostszych jest pora na radość i na smutek). Identyczny uniwersalizm 
wartości płynie z wierszy Południe i Ranek:

 ♦ Niekiedy zadrga kwiatek, trawka rozmodlona, 
Lub echo dźwięknie w boru zielonej osłonie. (...) 
Z macierzanek, rumianków usnuwszy okrycie, 
I uplotłszy wianeczek z szmaragdowych liści, 
Biega po bujnej trawy miękkim aksamicie50;

Słońce tka na niebiosach jasne arabeski 
I drży na sennych liściach pajęczyną złotą, 
Z dala rozwiewnych chmurek płynie tłum niebieski, 
W wonnym powietrzu sny się przecudowne plotą. 
Tylko niekiedy zefi r na skrzydłach anielich 
Podniesie blade kwiaty, które jeszcze drzemią, 
I do ust im nektaru chyli srebrny kielich. (...) 
I zewsząd płynie jeden okrzyk: Życie! Życie! 
A słońce, swe ogniste rozczesawszy włosy, 
Zawisło nieruchome, nieme na błękicie51. 

Zdecydowane wykrzyknienie: zewsząd płynie Życie! (znamien-
ne zresztą, że zapisane wielką literą u wielu innych poetów moderny) 
najpełniej oddaje afi rmatywną postawę poety wobec letniej pory. Lato 
w kalendarzu pór roku jest najintensywniejszym okresem erupcji życio-
wej energii, sublimacją piękna, wszelką aktywizacją. Jest tym czasem, 
w którym silniej działają bodźce zmysłowe i człowiek jaśniej percypu-
je dookolność. 

Podobnie uchwycił tę kondycję również Paweł Kośmiński w wier-
szu W lipcową noc. Oto kilka fragmentów: 

 ♦ chóry drzew tajemne nucą pieśni, 
(...) z głosem ech melodie dziwne płyną. (...) 
Wpółsennych róż zwieszają się kielichy, 
I ziemi pierś woniami ich oddycha, (...) 
I hejnał bór radosny jakiś śpiewa (...)52. 

50 Zygmunt Różycki, Południe, [w:] Liliowe śnienia…, op. cit., s. 29.
51 Zygmunt Różycki, Ranek, [w:] ibidem, s. 32; w bardzo podobnym klimacie jest 

utrzymany wiersz Pod baldachimem drzew Stanisława Koraba Brzozowskiego; zob. 
idem, Nim serce ucichło, Wydawnictwo Jakóba Mortkowicza, Warszawa MCMX, brak 
numerów stron w tomiku.

52 Paweł Kośmiński, W lipcową noc, [w:] idem, Poezje…, op. cit., s. 52.
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Podobne odurzenie letnią dobą zapisał Anders Österling w swoim 
cyklu poetyckim poświęconym porom roku. Poeta szwedzki tę letnią in-
tensywność ukazał wręcz modelowo, szczegółowo wyróżniając bazową 
symbolikę lata. 

Dzikie róże uskrzydlają pagórek białymi motylami i zielonym powojem.
(...) lato wszędzie, gdziekolwiek nastarcza 
garści ziemi i słońca. 

Podmiot wiersza „zanurza się w lecie”, upaja się nim, stwierdza-
jąc zachłannie, iż „cała jego potęga jest moja”53. Lato w cyklu Szweda 
jest „brzemienne” w letni przepych barw, kwiatów, ciepła, deszczu czy 
światła, czy też w dosadnym ujęciu w „tłustą rozkosz”54.

 ♦ Kasztanowce stoją z przepełnionym
czerwono-białym kwieciem, pobłogosławione letnią okrągłością,
(…) Nasze gospodarstwo jest dziś letnią baśnią (...)55.

Maria Kazecka z kolei w intensywności sensualnej lata dostrzega 
pewnego rodzaju dyskretny niepokój. W natłoku kolorów, kwitnień, za-
pachów, życiodajnego ruchu, szumu, wiru i pędu – a nade wszystko 
– wszechobecnego słonecznego blasku, pojawia się istotne zamyślenie. 
Być może poetka pragnie nakierować uwagę na fakt, iż owa letnia idy-
lla kiedyś się skończy, czas jasny, promienny, ciepły zastąpią ciemność, 
deszcz i chłód. W przemienności przyrody autorka dostrzega zmienność 
ludzkiego życia, jego przemijalność, znikomość i krótkotrwałość. Ów 
czas na ciszę – na wielkie zamyślenie – ma być czasem refl eksji nad kon-
dycją człowieczą w doczesności, czasem właściwym, odpowiednim na 
taki namysł. Poetka pisze:

 ♦ W szafi rowym powietrzu wielkie zamyślenie… 
(...) Po łąkach się przelewa kwietne upojenie… 
Nawet przydroża pachną tymianem i miętą… 
W szafi rowem powietrzu wielkie zamyślenie…56 

W letnim upojeniu życia Kazecka dostrzega także swoistą niezno-
śność temporalną. W letnim klimacie zadumania, drzemania przyrody 

53 Anders Österling, wiersz I, [w:] idem, Offerkransar…, op. cit., s. 177 (w części za-
tytułowanej Sommaren), tłum. Ewa Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski.

54 Anders Österling, wiersz II, [w:] ibidem, s. 178. Tłum. Ewa Sucharska.
55 Ibidem.
56 Maria Kazecka, [*** Cisza na…], [w:] eadem, Akwarelle, Lwów – Księgarnia Polska, 

Warszawa E. Wende i Sp., 1904, s. 16.
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i równoczesnego drżenia, podmuchu, brzęczenia, zapisana jest gorzka 
refl eksja nad znikliwością czasu, nad jego bezpowrotnością. Letni „ryt-
miczny takt”, w rytm którego wszelkie istnienie kołysze się błogo, sym-
bolizuje wiecznotrwały zegar bytu, który niewzruszenie przenika każ-
de istnienie. 

 ♦ Staw drzemie barwą malowanej tęczy 
Szumią szuwary wśród skwarnego lata (...) 
Tylko się kłania pełny srebra rosy 
Łan nad równiną otulony ciszą 
I białe, ledwo przebudzone wrzosy 
Rytmicznym taktem lekko się kołyszą…57 

Refl eksje temporalne Kazeckiej mają swoje umocowanie w pesy-
mistycznej fi lozofi i moderny. Wskazują przede wszystkim na elementy 
schopenhauerowskiego determinizmu58. Pojawiają się u młodopolskiej 
poetki „dynamiczne symbole niszczącego czasu”59: morze, „dzika or-
gia słońca”, „południe drgające spiekotą”, żar, „lawinowa biel”. Te na-
der dynamiczne symbole czasu pożerającego wysuwają się tutaj na plan 
pierwszy, szczególnie te związane ze słońcem i jego życiodajną i zara-
zem śmiercionośną energią. Spiekota, żar, słoneczna orgia „symbolizuje 
odczucie napięcia i przepływu czasu niszczącego, czasu śmierci, a rów-
nocześnie odczucie bólu kosmicznego”60 – jak stwierdza Tuczyński.

Rytmiczność kołyszących się wrzosów (pamiętajmy, iż wrzos jest 
rośliną magiczną, zapowiadającą schyłek lata, jego przemijanie) z wier-
sza cytowanego wyżej oraz morze z tego poniżej (zapewne falujące) 
oznaczają tutaj „wahadłowe oscylowanie życia między narodzinami 
i śmiercią”61, kondycję permanentnej rotacji, zmienności wszystkie-
go. Płynięcie wpisuje się oczywiście w młodopolski topos zmierzania 
w „nieokreśloną dal”, z jednostką zagubioną w czasie i przestrzeni62, 
morze natomiast ze swoją rozległą symboliką oznacza również śmierć 
(by wspomnieć znamienną metaforę Jarosława Iwaszkiewicza: „Wi-

57 Maria Kazecka, [*** Staw drzemie…], [w:] ibidem, s. 71.
58 Zob. Jan Tuczyński, Schopenhauer a Młoda Polska…, op. cit., s. 166–167.
59 Ibidem, s. 167.
60 Ibidem, s. 169.
61 Ibidem. 
62 Ibidem, s. 174.
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działem spiętrzone fale oceanu (…) miażdżące człowieka w swoim roz-
pasaniu”63). Wskazane tutaj elementy uwypuklają ontologiczną troskę 
poetki, otwierają wyobraźnię odbiorcy na wielokontekstowość przedsta-
wianego pejzażu (odwieczna przemiana, w której tkwią przyroda i jed-
nostka):

 ♦ Noc letnia, cicha, słodka, gwiazdami usiana…
Tęsknota od niej idzie bezdenna jak morze…
Księżyc wyszedł i płynie przez jasne przestworze…
Szybując w białych chmurach jak łódź posrebrzana…

Ćma pajęczych oparów na łące osiadła…
Po nich kwiatów, motyli, przymglone, marzenne…
Szmerami szklanych skrzydeł płyną mary senne.
Jak zaklęte, bajkowe, błękitne widziadła…64.

Z tych samych powodów, co Kazecka, niespokojny w zamyśleniu 
pozostaje Österling. Smutek wiedziony z przemijania doczesnego piękna 
natury pobrzmiewał już w części dotyczącej wiosny (wiersze I i II) – po-
eta wyczuwał coś specyfi cznie „ołowianego” w tym rytmicznym pięknie 
jasnych pór roku. Istnieją w pejzażu Szweda semantyczne „szczeliny”: 
temporalność, ciążenie ku vanitas, śmiertelność, przez które:

 ♦ smutek wślizguje się 
niedostrzegalnie wolno ogromną falą65,

dlatego nigdy nie zazna się spokoju w doczesności66. 

Nachylenie kontemplacyjne nad egzystencją wywołuje tutaj zmę-
czenie, osłabienie spowodowane też „gorączką życia przemijającą 
obok”67. W konsekwencji intensywność zachwytu nad wiosną i latem 
zamienia się u poety szwedzkiego w „chorobę zachwytu”68. Przyroda 
jest tutaj ukazywana podwójnie: jako urocza, ale o wiele częściej jako 
burzliwa, rozszalała energia, istniejąca li tylko w niezmiennym procesie 

63 Jarosław Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1957, s. 309.

64 Maria Kazecka, [*** Noc letnia…], [w:] eadem, Akwarelle…, op. cit., s. 25.
65 Anders Österling, wiersz I, [w:] idem, Offerkransar…, op. cit., s. 167 (z cyklu Våren).
66 Anders Österling, wiersz VII, [w:] ibidem, s. 171.
67 Anders Österling, wiersz IX, [w:] ibidem, s. 172.
68 Anders Österling, wiersz XI, [w:] ibidem, s. 173.
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przemiany, ścierania się żywiołów, jednocześnie wywołująca u człowie-
ka poczucie niewiadomej, rozliczne lęki i niepewności69.

Bogusław Butrymowicz nad wyraz ekspresyjnie ujmuje walkę ży-
wiołów rozgrywającą się w symptomatycznej dla pory letniej burzy70. 
Niebywale ostro, w synekdochach, ukazuje walkę żywiołów. Zażarty 
pojedynek toczą tu ze sobą upersonifi kowane cienie, chmury, złowiesz-
cze „grube mgły”. Świat jest „jak jedno wielkie ciało, jak jeden wielki, 
czarny gmach”71. Destrukcję potęguje ogień, palący żar, krwiożerczość 
bijącego żywiołu: 

 ♦ Wtem błyskawiczna, krwawa struga
Przecina głuchą ciemność w pół,
A za nią grom, jej wierny sługa,
Z sykiem i z trzaskiem runął w dół.
Zajękła ziemia; w szale trwogi
Zadrżała i omdlała wnet – –
Lecz błyskawicznej śladem drogi
Drugi już piorun ku niej szedł72.

Ta jakże katastrofi czna wizja uwyraźnia gargantuiczną potęgę przy-
rody oraz równie olbrzymią bezradność słabszych jej elementów. Zie-
mia widziana przez Bogusława Butrymowicza jest szarpana, rozrywana, 
chłostana zjawiskami atmosferycznymi, których działanie porównuje on 
nawet do przerażającej „dzikiej orgii”73. Zajadłość walczących żywiołów 
wzmacnia poeta rozlicznymi onomatopejami, rozdzieraniem drzew, 
wśród których dąb „łzy w około krwawe lał”; słychać wycie, ryk wichru, 
trzask łamanych drzew, gromów, świsty, szczęk, pęknięcia, zgrzyty – 

69 Ciekawą propozycją okazuje się w tych kontekstach twórczość poety szwedzkiego 
Erika Axla Karlfeldta (1864–1931). W jego licznych wierszach, w których objawia 
się topika pór roku, wybrzmiewa krąg wartości uniwersalistycznych, optymizm, 
postawa afi rmatywna – niepokój metafi zyczny, kondycja jednostki w uniwersum. 
Zob. następujące wiersze: Erik Axel Karlfeldt, Augustikväll, [w:] idem, Dikter…, op. 
cit., s. 54–55; (z tomu Vildmarks och kärleksvisor z 1895 r., tłum. Sierpniowy wieczór); 
Erik Axel Karlfeldt, Augustihymn, [w:] ibidem, s. 238–239 (z tomu Flora och Pomona 
z 1906 r., tłum. Hymn sierpniowy).

70 Bogusław Butrymowicz, Letnia burza, [w:] idem, Za Słońcem.., op. cit., s. 27–30 
(w cyklu Promienie); zob. olej na płótnie Burza (1896) Józefa Chełmońskiego. 

71 Ibidem, s. 27. 
72 Ibidem, s. 28. 
73 Ibidem, s. 29.
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tak, że wszystko wokół „trzeszczy z bólu”, emanuje gniewem; „ognia 
tryskają słupy”, a niebo i ziemia wyglądają „jak dwa trupy”74. Poeta re-
jestruje w przyrodzie „konania dreszcz”75, oznacza przemoc, jaką potrafi  
zastosować żywioł wobec słabej, bezbronnej jednostki ludzkiej: 

 ♦ Stoję jak drzewo, któremu wietrzyca
Wyrywa włosy,
Chwyta za nagą pierś, rozdziera lica,
Rozbija czoło…
Stoję jak ciche, bez niebieskiej rosy
Więdnące zioło.
(...)
Jak sępy na mnie spadają obłoki – – – 
Duszę mą biorą
W ogromnych skrzydeł ciemności i mroki76.

Obrazowania te noszą szczególny rys schopenhauerowski, miano-
wicie rejestrowane przez bierny słuch tego typu dźwięki jednoznacz-
nie „oddziałują na naszego ducha w sposób szkodliwy i nieprzyjazny”77. 
Wampiryczna wichura zabija na swej drodze wszystko, niczym dzika 
bestia, bezwzględnie, szaleńczo i zachłannie szuka nowej ofi ary, świe-
żej krwi:

 ♦ Leci i szuka, wyciąga szyję, 
Rozkrwawia stopy; (...) szarpie i wyje78, 

by sprawić ból tak silny, że poczuje go nawet „w pół skręcony, bez-
silny liść”. Nie oszczędza nawet ptaków: 

 ♦ ryk z siebie wydając głuchy, 
Pędzi za czarną jaskółką, 
By ją za skrzydła porwać i zgnieść!79

Lato, jak widać, posiada również moc negatywną, destrukcyjną; 
jednoznacznie kojarzone jest tutaj z umieraniem, rozłożonym w czasie 
procesem chorobowym i powolnym infekowaniem brzydotą i śmiercią. 
I to jest ów paradoks takiego postrzegania pory letniej.

74 Ibidem, s. 29–30.
75 Bogusław Butrymowicz, IV, [w:] idem, Za Słońcem…, op. cit., s. 39 (w cyklu Cienie).
76 Bogusław Butrymowicz, V, [w:] ibidem, s. 40–41.
77 Arthur Schopenhauer, O zmysłach…, op. cit., s. 40.
78 Bogusław Butrymowicz, VI, [w:] idem, Za Słońcem…, op. cit., s. 43 (w cyklu Cienie).
79 Ibidem.
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 ♦ Lato zaległo, złowieszcze i chore, (...)
Lato i żary tak srogie jak w piekle.
— O śmierci wy Ogrodniki,
Z równin skrzepłych spiekotą,
Oto i kwiaty niby pokutniki
Schylają smutne swe główki w bezsile
Na zeschłe w wiązkach splątanych badyle80. 
(...) Oto śmiertelne konanie,
Czas przedwczesnego zaniku zieleni;
(...) Od dni już wielu, w zdarzeń kole,
Każdą godziną dnia i każdą chwilką
Słońce doskwiera, kłuje jakby szpilką
Życie oddane na dole, niedole;
Słońce się wgryza, wwierca
W wyschłe, spękane pole
I bez litości, bez serca
Nadzieje plonów złocistych uśmierca81. 

(...) Lato śle żary i ciszę przepala.
W gorącej kuźni słonecznych pocisków82.

Lato kojarzone powszechnie ze słonecznym ciepłem, optymizmem, 
pełną radością i witalnością, tu okazuje się przestrzenią nadmiernego 
działania sił destrukcyjnych, ukrytych przez poetów w pozytywnych 
przecież powszechnie obrazach, odnoszących się latem najczęściej do 
słońca. U Verhaeren’a słońce niszczy, zabija, przynosi powolne konanie 
i śmierć w męczarniach; dodatkowo uwypuklona przez poetę wszech-
obecność much, ich obrzydliwość, inwazyjność, wstrętność, oraz brak 
wody, żar i spiekota dookreślają śmiercionośny charakter lata, jego le-
talną siłę oddziaływania. Butrymowicz z kolei, zaznaczając chorobliwą 
bladość „mdłego” słońca, dostrzega pozytywne, witalistyczne jego od-
działywanie, jednak konsekwencją dobroczynnej energii słonecznej po-
łączonej z euforycznym, hipnotycznym wręcz działaniem letniej przyro-
dy, poprzez kwiaty, zapachy i kolory, jej wzmożonego pożądania, jest 
wejście w stan zawieszenia, nirwany (za Schopenhauerem), upojenia 
graniczącego ze śmiercią:

80 Émile Verhaeren, Lipiec. Skwarne dni, [w:] idem, Dwanaście miesięcy…, op. cit., s. 37.
81 Ibidem, s. 38. 
82 Émile Verhaeren, Sierpień. Muchy, [w:] idem, Dwanaście miesięcy…, op. cit., s. 43.
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 ♦ … Przybądź śnie, przynieś swe cudowne leki,
(...) Błękitną szarfą przepasz mi powieki –
Niech usnę już! (...) Niech usnę tak (...) wdychając ich pojącą woń –
(...) – Płynie falisty, biały – płynie ku mnie
Mgławicznym ciałem nachyla się, lgnie –
Bierze mię… kładzie wśród kwiatów, jak w trumnie –
…Śpij, śpij! Spokojnie śpij!
I czarów tysiące śnij
I tęcze stubarwne masz
I w słońce patrz twarzą w twarz!...83

W chmur szacie gaśnie promyk słońca złoty…84 – Jesień

Najwięcej wierszy pomieszczonych w tomikach poetyckich euro-
pejskich poetów fi ndesieclowych poświęcono jesieni. To właśnie ta pora 
roku kalendarzowego implikowała pesymistyczne widzenie egzystencji, 
w całej nieskończoności konfi guracji negatywnych skojarzeń, tak bar-
dzo symptomatycznych w poezji omawianej doby. Wpisane w tę porę 
roku procesy niszczenia, obumierania, gnicia, rozkładu, śmierci służy-
ły doskonale niemal wszystkim twórcom tego czasu jako idealna scene-
ria do wyrażania postawy pesymistyczno-dekadenckiej. Opisując jesień, 
poeci tamtej pory stworzyli tym samym specyfi czną kategorię ontyczną, 
kategorię, którą za Wojciechem Gutowskim nazwać tu należy „ontolo-
gią rozkładu”. Owa kategoria odkrywała – jak ustala badacz – „zainfeko-
wanie niemocą, nasycenie „smętem” i śmiercią tkanki duszy artysty”85. 
Jesienią Ziemia „choruje”, zamienia się w obszar rozpadu, uwiądu, 
ciemności. Staje się organizmem niedomagającym, skażonym, martwie-
jącym, w którym „śmierć pracuje”, ustawicznie przerabia materię. Taka 
sceneria „chorej tkanki świata”86, świata w obliczu śmierci jest jedną 
z ulubionych kategorii poetologicznych ówczesnych literatów. 

83 Bogusław Butrymowicz, III, [w:] idem, Za Słońcem…, op. cit., s. 12–13 (w cyklu 
Promienie).

84 Jan Iwański, Jesień, [w:] idem, Poezje…, op. cit., s. 22 (w cyklu Cztery pory roku).
85 Wojciech Gutowski, „Ja, zgnilizny twej powiędły kwiat…”. Imaginacja rozkładu w prozie arty-

stycznej Wacława Berenta, [w:] Alfabet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski, red. Jan 
Jakóbczyk, Krystyna Kralkowska-Gątkowska, Magdalena Piekara, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego nr 2807, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
2010, s. 51.

86 Ibidem, s. 62.
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Zygmunt Różycki w wierszu zatytułowanym Śmierć, rozważając nie-
poznawalną tajemnicę końca, porównuje kres do jesieni, która przyby-
wa z „jakichś dalekich, omglonych przestrzeni” przynosząc przerażenie, 
duchową niewygodę, niechęć. W wizji Różyckiego śmierć przychodząc 
sypie „kwieciem zwarzonym jesieni”, jest „chmurna i smutna”. I da-
lej, poeta sugestywnie łączy „jesienną” śmierć z „zimową”, otrzymując 
efekt totalny kresu:

 ♦ W płaszczu utkanym z siwych mgieł i wiatrów,
W gasnących świateł bladej aureoli
Przyjdziesz z daleka … z lodowców krainy,
Jak duch powiewny sennie i powoli,
Przez pustych stepów przyjdziesz do mnie szumy
W jakiejś koronie bezmiernej zadumy.

I dotkniesz moich przepalonych piersi,
Zakujesz serce w jakieś mroźne bryły,
A w moją duszę upowitą smutkiem
Tchniesz zimnem tchnieniem grobów i mogiły,
W jakieś mnie snieżne owikłasz całuny,
Rwąc mego serca rozpłakane struny87.

Jesień w tym wierszu to „ciemna bezdeń”, otchłań, ku której zdą-
ża każdy człowiek, to „moc tajemna”, owiewająca nocą niczym jesien-
ny wicher szalejący za oknem. To doświadczana nieustannie pustka, za-
świadczająca modernistyczny rodowód poezji Różyckiego. To wreszcie 
utożsamiona z zimą w ostatniej zwrotce tego pięknego wiersza „królo-
wa lodów” w „smutne północne zorze otulona” i co symptomatyczne 
– „wielka cisza”88, w której wybrzmiewa refl eksja tanatologiczna (silen-
tium mortis). 

Tożsame obserwacje jesieni zawierają cykle „przyrodnicze” Ander-
sa Österlinga, przywoływane konsekwentnie wyżej, przy innych porach 
roku. Wymowne motto do cyklu jesiennego89 obnaża nostalgię poety, 
wyraża tęsknotę za słońcem, letnią radością, jasnością, którą przynoszą 
długie w tamtej szerokości geografi cznej dni. Autor szczególnie tęskni za 
słońcem, za jego blaskiem i naturalną ożywczością. Rozważa przemija-

87 Zygmunt Różycki, Śmierć, [w:] idem, Tęsknota…, op. cit., s. 5.
88 Ibidem, s. 6.
89 Zob. Anders Österling, Hösten, [w:] idem, Samlade dikter…, op. cit., s. 185.
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nie, zmienność egzystencji, zwłaszcza tej optymistycznej jej strony, jaką 
przynoszą wiosna i lato. Poeta szwedzki próbuje jednak ocalić optymizm 
letni, oszukać niewzruszony rytm czasu – przenosząc go niejako na porę 
jesienną. 

„Ach, jesienna radości” – zawołanie to otwiera pierwszy wiersz cy-
klu90, podyktowane zapewne obfi tością zbiorów jesiennych, ich pięk-
ną dorodnością. Kosz za koszem, przepełnienie, blask owoców, soczy-
sta wielobarwność i szlachetność91 plonu nastrajają pozytywnie. Ów 
optymizm jest jednak znamiennie krótkotrwały, chwilowy, wplatany 
w wiersze cyklu jesiennego doraźnie, w wyniku konfrontacji człowieka 
z jego wiedzą egzystencjalną. W całości92 ujęcia jesień jest według Szwe-
da – tak jak dla innych poetów – ciążeniem w świadomość umierania, 
porą uwiądu i śmierci. 

Już w I wierszu cyklu poeta zawiera minorową myśl:
 ♦ Żegnajcie owoce! Piękna śmierci roku – 

jesteś biało-purpurową czaplą olbrzymią,
owoce zabierasz do miejsca swego spoczynku
tam cicho przybliża się ku ziemi dzień po dniu
mróz i pokusa z twoich skrzydeł93. 

Symbolistyczną dobę przełomu wieków XIX i XX w liryce szwedz-
kiej reprezentuje przede wszystkim Vilhelm Ekelund94. W jego zróżni-
cowanym dorobku są również wiersze poświęcone jesieni. W tomie Ur 
elegier z roku 1903 znajduje się utwór zatytułowany Höstmorgonen (Jesien-
ny poranek), w którym silnie pobrzmiewają nastroje pesymistyczne, wy-
ostrzające mortualną kondycję egzystencji. Zwykły jesienny poranek, 
spokojny rytm codzienności, a przy tym radosne wspomnienie inten-

90 Ibidem, s. 187. Tłum. Ewa Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski. 
91 Ibidem. 
92 Zob. ibidem, s. 188–193.
93 Ibidem, s. 188. Por. wiersze jesienne Ellen Lundberg, Oktobermånsken, [w:] eadem, 

Lyriska stämningar…, op. cit., s. 32–33 (tłum. Październikowy blask księżyca); Hösttecken, 
[w:] ibidem, s. 52–54 (tłum. Znak jesieni); Höst, [w:] ibidem, s. 84 (tłum. Jesień).

94 Zob. Bernt Olsson, Ingemar Algulin M. Fl., Litteraturens historia i Sverige…, op. cit., 
s. 320–323 oraz Gunnar Brandell, Skönhet ich ideal, [w:] idem, Svensk litteratur 1900–
1950. Realism och symbolism…, op. cit., s. 152–161. Por. Per Erik Ljung, På väg mot 
modernismen. Vilhelm Ekelund, w rozdziale tegoż, Det nya seklets lyriker, [w:] Den Svenska 
Litteraturen 2, Genombrottstiden 1830–1920…, op. cit., s. 427–431.



146

sywności dźwięcznego i cudownego lata – typowe wyznanie liryczne, 
jakich wiele. Nad tym jasnym obrazowaniem silnie dźwięczy jedno zda-
nie – przypominające o chwilowości i złudności odczuwanego i zapa-
miętanego szczęścia: 

 ♦ Ozłocone stoją drzewa poranka, a łagodna śmierć 
świeci ponad konarami95. 

Złote światło, drzewa, spokój poranka to jedynie maska, kamufl aż 
vanitas, iluzja trwania piękna w egzystencji.

Wróćmy ponownie do poetów polskich. Stanisław Barącz jeszcze 
dobitniej prezentuje ten typ obrazowania, utożsamiając umieranie przy-
rody jesienią z najmocniejszą traumą w życiu człowieka, mianowicie 
z faktem umierania matki, co świadczy o rozległości doświadczenia osta-
tecznego. 

 ♦ Matka kona. Już słabe jej tętna, pierś skrzepła,
Już śmiertelnego potu błyszczą na niej szrony;
Drzewa smutnym szelestem pożółkłe korony
Zrzucają, aby resztę w niej podtrzymać ciepła.

Lecz na próżno. Mgieł zimnych ścielą się tumany,
We mgłach drapieżne ptactwo krąży z dzikim wrzaskiem;
Wicher nagie konary łamie z suchym trzaskiem – 
Wszędzie mrącego życia piętrzą się kurhany.
Ziemia cicho umiera pod uwiędłą trawą,
Wpatrzona w niebo blade, zimne, bez litości,
Słońce, z łona chmur szarych wyjrzawszy jaskrawo,

Wnet się chowa na widok jej ostatnich mdłości:
Już w lód zakuta zima, tchnąc mroźną kurzawą,
Rusza, by świat pogrążyć w swych śniegów martwości96.

Podobna dynamika i klimat pojawia się w wierszu O zmroku jesieni. Es-
tetyka makabry zostaje tu wyostrzona poprzez żywioły takie jak mrok, 
wiatr, chłód, jak i onomatopeiczność złowrogą, zapowiadającą coś nie-
pokojącego. Szczególnie agresywny jest tutaj wiatr, który „trąca”, „ude-

95 Vilhelm Ekelund, Höstmorgonen, [w:] idem, Hjärtats väg, dikter i urval med inledning 
av Algot Werin, Svalans lyrikklubb Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm 1974, 
s. 29 (wydanie zbiorowe dzieł poety).

96 Stanisław Barącz, Jesień, [w:] idem, Impresje, Księgarnia Polska, Lwów 1901, s. 39.
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rza” roślinność, a całą dookolność „upyla zmrok”97. Zachód słońca „pali 
się jaskrawie”, „z jękiem w dal lecą żurawie”:

 ♦ (...) Jęk przeszył smutkiem przestrzeń i na nieba skrawie
Zamiera. Nad wodami majaczą opary

Widmem śmierci. W naturze zaczęła się męka,
Zaraz dłoń jakaś całun na ów świat zarzuci,
Który śmierć ma na wieki wyrwać z istnień łona.
(...) z jesienią w naturze coś na zawsze kona98.

U Adama Racława Dobrowolskiego czerwone słońce „krwawe łun 
zachodnich rozpala purpury”99, ptaki bezdomne milcząco uciekają w ja-
kąś dal, a wichury roznoszą wszędzie liście „tęsknotą broczące” i wiatr, 
który nieustannie „uderza”100. W innych wierszach Dobrowolskiego 
smutek przybiera rozmaite kształty, przyroda tchnie chłodem, rozpaczą, 
niewypowiedzianą żałością, a podmiot tych wierszy osuwa się w meta-
fi zyczny niepokój. Pejzaż jesienią jest szary, wietrzny, „mgły się włóczą 
sine”; „słońce chore kona”, li tylko trwa „w przedzgonnej chwili”101. 
Zgasłe słońce nazywa poeta „trupem”, do którego „zleciały (…) sępy 
chmur” i tak jak wcześniej „wiatr po niszach cmentarnych jęczy pieśnią 
kruczą”102. 

Zbieżną perspektywą tanatologiczną operuje Bogusław Butrymo-
wicz. W jego wierszach o jesieni przyroda zamiera, jej składowe nisz-
czą oznaki życia, zostaje tylko chłód, jęk wiatru, bieg czasu, szara mgła, 
niszczący deszcz, „i słychać jakby wielkie łkanie zwiędłych róż”103. Z ko-
lei w Jesiennej fantazji104 dookolność ginie w sposób równie makabrycz-
ny: blednie i żółknie, pejzaż „plami rdza niby krew”, żywioły takie jak 

97 Stanisław Barącz, O zmroku jesieni, [w:] ibidem, s. 45.
98 Ibidem. 
99 Adam Racław Dobrowolski, Jesienna strofa, [w:] idem, Nastroje, Księgarnia Polska 

B. Połonieckiego, Lwów 1905, s. 14.
100 Ibidem.
101 Adam Racław Dobrowolski, Kiedy słońce zachodzi jesienią, [w:] ibidem, s. 16. 
102 Ibidem; zob. także wiersz Nokturn, [w:] ibidem, s. 17; por. kontrapunktowo nie-

bywale urokliwy, sensualny tryptyk Antoniego Langego: Antoni Lange, Zachód 
słońca, [w:] idem, Fragmenta. Poezje wybrane, Nakład Gebethnera i Wolffa Kraków, 
G. Gebethner i Sp., Warszawa 1901, s. 50–53.

103 Bogusław Butrymowicz, Jesienią, [w:] idem, Poezje. Tom I, op. cit., s. 53. 
104 Bogusław Butrymowicz, Jesienna fantazja, [w:] ibidem, s. 55–58. 
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deszcz i wiatr dziczeją, świszcząc targają drzewami, są zbieżne seman-
tycznie w destrukcji. Proces ten porównuje poeta do zabijania, do mor-
dowania drzew:

 ♦ (...) Masami leżą na chłodnej ziemi,
Lub na wilgotnym spłowiałym mchu,
A błędny smutek jęczy nad nimi (...)105.
(...) nadszedł czas gnicia (...)
Ulewa wbija was w ziemię błotną,
Miesza was z błotem i zmienia w brud – 
(...) Lecz oto wicher nadleciał nowy
I resztki liści pozdzierał z drzew,
Resztki barw zmienił w strój żółto-płowy,
Ostatnią w nerwach zamroził krew106.

Autor potęguje akt uśmiercania, stosując z semantyczną precyzją 
wielokrotnie makabryczne wyliczanie powolnego umierania: „z listków 
kapie krew, płynął łzy”, „serca przecięte”, z przyrody, co jeszcze bar-
dziej uwyraźnia ten proces:

 ♦ (...) Wychodzą smutki z zbielałą twarzą,
Żale bez skargi i jęków rój –
(...) i spójni tracąc ostatki,
Przechodzą w szary, beznerwny proch…107 

W świecie poetyckim Bogusława Butrymowicza jesień jest niezwy-
kle drapieżna, krwiożercza, wroga, stanowi panoramiczną lekturę śmier-
ci. W optyce nadrzędnej kategorii, jaką jest temporalność, wszelkie ży-
cie „przechodzi w próchno”108, rośliny konając „śmiertelną czerwienią 
się płonią”109, kwiaty płowieją, krzewy więdną, drzewa zostają obdar-
te z liści i kory110, liście „czernieją jak wielka kropla zastygłej krwi”111. 
Wszędzie w przyrodzie panują ponurość i rozpacz, wyostrzona chło-
dem, zimnem i działaniem niszczącego deszczu. 

105 Ibidem, s. 55.
106 Ibidem, s. 56.
107 Ibidem, s. 57; zob. wersję łagodniejszą podobnego procesu: Gustaw Daniłowski, 

Z jesiennych dum, [w:] idem, Poezje. I, Wydawca Stefan Demby, Warszawa MCMII, 
s. 31–32. 

108 Bogusław Butrymowicz, VI, [w:] idem, Za Słońcem…, op. cit., s. 42 (w cyklu Cienie).
109 Bogusław Butrymowicz, VIII, [w:] ibidem, s. 46.
110 Bogusław Butrymowicz, X, [w:] ibidem, s. 51.
111 Bogusław Butrymowicz, IV, [w:] ibidem, s. 39.
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Podobną funkcję niszczącą pełni tutaj błoto. Wilgoć, mokrość, róż-
noraki wodny brud z pierwszoplanową w tych konotacjach mgłą to ko-
lejne fi gury niszczącej przyrody. Butrymowicz dobitnie wypowiada tę 
zasadę w cytowanej wyżej Jesiennej fantazji. Woda ma tutaj działanie nisz-
czące: „deszcz (…) wszystkie barwy porozpuszczał w mgle”112, „godzi-
ny jak strumienie po dżdżach mętem cieką i na dnie duszy same osadzają 
brudy”113, chmury li tylko roznoszą brud, „deszcz kapie, kapie bez prze-
stanku”, „z pod stóp pryska błoto”, a dodatkowo powietrze jest nasączo-
ne dymem. Poeta dostrzega wszechobecny proces gnicia. Znamienne, że 
częstym motywem jest tutaj krew114, a dokładniej jej upływ, utrata, co 
nasuwa oczywiste skojarzenie z umieraniem. 

Przyroda przechodzi w stan rozpadu, na oczach czytelnika toczą się 
„dzieje krwi, tęsknot, zbrodni i mąk”115. Procesom tym, tak jak wcze-
śniej, towarzyszą jęki żywiołów, klątwy („skargi i jęków rój”, „jęków 
fala”, „smutki z zbielałą twarzą”116), gargantuiczne łkanie przyrody, 
smutek, posępne oczekiwanie, a nade wszystko, z każdego miejsca znę-
kanej przyrody „wychodzi jęcząc w dzikim nieładzie wszelkie cierpie-
nie”117. „Miałem wrażenie – dobitnie konkluduje udręczony i bezradny 
podmiot – że wieko trumienne, olbrzymie spada na pół-martwy świat, 
jak przeznaczenie groźne a niezmienne”118. Jesień przynosi „zgniłe chło-
dy”119, jesienią „pleśń się wokół pleni”120, śmierć się wszędzie czai, roz-
grywa się dramat istnienia. Ciekawie personifi kowana jesień okazuje się 
największą „morderczynią” wśród pór roku, nosicielką najbardziej spek-
takularnych sposobów zabijania. 

112 Bogusław Butrymowicz, X, [w:] ibidem, s. 51.
113 Bogusław Butrymowicz, XI, [w:] ibidem, s. 52.
114 Zob. Marek Kurkiewicz, Tętno epoki. Miejsce i rola motywu krwi w literaturze Młodej Polski, 

Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2013.
115 Bogusław Butrymowicz, Jesienna fantazja…, op. cit., s. 56.
116 Ibidem, s. 57.
117 Ibidem. 
118 Bogusław Butrymowicz, X, [w:] idem, Za Słońcem…, op. cit., s. 51 (w cyklu Cienie).
119 Émile Verhaeren, Październik. Łowy, [w:] idem, Dwanaście miesięcy…, op. cit., s. 51.
120 Ibidem, s. 52.
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U Verhaeren’a czytamy: 
 ♦ (...) Liście szarpane,

Porwane
Pogonią, która jak huragan pędzi,
To lecą tworząc wiry
Odciętych niby skrzydeł, to padną, jak kiry,
Na lasu krawędzi:
To jesień, jesień zajadła, pijana,
Rękę wyciąga od łupu czerwoną,
Spuchłą, rozmiękłą, krwawa na niej piana,
Do zórz podobna, co na niebie płoną121. 

Perspektywa ta wygląda równie interesująco w przepięknym cyklu 
Maryli Wolskiej, zatytułowanym Symfonia jesienna122. Podobnie, jak u po-
etów przywoływanych wcześniej, sprawcą „morderstwa” przyrody jest 
wiatr. Jego energia „wybucha”, po czym wszystko w rozpędzie gnie i ła-
mie, w strzępy drze i rozrywa:

 ♦ A z koron mrących drzew 
Tumanem lecą liście, 
Jak świeża, czerwona krew, 
(...) Powietrzny tan dokoła 
(...) I jakby sądu godzina (...)123. 

Wicher przeklina (takiego wzmocnienia nie ma u innych poetów), 
grzmi, rzęzi, warczy i dyszy jak bestia, zadając niewysłowione cierpie-
nie – „ból ziemi rozpętany”124. Nie wiadomo skąd „tysiąc pięści wali”125 
i wszystko barwi się czerwienią (krwią), intensywną na tyle, że dającą 
złudzenie pożaru. Nawet słońce krwawi, po czym „we mgły zapada sza-
re” i tylko wszędzie „czuwa – Strach”126. 

W prezentacji Wolskiej jesień jest najokrutniejszą morderczynią 
wśród naturalnych żywiołów Ziemi. Pora ta:

121 Ibidem, s. 52–53.
122 Maryla Wolska, Symfonia jesienna, [w:] eadem, Symfonia jesienna, Księgarnia Polska, 

Lwów 1901, s. 37–56. (cykl pięciu kompozycji poetyckich).
123 Maryla Wolska, Wiersz I [***Drzew falą bór się kłębi], [w:] ibidem, s. 37. 
124 Ibidem, s. 38.
125 Ibidem, s. 39.
126 Ibidem.
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 ♦ zabija motyle swym tchem, 
(...) szronem zwarzone padają kwiaty, 
Pachnie Zadusznym dniem…127 

Podmiot tego cyklu – kobieta będąca personifi kacją jesieni/śmierci 
– wyznaje, że odwiecznie przychodzi w swój czas mgieł „znużona i bla-
da”, z „orszakiem mar”:

 ♦ (...) A ze mną radość i czar
Przepada.
Po mglistej drodze,
Z orszakiem mar
Przychodzę…
Na łąki zwiędłe, spalone,
Na pola zżęte, zorane,
Na wrzosowiska…
Wszystko skończone!128

Kobieta-Śmierć morduje naturę, jej rytmiczną witalność:
 ♦ (...) Mój dech ją morzy, oniemia,

Mój dech ją ścina, kołysze,
Na wieczne chłody, na ciszę,
Na wieczne spanie…129 
(...) Życie jest bitwą przegraną
Każdemu.
Nikt tu zwyciężyć nie może,
Więc oto Śmiercią dziś morzę
Wszystko dokoła…
I mękę ludzką i pracę i serca ludzkie i zioła,
Zamieniam w garść czarnoziemu…130 

Kobieta-Śmierć zaprasza na spacer „w ciche, omglone cmentarze”, 
spokojnie namawia, by wspólnie z nią „światła palić na grobach”, by 
wreszcie mogła odsłonić i pokazać mogiłę przeznaczoną dla każdego.

 ♦ (...) Jeszcze się nad nią wieko Czasu nie zawarło,
Jeszcze dyszy czeluścią próżną i niesytą,
Jeszcze ćwieków na piersiach trumny twej nie bito,
A już jesteś minioną rzeczą – i umarłą!

127 Maryla Wolska, Wiersz II [***Skończyło się lato i jesień zabija motyle swym tchem], [w:] ibi-
dem, s. 40.

128 Ibidem. 
129 Ibidem. 
130 Ibidem, s. 41. 
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Nie żałuj! Mija wszystko, więc na sen cię wiodę,
Przez cichych pól rozłogi, przez letejską wodę,
Na Śmierci pokój wieczny, w głąb mrocznych podziemi131.

Podmiot cyklu Wolskiej kojarzy jesień z odchodzeniem/umiera-
niem najbliższej sercu osoby (por. matka u Barącza), tak jak przyroda 
letnia odchodzi, tak odchodzą najlepsze wspomnienia związane z kimś 
ważnym.

 ♦ Co roku głuchą jesienią słyszę na uschłym liściu
Szelest twoich kroków,
Daleki, cichy, coraz cichszy…
W zwiędły ogród, idę jak co roku
W szumiące złoto liści,
I szukam na nich odblasku tego słońca
Z przed lat…132

Podmiot wykorzystując estetykę nostalgii wspomina lepszy czas, 
rozmyśla nad minioną, lepszą kondycją uczuciową, przeszukując pa-
mięć i roztrząsając wspomnienia formułuje konstatację (nie pierwszy raz 
w cyklu), iż „wszystko blednieje, wietrzeje, mija…”133. Poetka ocenia 
rzeczywistość w perspektywie temporalno-wanitejskiej, ultrapesymi-
stycznej, bowiem tak jak przyroda zamiera, tak człowiek przemija, do-
pełniając egzystencjalną zasadę kresu wszystkiego: 

 ♦ (...) Wszystko blednie, wietrzeje, mija,
I ty nad życiem moim przeminiesz
Tak właśnie,
Jak mija lato – i tęcza gaśnie…134 

 ♦ (...) Pajęczyną osnuta, wichrami ograna,
Zwiędłym liściem szumiąca,
Jesień na świecie…
(...) Bukowym, zwiędłym lasem,
Na białym koniu.
Jedzie Śmierć…135 

131 Ibidem, s. 42.
132 Maryla Wolska, Wiersz III [***Co roku głuchą jesienią słyszę na uschłym liściu], [w:] ibi-

dem, s. 44.
133 Ibidem, s. 45. 
134 Ibidem, s. 46.
135 Maryla Wolska, Wiersz IV [***Noc bezsenna i cisza. Coś się tylko czasem], [w:] ibidem, 

s. 48.
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W wierszu czwartym z cyklu poetka wykorzystując znany średnio-
wieczny motyw, podejmuje próbę rozmowy ze śmiercią136, zatrzymania 
„jadącej”, przeszkodzenia jej pewnego, miarowego kroku. Podmiot osu-
wa się w złudzenie, że może przez chwilę śmierć okaże łaskę, zrozumie-
nie, że wysłucha, że odrzuci w sobie „swoją myśl, tę jedną, – co zabi-
ja!”137. Niestety śmierć milczy, mija rozpaczliwie proszącą. I dalej jedzie, 
dostojnie, swym miarowym taktem. Przyroda przed nią dygoce, a ona 
jedzie przez „lenny kraj, przez swą odwieczną właść”138. Tylko „zimny 
dech nocy”139 jej towarzyszy, ze swoim niezmiennym, nokturnowym, 
ciemnym strachem i chłodem. Pejzaż staje się blady, biały, „stygnie”, 
życie pozostaje „ścięte”, zostają „zaduszone światła kwiatów”140. Pamięć 
staje się mgłą, mdłą i nieuchwytną, rozprzestrzenia się widmowa aura 
cmentarna, krwioobieg egzystencji został zamieniony w lód. Pozostała 
jedynie „Śmierć konieczna, tajna”141. 

Ów nieprzerwany krok śmierci, jej odwieczną wędrówkę przez eg-
zystencję, ukazuje bardzo podobnie Stanisław Barącz. W wierszu Śmierć, 
poeta uwyraźnia stały rytm pochodu tej nieznajomej kobiety o twarzy 
„pięknej, wciąż młodej, zmęczonej wiecznym cierpieniem”142, która 
przez niezmierzone obszary idzie „bezwładnie wciąż naprzód, miaro-
wym chłodem zegarów”143. Tak idąc odwiecznie śmierć wciąż marzy 
o światach nieodkrytych i nierozpoznanych, by rozsiewać swoje nasio-
na i zbierać plon.

 ♦ (...) Idąc zamknięte ma oczy
I wielki spokój na czole we wieńcach siwych warkoczy.
Siwe jej szaty; przed sobą czarny ma przetak; z przetaku
Wciąż czerpiąc, sieje dokoła garście siwego ziaren maku.

136 Taki sam motyw jest obecny w utworach Jadwigi Marcinowskiej: Rozmowa z życiem 
i Rozmowa ze śmiercią, [w:] eadem, Ogniwa, Księgarnia Altenberga, Lwów 1904, od-
powiednio: s. 13–16 i s. 79 (druk urwany).

137 Maryla Wolska, Wiersz IV, [w:] eadem, Symfonia jesienna…, op. cit., s. 49. 
138 Ibidem, s. 50. 
139 Maryla Wolska, Wiersz V [***Na senny ugor Śmierci, na dusz cichą szatnię], [w:] ibidem, 

s. 53. 
140 Ibidem. 
141 Ibidem, s. 54.
142 Stanisław Barącz, Śmierć, [w:] idem, Impresje, dz. cyt., s. 42. 
143 Ibidem. 
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Z cichym szelestem mak sypki, mak siwy pada powoli,
Gdzie padnie, cisza ogromna, kamienna cisza na roli,
Gdzie padnie, płynie sen mętny, sen niezbłagany, sen szary,

I chłonąc w sobie kształt wszelki, ogarnia życia bezmiary. – 
A ona idzie wciąż naprzód, idzie bez chwili wytchnienia,
I sieje, sieje, wciąż sieje, mak wieczystego milczenia144.

Symptomatyczne są tutaj trzy elementy. Po pierwsze, odwieczność 
procesu uśmiercania, po drugie, zamknięte oczy, sen i szarość śmier-
ci wskazują na martwość, i po trzecie, mak, który w wielu konkretyza-
cjach tutaj symbolizuje noc, sen, letarg, ciszę. Warto zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną perspektywę, mianowicie nasiona maku zbieranego po 
lecie. Mak widziany jest jako narkotyk działający odurzająco, upajają-
co, usypiająco145. Wreszcie – u Barącza – uśmiercająco właśnie jesienią. 

Najchętniej w kostiumie jesieni wypowiadał swoją skargę byto-
wą Zygmunt Różycki – ów poeta egzystencjalnej skargi, liryk tworzą-
cy różnoimienne pola semantyczne smutku. W Serii IV swoich po-
ezji, w Serdecznej skardze, autor zamieścił część zatytułowaną Pożółkłe liście. 
Różycki lokuje swoje wyrzekania przede wszystkim w metaforze zło-
wrogo dźwięczącego wiatru, towarzyszącego jesiennym słotom. Z jego 
świstów, jęków, targań i niesionego przezeń przeszywającego chłodu 
wywodzi swoją „skargę i rozpacz”146 na doczesną egzystencję. Wraz 
z podmiotem wiersza płacze przyroda, dotykana ciemną dłonią pesy-
mizmu i postawiona w przedprożu śmierci. Ten klimat wszechobec-
nego martwienia, zamierania, odchodzenia potęguje specyfi czny ze-
wnętrzny chaos: wirowanie liści, drżenia i ruchy drzew, goniące na 
niebie chmury, wiatr i wszechobecna w różnych formach woda. Taka 
kondycja przyrody jest przez poetę utożsamiana z kondycją człowie-
czą, która – za Schopenhauerem – jest li tylko stygmatyzowana cier-
pieniem147. 

144 Ibidem. 
145 Zob. Władysław Kopaliński, Słownik symboli…, op. cit., s. 215–216 (hasło Mak).
146 Zygmunt Różycki, Wicher jęczy za oknami…, [w:] idem, Serdeczna skarga. Poezje, Seria IV, 

Drukarnia Piotra Laskauera i S-ki, Warszawa 1907, s. 19. 
147 Zygmunt Różycki, O, zwiędłych liści pomięte dywany!, [w:] ibidem, s. 15.
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Analogicznie – defetystycznie wypowiada się autor w wierszu Po-
żółkłe padają liście148. Jak wielu młodopolan, egzystencję doczesną porów-
nuje do wędrowania „przez cierniste życia ścieże”149 (Idę przed siebie coraz 
dalej…), symptomatyczna jest tutaj skrajna niewiara w jasne, pozytyw-
ne aspekty doczesności, odczucie, iż „biednej duszy”, „żadna już siła 
nie ukoi”150. Jest też obecna permanentna postawa niemocy, rezygna-
cji, poddania się, wypływająca z przekonania, iż wszystko jest darem-
ne, próżne, szare, wszelkie życiowe poszukiwania, tęsknoty, nadzieje 
są chybione (Szukałem…151), gdyż – jak pisał Barącz: „śmierci omroczon 
wyziewem / Świat cały stężał”152. 

Synonimem tak tragicznie postrzeganej rzeczywistości jest doskona-
le rozpoznane w twórczości młodopolan błądzenie. Różycki (nie pierw-
szy) porównuje życie do chronicznego błąkania się po zakamarkach do-
czesności, bezcelowego wędrowania, istotą którego jest li tylko pewna 
śmierć. W zbiorze Serdeczna skarga poeta obsesyjnie stawia pytania o natu-
rę bytu, o przemijalność i nietrwałość egzystencji. Nieustannie z ogrom-
nym smutkiem, w różnych miejscach poetyckich krajobrazów zadaje 
pytania: czym jest życie? (za Schopenhauerem), czy jest ono tęsknotą 
wieczną?, czy jawą?, czy snem?, czy męczarnią? Notuje poetycko w bez-
radności, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na permanentnie formu-
łowane pytania. Natomiast doskonale zaznacza siłę przemijania i indywi-
dualnej niewygody duchowej. 

Po tego typu przedstawienia stanów wewnętrznych Różycki sięga 
bardzo często w kolejnych wydaniach swoich poetyckich serii. Ta czę-
stotliwość jest tak widoczna153, że aż staje się nużąca, zobojętnia poznaw-

148 Zygmunt Różycki, Pożółkłe padają liście, [w:] ibidem, s. 20.
149 Zygmunt Różycki, Idę przed siebie coraz dalej…, [w:] ibidem, s. 52. 
150 Ibidem.
151 Zygmunt Różycki, Szukałem…, [w:] idem, Serdeczna skarga…, op. cit., s. 53.
152 Stanisław Barącz, Nocturno Chopina, [w:] idem, Impresje…, op. cit., s. 43. 
153 Zob. w podobnym tonie cykl Z jesieni Marceliny Kulikowskiej: Marcelina 

Kulikowska, Z jesieni, [w:] eadem, Barwy duszy, Spółka Nakładowa „Książka”, 
Kraków 1911, s. 129–134; w skład cyklu wchodzą następujące wiersze: Na moją 
dolę i niedolę (s. 129), Malowane marzeniami (s. 130), Wieczór jesienny… (s. 131), Znużenie 
(s. 132), Rzeczywistości chłodna ręka (s. 133), Powiędłe liście leżą wkoło (s. 134) oraz Maryla 
Czerkawska, Liście, [w:] eadem, Poezje, Gebethner i Sp., Kraków 1908, s. 60. Por. 
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czo odbiorcę. Oto kilka wymownych obrazów: nagie, ciche i martwe 
przestrzenie pustych pól, zaduma potężna, smutny szum, nieskończona, 
mglista dal, zwiędłe liście targane wichrem, odludne mroczne głusze, 
jakaś ciemna mistyczna głębia, smutkiem całowana przyroda, straszna 
milcząca martwota, czarne sny, jesienne zmory, obumieranie i tęsknota, 
wszędzie przepych zgasłej czerni, zamarłe echa, mgielne cienie i co waż-
ne w takim przedstawianiu „zimne wyrazy” (Błądzę po parku…), udobit-
niające ten dekadencko-pesymistyczny nastrój154. 

też: Sława Pruszyńska, Najdalszym, Księgarnia D. E. Friedleina, Kraków 1907, s. 5, 
8–9, 15–16, 20, 27, 37, 43, 49, 51, 55–56.

154 Zob. Zygmunt Różycki, Jesień, [w:] idem, Tęsknota…, op. cit., s. 42; Zygmunt 
Różycki, W jesienny zmierzch, [w:] ibidem, s. 57; Zygmunt Różycki, Melancholia zło-
ta jesieni, [w:] idem, Płomienne kwiaty. Poezje. Seria V, Nowości Literackie Tom XVI, 
Księgarnia St. Sadowskiego, Warszawa 1909, s. 55; Zygmunt Różycki, Pożółkłe pa-
dają liście…, [w:] idem, Wybór poezji, przedmowa Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
Księgarnia E. Wende i S-ka, Warszawa 1911, s. 276; Zygmunt Różycki, O zwię-
dłych liści pomięte dywany!..., [w:] ibidem, s. 280. W bardzo podobny sposób, cho-
ciaż w kunsztowniejszej metaforyce pisała o jesieni Maria Kazecka: [***Topią 
się w dali mgieł opony], podpisany: Lwów 1901 oraz [***Szumiała jesień powiędła, su-
rowa], podpisany: Lwów 1901, [w:] eadem, Kędy milczy słońce, Lwów Księgarnia 
Polska (B. Połoniecki), Warszawa E. Wende i Sp., 1903, s. odpowiednio: 
18 i 19. Identyczne przedstawienie zawiera również wiersz Z jesiennych obra-
zów. Jego autor Jan Iwański prezentuje typową linię: szarość, mgły i smutek do-
czesny: Jan Iwański, Z jesiennych obrazów, [w:] idem, Poezje, Drukarnia Estetyczna 
K. Sierpińskiego, Warszawa 1897, s. 32. Zob. również liryk Jesienią, [w:] Bogusław 
Butrymowicz, Poezje. Tom I, Nakładem Księgarni S.A. Krzyżanowskiego, Kraków 
1897, s. 53–54; pięć wierszy w cyklu: Przez mgły jesienne Zdzisława Dębickiego, [w:] 
Noce bezsenne. Poezje, Nakładem Towarzystwa Wydawniczego, Lwów 1900, s. 61–65; 
Witold Leitgeber, Listopad, [w:] idem, Na strunach serca. Poezje, Drukarnia „Dziennika 
Kujawskiego”, Inowrocław 1895, s. 64; Gustaw Daniłowski, Z jesiennych dum, [w:] 
idem, Poezje. I, Wydawnictwo Stefana Dembego, Warszawa 1902, s. 31 (w części 
zatytułowanej Z przygnębień); Edward Leszczyński, część zatytułowana: Ogród jesienny, 
[w:] idem, Płomień ofi arny. Poezje, Księgarnia G. Gebethnera i Sp., Kraków 1907, pa-
ginacja niepełna; Kazimierz Woyczyński, Wieczór jesienny, [w:] idem, Z młodzieńczych 
snów, Wydawnictwo Gebethner i Spółka, Kraków 1902, s. 64–65; zob. Ida Pilecka, 
Jesienne echa, [w:] idem, Poezje, Gebethner i Sp., Kraków 1916, s. 10–11; Julian 
Ejsmond, Jesień, [w:] idem, Wiersze, Drukarnia K. Kowalewskiego, Warszawa 1909, 
s. 31–32; Henryk Zbierzchowski, Jesienią, [w:] idem, Impresje, Nakładem Księgarni 
D. E. Friedleina, Kraków 1902, s. 11.

Podobne nastroje zawierają wiersze szwedzkie: Erik Axel Karlfeldt, Höstvisa [w:] 
Vildmarks och…, op. cit., s. 31–32 (tłum. Piosenka jesienna); Höstens vår, [w:] idem, 
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Pomimo natłoku takiej semantyki, zaprezentowana wyżej topi-
ka zawsze przynosi rozpoznania (najczęściej tożsame, nużąco zbieżne), 
wzmocnione fi lozofi cznie i psychologicznie. Melancholia, tajnie byto-
we, śmierć, nastroje pesymistyczne znajdują tu ulokowanie w typowo 
fi ndesieclowej metaforyce bezwładu i martwoty. U wszystkich wybra-
nych przeze mnie poetów fatalizm kondycji ludzkiej oraz śmierć ma 
wiele form, imion, przedstawień. Także melancholia, smutek, kondycja 
depresyjna znajdują swój częsty akord. Wielokrotnie wyostrzona tu i po-
wtórzona zawartość semantyczna może wywoływać wrażenie monoto-
nii, ale jednocześnie stanowi symptomatyczny rys, rytm kojarzony bez-
pośrednio z poezją przełomu XIX/XX wieku. Poeci, chwytając wrażenia 
w ultrasubtelnych objawach, zachwycając się zmiennością jesiennych 
zjawisk przyrody, zagęszczają semantykę smutku, śmierci, pesymistycz-
nej kondycji człowieka155.

Fridolins lustgård (1901), w edycji zbiorowej dzieł Karlfeldta: Dikter..., op. cit., 
s. 128–129 (tłum. Nasza jesień); Höstskog, [w:] Flora och Pomona…, op. cit., 
s. 220–221 (tłum. Las jesienny); Oktober, [w:] idem, Flora och Bellona (1918), w edycji 
zbiorowej dzieł Karlfeldta: Dikter, op. cit., s. 333–334 (tłum. Październik). Na mar-
ginesie warto dodać, iż w późniejszej twórczości Szweda motywy pór roku sta-
ną się częstsze, czego przykładem jest zbiór z roku 1927 zatytułowany Hösthorn, 
z takimi utworami jak: Höstpsalm, s. 398–399; Höstens glädje, s. 387–388; En höstens 
kväll, s. 378; Hösthorn, s. 337–338, wszystkie z przywołanej tu edycji zbiorowej 
dzieł autora. Zob. również: Sven Delblanc, Karlfeldt – sångare och kyrkvärd, podroz-
dział w rozdziale: Ronny Ambjörnsson, Sven Delblanc, Per Rydén, Nattiotalisterna 
– fullkomning och förnyelse, [w:] Den Svenska Litteraturen 2, Genombrottstiden 1830–1920…, 
op. cit., s. 380–385.

155 Warto też wzbogacić pejzaż jesieni utworami Tadeusza Micińskiego z cy-
klu Akwarele, [w:] Tadeusz Miciński, Wybór poezji, wstęp i opracowanie Wojciech 
Gutowski, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 
Kraków 1999, szczególnie: [***Jesienne lasy poczerwienione], s. 169; [***Dotknięciem 
wróżki mchy szmaragdowe], s. 170; [***Poją mnie wrzosy, paprocie miedziane], s. 171; 
[***Fioletowe góry], s. 171. 
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Przede mną biel śniegowa156 – Zima

Obrazy zimowe z jednej strony, pociągały wyobraźnię poetów prze-
łomu XIX/XX wieku „zastojem, niemocą, (…) aurą śmierci”157, z dru-
giej natomiast służyły „przesłonieniu aury pesymizmu, uwolnieniu od 
ciężaru śmierci”158. Te dwa ujęcia, dwie symptomatyczne kategorie pej-
zaży będą mnie interesowały w tej części rozdziału. 

Zygmunt Różycki, poza typowym widzeniem w zimie jedynie 
pustki, konstytuuje ją jako przestrzeń pociągająco dziwną, zaczarowa-
ną i otuloną „senną ciszą”159. Sen, letarg, mgła, majaczenie, mgnie-
nie sugerują oczekiwanie na szybką metamorfozę, na przetrwanie tej 
doby mrożącej egzystencję. Jednak, co najbardziej ciekawe, poeta opi-
suje zimową noc w ramach instrumentarium bajkowego, wizji nierze-
czywistej, pięknego snu, by jeszcze dobitniej utrwalić chwilowość zi-
mowego momentu, niejako dając nadzieję na rychły powrót witalizmu 
natury. Mimo to ten baśniowo-mityczny „zimny moment” fascynuje 
poetę, zimowy pejzaż pociąga go swoją enigmatycznością, zaklęciem, 
czarodziejskością:

 ♦ (...) Pod zmrożonego śniegu tafl ą brylantową
Przedziwne czary… senną otulone ciszą
Białe duchy i mary płyną nad mą głową…

Uśpione wielkim mrozem blade gwiazdy wiszą,
Jakby je dziś zaklęło jakieś wielkie słowo
I srebrna jakaś bajka wraz z tęsknią i ciszą
Przez puste płynie pola w oną noc zimową…

Księżyc niże na śniegi swoje srebrne smugi,
Jakieś bajeczne kraje się przede mną ścielą,
Jakiś step czarodziejski, zamyślony, długi…

156 Zygmunt Różycki, Po przez okno, [w:] idem, Zielone oczy. Poezje, seria VIII, nakła-
dem Mieczysława Kaczanowskiego, Skład Główny w Warszawie E. Wende i S-ka, 
Warszawa – Kijów 1913, s. 59. 

157 Wojciech Gutowski, Pejzaże zimowe w poezji Młodej Polski. Tematyka i symbolika, [w:] 
Przedziwne światy. Prace z historii i teorii literatury ofi arowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu, 
red. Krzysztof Ćwikliński, Rafał Moczkodan i Radosław Sioma, Wydawnictwo 
Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 76.

158 Ibidem, s. 101. 
159 Zygmunt Różycki, W noc zimową, [w:] idem, Tęsknota…, op. cit., s. 20.
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Śniegu łabędzią, senną, nieskalaną bielą
Przelatują ogniki błędne i znikome,
A w dali majaczeją bory nieruchome160. 

W tomiku Liliowe śnienia Różycki zawarł cykl zatytułowany Wizje zi-
mowe, w którym zamieścił równie bajkowe zimowe krajobrazy. W wier-
szach Park w śniegu, Szyby, W zimowe rano nie pojawiają się obszary se-
mantycznie negatywne, zapełnione nastrojami pesymistycznymi czy 
znaczeniami mortalistycznymi. Są tu natomiast zupełnie inne konteksty, 
estetycznie wpisujące się w różnoimienne zachwyty nad pięknem zimy, 
które „otwierają pozytywne serie skojarzeń”161: 

 ♦ Park cicho drzemie, w szatę odziany bieluchną, 
Owity lekko w srebrne, roziskrzone puchy, 
(...) W krąg cicho… tylko miesiąc po przez mgieł zasłony 
Przedziera się i blasków sypie złote dźwięki, 
Które na całun śniegu upadają miękki162; 

Wyrzeźbił mróz krysztalne swoje sny na szybie, (...) 
Białe ogrody, lśniące brylantami groty, 
Srebrne kwiaty, koronki, (...). 
Dziewiczych, białych marzeń siedmiobarwna tęcza 
I jakieś złote śnienia, jakaś baśń pajęcza 
Po rozkwieconych szybach wije się i wije163; 

Dziwnie upojne, mroźne, przecudowne rano, 
Zdobne w świecące pyły, śnieżne diamenty – 
Cichy przestwór, w łabędzie puchy owinięty, 
Migoce w złotym słońcu bielą nieskalaną164. 

W przywołanych fragmentach wierszy wyraźnie widać osobli-
we uspokojenie, ukojenie, złagodzenie rozlicznych niepokojów egzy-
stencjalnych. Pejzaż zimowy przede wszystkim emanuje tutaj pięknem. 
We wszystkich tekstach zwraca uwagę motyw drzemania, uśpienia, za-
nurzenia w usypiającej kontemplacji i panteistycznego rozlania, co 
w młodopolskiej stylistyce jest wyraźne i wspominane tutaj wielokrot-
nie. Znamienne są również wszelkie „srebrzenia”, „rozbłyszczenia”, 

160 Ibidem. 
161 Wojciech Gutowski, Pejzaże zimowe w poezji Młodej Polski. Tematyka i symbolika…, op. cit., 

s. 91.
162 Zygmunt Różycki, Park w śniegu, [w:] idem, Liliowe śnienia…, op. cit., s. 45. 
163 Zygmunt Różycki, Szyby, [w:] ibidem, s. 46. 
164 Zygmunt Różycki, W zimowe rano, [w:] ibidem, s. 48. 
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„przelśnienia”, „krysztalenie”, „lśnienia”, obszary „lśniące brylantami”, 
„siedmiobarwne tęcze”, „świecące pyły”, „śnieżne diamenty”, gdzie nie 
spojrzeć, wciąż coś „błyszczy i migoce”. Metafora śniegu, lodu prze-
kładającego się na skojarzenia z klejnotami, drogimi kamieniami165, 
symbolizuje tutaj złudność doczesności, jej krótkotrwałość zamknię-
tą w chwilowym pięknym rozbłysku z zasady niosącym śmierć. Topi-
ka ta występuje również w wierszu Karnawał duszy Pawła Kośmińskiego: 

 ♦ Barw różnych wiele i bogactwa wiele,
(...)
Pootulani w śnieżne brokatele;
Z księżyca blaskiem po tym szronie biegą
Z brylantów race, z diamentów szmermele166. 

Pod warstwą bajkowego piękna, pejzażu jasnego, maksymalnie roz-
świetlonego, kryje się niestety owa gorzka prawda o „znikliwości” świa-
ta widzialnego, permanentnie zamieniającego się w hibernacyjną moty-
wikę brzydkości. 

Różycki doskonale puentuje tę kondycję straty indywidualnej jasno-
ści wewnętrznej, potęgi czerpanej z ciszy, „tęcz” i „lazurów” przemy-
śleń, „wieńców srebrnych kwiatów”, migotliwych „marzeń o jutrzen-
ce” i „cudnych snów z opalu”, w jakże ważkiej, sugestywnej metaforze: 
„Ale mi znikły… płomień je przetopił żalu”167.

Z tej perspektywy „marzeń zimowych” bardzo blisko polskim po-
etom fi ndesieclowym do pejzaży pesymistycznych, smętnych, pełnych 
różnoimiennych tęsknot168 oraz mortalistycznych – wyzyskiwanych 

165 Zob. Wojciech Gutowski, Pejzaże zimowe w poezji Młodej Polski. Tematyka i symbolika…, 
op. cit., s. 91.

166 Paweł Kośmiński, Poezje, op. cit., s. 11.
167 Zygmunt Różycki, Szyby…, op. cit., s. 46; motyw „kwiatów z mrozu”, upersoni-

fi kowanego mrozu czy też śpiącego parku zimowego pojawia się również w in-
nych zbiorach, np. Zygmunt Różycki, W kwitnącym srebrze mrozu, [w:] idem, Zielone 
oczy. Poezje, seria VIII…, op. cit., s. 49. Tam też wiersze: Będziemy błądzić, s. 52; Zima na 
wsi, s. 54; Srebrne dziwo, s. 57. 

168 Na przykład Franciszka Arnsztajnowa tęskni za majem, „brzegiem Adrii”, mło-
dością – zob. wiersz o incipicie: Franciszka Arnsztajnowa, [***Zimowy zmrok… na 
dworze śnieg], [w:] eadem, Poezje. Seria druga, op. cit., brak numeru strony; tęsknotę 
za cieplejszymi porami roku wypowiedział również: Julian Ejsmond, Zima, [w:] 
idem, Wiersze…, op. cit., s. 20 (datowany: „1909. Marzec”); przerażenie martwo-
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także z pory zimowej. Zygmunt Różycki w widzeniu dookolnej pust-
ki, znamiennej „białej równiny” dostrzegał „ciszę martwiejącą” i płyną-
cy zewsząd „bezmowny smutek”169. Kazimierz Lewandowski konstru-
uje podmiot błądzący po bezkresach „śnieżnego welonu”, w mrozie, 
zamieci, ze „śniegu pudrem lodowym”170. Pejzaż zimowy poety przera-
ża, wywołując jednoznaczne skojarzenia z pejzażem martwym, cmentar-
nym, wzbudzającym grozę.

 ♦ Konary drzew, szare i nagie,
Sterczą nad śniegiem, –
Wysokie, grube i ciężkie – potworne.

Etery strojne w kir, chłodny zimowy kir,
Szeroki, lotny, kryształowy!171 

Bohater tego wiersza sam zaświadcza swoją obecnością o przestrze-
ni martwej, wyznaje bowiem, że jest wampirem, upiorem, cieniem/
widmem.

 ♦ Ja idę sam…
Idę jak cień, cicho jak cień,
Jak wampir idę cicho –
I duszą ssę…
Ssę noc bezgwiezdną i etery czarne,
Ssę białość śniegu, chłód zimowej nocy,
Ssę zdrowie zimy i pogodę zimy
I bezgraniczną lubość czarnej nocy
Ja, wampir…172 

Upiory (wampiry) to widma ludzi zmarłych, błądzące nocą po 
świecie i wypijające krew ludzką173. Podmiot wiersza wędrując przez 
zimową przestrzeń przyrody pragnie uśmiercać wszystko, będąc pod 

tą, zmarzliną i niepomierną tęsknotę za wiosną wypowiedział też: Jan Iwański, 
Z zimowych pieśni, [w:] idem, Poezje…, op. cit., s. 24–26 (tryptyk).

169 Zygmunt Różycki, Zimowy wieczór, [w:] idem, Zielone oczy. Poezje, seria VIII…, op. cit., 
trzy kolejne cytaty pochodzą z drugiej strofy tego wiersza, s. 58. 

170 Kazimierz Lewandowski, Noc, [w:] idem, Lais, Kraków Gebethner i Spółka, 
Warszawa Gebethner i Wolf 1900, s. 31. 

171 Ibidem. 
172 Ibidem, s. 32. 
173 Zob. Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, wydanie drugie, 

Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987 (hasła: Upiory, Wampir, odpo-
wiednio s. 1231 i 1247).
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przemożnym wpływem zimowej nocy i zimowego „instrumentarium” 
(mróz, śnieg, lód), wykorzystywanego do mordowania. 

Podobną fi gurę stosuje Włodzimierz Perzyński w wierszu Na śnie-
gu174, w którym, w przestrzeni „po” morderstwie przyrody zostają 
li tylko „czerniejące smutno” – powolnie konające drzewa175. Dominu-
je pejzaż cmentarny z takimi elementami jak: „niebo lodowate”, księżyc 
„dzierzga skrami pola białą szatę”, resztę pejzażu palą „srebrne płomie-
nie miesiąca”. I fi nalnie w tym obrazowaniu pojawia się śmierć: 

 ♦ Ze śniegu, zda się, śmierć powstaje blada 
I cicha, płynie w dal na pogrzeb słońca176. 

Maria Poraska również nazywa zimę wprost – śmiercią. Dodajmy, 
drapieżną jak dzikie zwierzę, mordującą to, co żywe:

 ♦ Śmierć przyszła, wpadła z nagła jak drapieżne zwierzę, 
Zwarzyła mroźnym wiatrem liście jeszcze świeże, 
I zadała naturze swą mękę konania177. 

Padający śnieg jest zimny, pokrywa swym zimnem całą ziemię – 
uśmiercając wszelkie istnienie. Podobnie uśmiercający, drapieżny, mor-
dujący w swoim charakterze okazuje się mróz w dwóch przedstawie-
niach Stanisława Barącza. W utworze Mróz się bawi178 jest młody, „silny”, 
tak ściska, że „dusze drzew z lękiem / Opuszczają konarów wciąż krzep-
nące trzewa”179. Jak dzikie zwierzę „się chyłkiem skrada, zdradziecko się 

174 Włodzimierz Perzyński, Na śniegu, [w:] idem, Poezje, Wydawnictwo Władysława 
Okręta, Warszawa 1902, s. 61; wszystkie cytaty pochodzą z tego wiersza, z tej 
strony.

175 Jest wiele przykładów wierszy „zimowych”, w których poeci przedstawiają ko-
nające, na wpół umarłe lub martwe drzewa. Oto kilka z nich: Maria Poraska, Śnieg 
pada, [w:] eadem, Na jawie i we śnie…, op. cit., s. 62 (w części tomiku tak samo za-
tytułowanej jak ten wiersz); tu także wiersz Na śniegu, s. 71. W tych wierszach 
Poraska porównuje drzewa do białych duchów, białych upiorów. Maria Kazecka 
pisze o „padłych” drzewach, o umarłym całym lesie: Maria Kazecka, [***Już wiatr 
obnażył drzewa… ośnieżone spały…], [w:] eadem, Akwarelle…, op. cit, s. 13 (w czę-
ści zatytułowanej Z fragmentów pejzażowych). O martwych drzewach pisze również: 
Marcelina Kulikowska, Z zimy, [w:] eadem, Barwy duszy…, op. cit., s. 95 (w części 
Krajobrazy).

176 Włodzimierz Perzyński, Na śniegu…, op. cit., s. 61. 
177 Maria Poraska, Śnieg pada…, op. cit., s. 62.
178 Stanisław Barącz, Mróz się bawi, [w:] idem, Impresje…, op. cit., s. 40–41.
179 Ibidem, s. 40. 
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czai”180, by dopaść ofi arę, zaatakować. Jest zwinny, szybki, okrutny, za-
cięty i nieustannie „siecze lodem”. Czyha. „I gapiące się dusze napada 
znienacka. / Jednym tchem w lód je ścina w księżyca poświacie”181. 

W wierszu Mróz182 powstaje jak „groźny olbrzym”, na widok któ-
rego „wyjąc, szczęknęły wichry w lodowe puklerze”183. Mróz swoim 
tchnieniem wszystko uśmierca, nawet „mrą na ludziach sępy”184, a on 
„niezbłagany” triumfuje. Jest dynamiczny, kruszy dookolność z trza-
skiem, ścina „jeziora w lodowe zwierciadła” i „mknie cwałem bez koń-
ca”, spojrzeniem zabija, aż „słońca twarz z lęku pobladła”185. Sporo 
w tym symboliki i rekwizytów wanitatywnych. 

W wielu wierszach dostrzegalna jest swoista pustka percepcyjna, 
defi cyt spostrzeżeń zmysłowych. Zamierają dźwięki przyrody, odgłosy, 
śpiewy ptaków. Tylko śmierć wszędzie:

 ♦ Tyle kwiatów umarło — już więcej nie wstaną, 
I tylko jedna trumna pokrywa dziś biała 
Wszystkie trawy i drzewa i ziemię kochaną186. 

Przerażony podmiot Kulikowskiej „stygnie”/„zamiera” wewnętrz-
nie i zewnętrznie, traci ogląd z racji niewystarczalności spostrzeżeń zmy-
słowych, odczuwając chłód, odpływ pragnień i emocji.

 ♦ A pragnienia od serca odchodzą 
Jak szron sypki, co z drzewa opada, 
Gdy śnieżyce po nocach zawodzą, 
Śmierci dusza się moja spowiada – –187. 

To ostateczny akord zimowego umierania. Konkluzja Iwańskiego 
jest summą przywołanych wyżej poetyckich zapisów: 

 ♦ Zamarło życie; tylko świerki czarne 
Stoją, jak słupy od lodu się skrzące 
I szumią pieśni żałobne, cmentarne188.

180 Ibidem. 
181 Ibidem, s. 41. 
182 Stanisław Barącz, Mróz, [w:] idem, Impresje…, op. cit., s. 46.
183 Ibidem. 
184 Ibidem. 
185 Ibidem, cztery poprzednie przywołania. 
186 Maria Poraska, Śnieg pada…, op. cit., s. 62.
187 Marcelina Kulikowska, Z zimy…, op. cit., s. 95. 
188 Jan Iwański, Zima, [w:] idem, Poezje…, op. cit., s. 23 (w cyklu Cztery pory roku).
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*
W szwedzkiej poezji przełomu XIX i XX stulecia najwięcej miejsca 

poświęca zimie w swoich wierszach Anders Österling. Tak jak semanty-
ka poprzedzających zimę pór roku, tak sama zima ma u niego znamiona 
li tylko kolejnej pory w bytowym mechanizmie zmiany na linii ciągłości 
przyrodniczej. Poeta szwedzki nie traktuje zimy jako doby zniewolenia, 
zatraty wszelakiej, zastoju, grobu i śmierci, tak jak w dużej mierze trak-
towali ją poeci Młodej Polski, ale przeciwnie – wydobywa jej znaczenia 
pozytywne oraz fascynujący urok, niepowtarzalne piękno oraz – z fak-
tu przynależności topografi i skandynawskiej – bliskość i powszedniość 
zimna, mrozu i śniegu w pejzażu codzienności szwedzkiej189. 

Fot. 20. Gustaf Fjœstad, Vintermånsken (1895); Muzeum Narodowe, Sztokholm.

Fot. 21. Gustaf Fjœstad, Rimfrost på is (1901); Thielska galleriet, Sztokholm.

189 Zob. cykl dwunastu wierszy Vintern: Anders Österling, Vintern, [w:] idem, Samlade 
dikter I…, op. cit., s. 197–203.
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Przedstawione wyżej oleje na płótnie Gustafa Fjœstada (1868–
1948) prezentują taki właśnie – szwedzki stosunek do piękna zimy190. 
Fakt, że „białe lody zagradzają wejście do portu, a cała równina jest jak 
srebrny kir”191, w najmniejszym stopniu nie przeszkadza poecie podzi-
wiać i zadziwiać się zimą. Piękno milionów opalizujących płatków, ta-
niec mew w mroźnym powietrzu i „ostry ołowiany zapach” portu „sta-
je się przygodą”192, doświadczeniem kolejnej odsłony kalendarzowego 
cyklu. Zima nie kieruje Österlinga w krąg myślenia eschatologicznego. 
Przeciwnie – jest momentem radości, że wraz z ostatnim śniegiem od-
płynie „przytłoczony lodem smutek”, a ostatnie zimowe dni „z łach-
manami i śmieciami, brudem i krwią”193 odejdą w niepamięć. Piękno 
przyrody zimowej (szczególnie nordyckiej) jest wyrażone konkretnie, 
z zachowaniem estetycznych walorów takiego pejzażu.

Oczywiście zastój zimowy wywołuje pewnego rodzaju namysł no-
stalgiczny, ale w obrazach poety szwedzkiego jest on zawsze punktem 
wyjścia do rozważań o wiośnie, o życiu, o aktywności i witalności ja-
snej strony rzeczywistości. Anders Österling podtrzymuje tę kondycję 
w utworze Vårvinter (Nasza zima), gdzie świadomość końca zimnej pory 
roku, pierwsza odwilż, „pierwsze słowo wiosny przyniesione przez ja-
skółki”194 zapowiada to, co dobre, jasne, ciepłe, witalne195. Nawet zim-
ny wiatr nie przeszkadza, bowiem jest zapowiedzią tego, co nadejdzie 
po zimie: 

190 Birgit Rausing, Måleriet, [w:] Signums svenska konsthistoria. Konsten 1890–1915, Bokförlaget 
Signum, Lund 2001, s. 308–311. Ten drugi olej, Śnieżynki na lodzie (1901), przy-
pomina inny o tematyce zimowej – Zimowy pejzaż z Kragerø (1912) Edvarda Muncha. 
Z pierwszym koresponduje olej Gustafa Fjœstada Śnieg (1900). 

191 Anders Österling, Våren I, op. cit, s. 167.
192 Ibidem. 
193 Ibidem. 
194 Anders Österling, Vårvinter, [w:] idem, Offerkransar, [w:] idem, Samlade dikter I…, 

op. cit., s. 103. Tłum. Ewa Sucharska.
195 Zob. Idyllliryken / Anders Österling, [w:] Litteraturens Historia i Sverige, Bernt Olsson, 

Ingemar Algulin, Norstedts, Stockholm 1995, s. 367; Anders Österling, [w:] Agneta 
och Lars Erik Blomqvist, Vem är vem i svensk litteratur. Författarlexikon från A till Ö, Prisma, 
Stockholm 1999, s. 250; por. Erik Axel Karlfeldt, Januarivår / Nasz styczeń, z tomu 
Flora och Bellona, op. cit., s. 261–262.
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 ♦ wiatr na moim czole, 
pełen wiary nowych dni, 
uspokaja mnie szumem196.

Znamienne, iż równie łagodnie opisuje zimę polski modernista An-
toni Lange. W cyklu pięciu kompozycji zatytułowanym Zima197 poeta 
z osobliwą łagodnością dostrzega piękno krajobrazu zimowego, wska-
zując tak jak Österling na paletę barw, światła, blasków i błysków oraz 
szczególnie łagodnej ciszy198. Lange czerpie radość z nocnej sanny199. 
Noc styczniowa jest piękna, księżycowa, „bezechowa”200, łagodnie sen-
na. Siła mknących koni z zaprzęgiem splata się tutaj z kojącym dźwiękiem 
„srebrnych dzwonków”201, co wyzwala przestrzeń bezpiecznie refl eksyj-
ną i ostrożnie kontemplacyjną, że aż „dusza świata zapomniała, / Szczę-
śliwa nowych mar pogonią”202. Podmiot wiersza II marzy, a w tym stanie 
towarzyszą mu li tylko gwiazdy, księżyc, „lodowisk kształt misterny”203. 

Z tego pięknego, terapeutycznego marzenia poeta szybko jednak 
osuwa się w tak symptomatyczne dla siebie pragnienie śmierci, bowiem 
pociągająca, biała, nocna, senna, księżycowa cisza wydaje się być jedną 
z wersji upragnionej przestrzeni śmierci, za którą poeta tak intensywnie 
w odczuciach podążał całe swoje życie:

 ♦ (...) W białych obszarów ciszę płynę,
W ciszę zimową, bezechową,
W śnieżnych mar i snów krainę! 
(...)
I chciałbym płynąć tak bez końca,
W tę śniegów puszczę bieliźnianą,
Gdzie dusza senna i milcząca
Ciszą oddycha nieprzerwaną204.

196 Anders Österling, Vårvinter, [w:] idem, Offerkransar, [w:] idem, Samlade dikter I…, 
op. cit., s. 103.

197 Antoni Lange, Zima, [w:] idem, Fragmenta. Poezje wybrane…, op. cit., s. 55–62.
198 Ibidem. Z tego wydania zob. wiersze: I, s. 55; II, s. 57; III, s. 59; V, s. 61–62; au-

tor nie nadał tytułów poszczególnym wierszom cyklu, jedynie je numerując.
199 Antoni Lange, II, [w:] ibidem, s. 57.
200 Ibidem.
201 Ibidem.
202 Ibidem.
203 Ibidem, s. 58.
204 Ibidem, s. 57–58.
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W tym z gruntu optymistycznym cyklu jest również, podobnie jak 
u Österlinga, oczekiwanie na nowy witalizm natury, „rojenie o niebach 
nowej wiosny”205, na nową młodość, dającą świeżą perspektywę egzy-
stencji.

I jeszcze jedno pocieszenie na koniec, tym razem wyartykułowa-
ne przez Andersa Österlinga. Przywoływany tu kilkukrotnie jego mo-
numentalny, obszerny cykl206 poświęcony porom roku kończy poeta 
krótkim wierszem Finis (Koniec). Zaskakuje to, iż przetykane w całym cy-
klu dojmujące refl eksje i wrażenia o głębokim nachyleniu fi lozofi cznym 
w tym ostatnim krótkim wierszu-zakończeniu nabierają nagle zupełnie 
innego wydźwięku. Poeta wyraźnie dystansuje się wobec powagi praw-
dy, jaką objuczone są prawidła egzystencji, chcąc niejako złagodzić ten 
i tak rozgrywający się wokół człowieka przyrodniczy dramat zmienno-
ści i ciągłości. 

Poniższy fragment stanowi doskonałe podsumowanie moich roz-
ważań, a zarazem, jak sądzę, otwiera przestrzeń dla indywidualnych, 
czytelniczych dopowiedzeń:

 ♦ O ile dano mi bogactwo jambu,
wszystko zostało opisane zgodnie z prawdą.
Ten kto przesylabizował te stronice
i nie uzyskał ich pełnego zrozumienia,
niech z radością podziękuje mi za ich krótkość,
gdyż przynajmniej nie popsuły mu oczu.
Szum całego roku wkrótce stanie się echem,
lecz wiele pięknych ech składa się na życie.
(...)
O ile dano mi bogactwo jambu,
wszystko zostało opisane zgodnie z prawdą207.

205 Antoni Lange, IV, [w:] idem, Fragmenta. Poezje wybrane…, op. cit., s. 60.
206 Zob. „Polski cykl liryczny”, red. Krystyna Jakowska i Dariusz Kulesza, Białystok 2008; 

„Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej”, red. Anna Kieżuń 
i Dariusz Kulesza, Białystok 2010.

207 Anders Österling, Finis, [w:] idem, Samlade dikter I…, op. cit., s. 204; tłum. Ewa 
Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski.
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2. (Nie)życie. Konkluzja wanitatywna

Na poziomie treści, tematyki i komparatystycznej lektury zapre-
zentowanych tutaj utworów poetyckich wyraźnie widoczna jest fascy-
nacja żywiołami przyrody w poszczególnych cyklach kalendarzowych. 
Fascynacja ta przebiega w dwóch kierunkach – od zachwytu do wstrę-
tu, zakreślając jednak wielopoziomowość towarzyszących jej refl ek-
sji. Wielokontekstowa, bogata, synestezyjna metaforyzacja u wszystkich 
przywołanych tu poetów ma za swój kardynalny cel przedstawienie eg-
zystencji w jej zmienności i ciągłości, w znacznej mierze poprzez domi-
nantę estetyczną idei vanitas. 

Vanitas to kategoria o rozległej i różnoimiennej semantyce, defi niu-
jąca fenomen przemijalności, nietrwałości/śmiertelności wszystkiego 
w doczesności, o imponującej tradycji w kulturze europejskiej (fi lozofi a, 
sztuka, literatura). Kategoria ta „posiada bogate pole synonimiczne oraz 
antonimiczne, co wyraża się w charakterystycznym »j ę z y k u  m a r -
n o ś c i «, formułującym ostateczne cele ludzkiej egzystencji”208. 

Każdy z przywołanych w niniejszym rozdziale autorów efektyw-
nie operuje „językiem marności”, formułuje autorski „temat” marności 
– poprzez stosowanie rozbudowanych obrazów poetyckich, wzmocnio-
nych wrażeń zmysłowych, określeń sensualnych, adekwatnych fi gur – 
przyjmując indywidualną postawę kontemplatywną wobec egzystencji. 
Wspólna dla wszystkich poetów jest refl eksja wanitatywna (zważmy, iż 
znamiennie pojemna i bogata znaczeniowo), ekspresywność podmiotu 
zafascynowanego i przerażonego zmianami natury, wrażliwość na kody 
przyrody, jak również dostrzeganie tego samego – z gruntu wanitatyw-
nego – wymiaru antropologicznego i fi lozofi cznego egzystencji. Wnio-
ski te prowadzą do ważkiego spostrzeżenia, iż częściej poeci pokazują 
przyrodę chorą, w chronicznym stanie zmagania się „z chorobą”, w ak-
tach osobliwego przezwyciężania i rywalizowania wszystkich jej ele-
mentów, po to, by mogła nieustannie odradzać się i cyklicznie istnieć, aż 
w konsekwencji zmarnieć i umrzeć. 

208 Joanna Cymbrykiewicz, Motyw śmierci we współczesnej poezji duńskiej…, op. cit., s. 154; 
badaczka przywołuje termin „język marności” za: Danuta Künstler-Langner, Idea 
vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Wydawnictwo UMK, 1996, s. 9.
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Topika przyrody wstrętnej, brzydkiej, chorej, negatywnej – a więc 
groźnej – potrzebna jest poetom do uzewnętrzniania silnie przeżywa-
nego przerażenia marną, opresyjną doczesnością, a najbardziej kondy-
cją słabą (równie marną!) jednostki ludzkiej. Efekt ustawicznie nieza-
spokojonej przyrody, rozpasanego ślepego rozrodu, zaprogramowanego 
rozmnażania, plenienia się przyrody w rytm niewzruszonego mechani-
zmu kalendarzowej marności, odsłania rzeczywistość nieznośną w swej 
cykliczności powstawania i rozkładu, również dla człowieka. Choroba, 
drapieżność i bezwzględność przyrody budzą u jednostki wstręt wobec 
bezsensu świata materialnego, a zatem również w retoryce wanitatywnej 
„ludzka egzystencja jawi się (…) jako bezradna i niszczycielska, wydana 
na pastwę naturalnej absurdalności”209. 

To z kolei, w polu „poznawczej bezradności”210, intensyfi kuje aurę 
pesymizmu, dekadentyzmu, spleenu. Doskonale widać ten stan w eks-
presji poetyckiej, w subiektywizmie i sensualności każdego z liryków, 
we wzmocnieniach stylistyczno-językowych. Konsekwentnie u wszyst-
kich poetów negatywna warstwa dźwiękowa charakteryzuje się dziko-
ścią, wściekłością, zgiełkliwością, szorstkością; rozmaite szmery, świ-
sty, zgrzyty, chrzęsty, rozjęki, pomruki, echa, głosy, brzmienia, odgłosy 
i pogłosy, „chłoszczą” swą intensywnością, albo przeciwnie – złowrogą 
głuchością. Podobnie ciężka i nieznośna jest warstwa węchowa – wielo-
krotnie czuć zgniliznę, zapach krwi, pokazywana rzeczywistość mokra, 
rozmiękczona, wilgotna, bezpośrednio kojarzy się z błotem, błotnością, 
pleśnią, brudem. „Błoto – pisze Gabriela Matuszek – kalające świat jest 
częstym szyfrem wstrętności (…). Pejzaż z błota, brudu i zgnilizny przy-
pomina dynamiczną, a zarazem martwą dekorację”211. 

Wszystko, co gnije, cuchnie, marnieje, blednie, traci kolory, ewo-
kuje obszar choroby i śmierci. Dostrzeganie „brudnego” świata wzma-
ga metafi zyczny lęk, egzystencjalną niepewność, rodzącą trwogę, utwar-
dzając zwątpienie poznawcze.

209 Gabriela Matuszek, Witalizm i wstręt w literaturze modernistycznej, [w:] Młodopolski witalizm. 
Modernistyczne witalizmy, red. Anna Czabanowska-Wróbel i Urszula M. Pilch, wydanie 
I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 76. 

210 Tomasz Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza…, op. cit., s. 234.
211 Gabriela Matuszek, Witalizm..., op. cit., s. 72. 
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W napisanym około 1819 roku tryptyku zatytułowanym Jesień czo-
łowy poeta romantyzmu szwedzkiego Erik Johan Stagnelius (1793–
1823) takim wersem rozpoczął tę kompozycję: „Rozkład maluje policz-
ki natury”212. To jakże znamienne stwierdzenie wpisać można w każdą 
porę roku, w rytm kalendarzowej zmienności, (nie)trwałości. W wier-
szach przywołanych w tym rozdziale poetów za indywidualnym obrazo-
waniem zawsze stoi ta okrutna Stagneliusowska diagnoza bytowa. Każde 
poetyckie usiłowanie odsunięcia tego momentu poprzez fi ltry osobli-
wej wyobraźni, estetyki, zastosowanych środków poetyckich, zawsze 
będzie daremne, zawsze zaprowadzi każdego poetę przed oblicze tego 
stwierdzenia. Natura nieustannie, bezwzględnie „przygotowuje żniwa 
dla śmierci”, w niej samej niepowstrzymanie pracuje „dłoń śmierci”213.

Poeci postawieni przed tak dobitną Stagneliusowską diagnozą egzy-
stencji szukają możliwości przekroczenia progu marności, chwilowego 
antidotum, krótkiej terapii. Jest nią jasny, witalny ogląd rzeczywistości 
nakierowany na przyrodę zdrową, przedstawioną w eksplozji energii ży-
cia, wzmacniającą i odbudowującą znaczenie żywotności (wiosna i czę-
ściowo lato). Z drugiej strony, częste jest u wszystkich analizowanych 
tutaj poetów stosowanie kategorii oniryzmu. Symboliczna fi gura „za-
sypiania w krajobrazie”/„snu w pejzażu”214 poprzez pragnienie pan-
teistycznego połączenia z przyrodą może być pewnego rodzaju antido-
tum. Pojawia się jednak niezbywalna przeszkoda, mianowicie pułapka 
temporalności. Spełnienie okazuje się bowiem złudne, efemerydalne, 
zafascynowanie jest ograniczone czasowo, gdyż za pięknem natury czy 
chwilowego, błogiego „zawieszenia” egzystencji we śnie, nieodwołal-
nie czają się marność, dysharmonia i dekompozycja, przemijanie, sta-
rzenie się, obumieranie, za chwilowym uspokojeniem kryje się niepokój 
(szczególnie znamienna jest w interpretowanej sekwencji utworów se-
mantyka turpistycznej jesieni oraz zimy). 

212 Erik Johan Stagnelius, Hösten, [w:] idem, Dikter i urval. Bacchanterna. Filosofi ska. Uppsatser, 
urval och inledning av Andreas Gedin, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1988, 
s. 187–188 (tłum. Jesień); tłum. Ewa Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski.

213 Ibidem, dwa kolejne przywołania.
214 Zob. Tomasz Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza…, op. cit., s. 207–212.
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Jedno pozostaje pewne i ma tu znaczenie prymarne – dostrzegając 
piękno (życie) i wstrętność (śmierć) przyrody, wszyscy wybrani przeze 
mnie poeci, podpowiadając wielorakie pola sensów, znaczeń i symboli, 
tak samo rozumieli słabą kondycję człowieka wrzuconego w tryby me-
chanizmu materii, w precyzyjnych obrazach i znaczących pejzażach for-
mułując diagnozę vanitas. 
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Rozdział III

Woda i skała

1. Morze – ten wielki symbol życia i śmierci1. Debussy i Hokusai. 
Morze w poezji polskiej i szwedzkiej 

przełomu XIX/XX stulecia

Morze stanowi niepomiernie często spotykany motyw w sztu-
ce2 i w literaturze. Z uwagi na swoją znaczącą symbolikę jest niepo-
równanym „surowcem” do formułowania uniwersalistycznych prawd 
egzystencjalnych. Wielopoziomowa topika morska najczęściej bywa 
kojarzona – trafnie zresztą – z nieprzemijającą odmianą egzystencji, nie-
przerwanym przekształcaniem jej form, permanentną płynnością rzeczy. 

Człowiek interpretując tę topikę uzmysławia sobie zauważalnie, iż 
niezmiennie pozostaje li tylko kompleksją czasową, coraz częściej w in-
dywidualnym namyśle o nachyleniu aksjologiczno-eschatologicznym 
uzmysławia sobie swoją wątłość, nieodnawialność, tymczasowość. Owa 
rachityczność bytu narzuca człowiekowi notoryczne krążenie pomiędzy 
zaistnieniem a nieistnieniem, czy – ujmując w ramy akwatycznej meta-
foryki – pomiędzy przypływem (początkiem) a odpływem (końcem). 
Narodziny i śmierć, nieprzerwane poczucie niepewności człowieczego 
losu, przedstawiano w sztuce na przestrzeni wieków parabolicznie, mię-
dzy innymi przy wykorzystaniu topiki marynistycznej. Z pasją wykorzy-
stywali semantykę toposu nautycznego poeci, muzycy, pisarze, malarze 

1 Tadeusz Miciński, Nietota, Warszawa 1910, s. 117.
2 Zob. piękne przykłady malarstwa i rysunku polskiego i obcego prezentującego 

morze, brzeg morski, rozmaite ujęcia fal w różnych porach doby: Liliana Giełdon, 
Monika Jankiewicz-Brzostowska, Katalog zbiorów malarstwa i rysunku Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku, Gdańsk 2010. 
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i rzeźbiarze, a także fi lozofowie3. Spowinowacanie krajobrazu z kondy-
cją duchową twórcy otwiera wielopoziomowe rozumienie rzeczywi-
stości, oświetla wymownie kondycję jednostki w obszarze uniwersum. 
Jednostka ta, chronicznie szarpana falą bycia, nieodmiennie doświadcza 
niejednorodności trwania. 

Polisemia motywiki marynistycznej pokazuje zazwyczaj, iż ogrom 
morski przekłada się na zasób dynamiki, wszelakiego potencjału, per-
spektyw. Dla poetów, pisarzy, kompozytorów czy malarzy metafora 
morza, rzeki, w ogóle wody (w pierwszym rzędzie – napływającej) jest 
przejawem surowej przemijalności egzystencji, kryzysu jedności świa-
ta, symbolem poczucia zmierzchu indywidualnego istnienia i schyłku 
kultury, bowiem jak konkluduje Miriam – artysta „błądzi nad brzega-
mi niezmiernego oceanu zjawisk i pragnie, i rozpacznie spręża się, aby 
dotrzeć”4 do chociaż fragmentarycznego uzasadnienia dookolności. To-
pika morska przylega także do nietzscheańskiej wykładni potęgi świa-
ta. Autor Ecce homo konstatuje, iż morze to „piękny potwór”5, a dookolny 
świat to: „monstrum siły; (…) gra sił i fal sił, zarazem jedno i »wie-
le«, tu się spiętrzające, tam zarazem malejące, morze w sobie wzburzo-
nych i wzbierających sił, wiecznie zmiennych, wiecznie się cofających, 
o monstrualnych latach powrotu, z odpływem i przypływem swych po-
staci”6. 

Morze jest „tworzywem” bardzo trudnym do „zapisania”, do wy-
rażenia jego rozlicznych ambiwalencji, ukazania, a raczej odpowiednie-
go uchwycenia ustawicznie przecież zmiennej kondycji morskiej ma-
terii, jej efemeryczności, osobliwej nieodnawialności w paradoksalnie 
cyklicznej powtarzalności tego złożonego organizmu wodnego. Arty-
sta podejmujący się przełożenia całej ogromnej i polimorfi cznej sensu-
alności morskiej na ciąg słów, dźwięków, kod nut, na język muzyki, 

3 Zob. Gaston Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, tłum. Henryk Chudak, Anna 
Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1975.

4 Miriam [Zenon Przesmycki], „Chimera” 1901, rocznik I/4, z. 1, s. 346.
5 Fryderyk Nietzsche, Radosna wiedza, Księga trzecia/240. Nad morzem, przeł. Małgorzata 

Łukasiewicz, Biblioteka Mnemosyne, red. Piotr Kłoczowski, Wydawnictwo sło-
wo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 170.

6 Fryderyk Nietzsche, Pisma pozostałe 1876–1889, wybrał, przekład i przedmowa 
Bogdan Baran, Wydawnictwo „Inter-Esse”, Kraków 1994, s. 189–190. 
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musi być twórcą eminentnie emocjonalnym, rezonującym – by tak rzec 
– z kapryśną naturą żywiołu morskiego. 

Takim kompozytorem, artystą osobnym, muzykiem, któremu zna-
komicie udało się owo przełożenie zmiennych kształtów, kolorów i form 
morskich na uniwersalny język muzyki, jest reprezentant impresjonizmu 
w muzyce, instrumentalista francuski – Claude Debussy [1862–1918, 
pseud. literacki Monsieur Croche (Pan Ósemka)]. W swoich oryginal-
nych poglądach na muzykę, mówił, iż muzyka „zaczyna się tam, gdzie 
słowo jest bezsilne – nie potrafi  oddać wyrazu; muzyka jest tworzo-
na dla niewyrażalnego. Pragnąłbym, by muzyka sprawiała wrażenie, iż 
wychodzi z cienia i chwilami doń powraca; by była zawsze kimś dyskret-
nym”7 [wyróżnienie – P.W.]. Claude Debussy to kompozytor pragną-
cy niekonwencjonalności muzycznej, admirator prawdziwości w sztuce, 
twórca niestrudzony w poszukiwaniu środków nietradycyjnych, świe-
żych, wyraźnie twórczych, a przez to prekursorskich (niechętny od-
twórczości w sztuce), nieodkrytych wcześniej przez innych muzyków 
– przykładem tego było intensywne czerpanie ekspresyjnej emocjonal-
ności z ciszy, doszukiwanie się innowacyjności w dziedzinie harmonii, 
rytmu, faktury. Nadto zaś był to artysta pragnący w muzyce wolności 
oraz palety emocji. Za pomocą tak samorodnej muzyki kompozytor pró-
bował wyrażać „ruchliwość duszy i zmienność życia”8, komponował dla 
wyrażania niewyrażalnego9. Ustawiono go w szeregu nielicznych „mu-
zycznych sensualistów” oraz w sposób zdecydowany przypisywano mu 
doniosłą rolę w historii muzyki francuskiej10. 

„…wszystko, co związane z morzem, budzi we mnie najżyw-
sze uczucia”11 – stwierdził kompozytor. Morze, w myśl tej konstatacji, 
to żywioł wodny pełen różnoimiennego uroku, najdoskonalszego pięk-
na, odpowiadającego Baudelaire’owskiej konstatacji, wedle której mo-

7 Georges Gourdet, Claude Debussy, przeł. Elżbieta Bekierowa, Biblioteka Słuchacza 
Koncertowego, red. Mieczysław Tomaszewski, seria biografi czna, tom XI, Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1978, s. 82.

8 Ibidem. 
9 Por. ibidem, s. 84–86.
10 Zob. Paul Holmes, Debussy, przeł. Roman Kowal, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 

Kraków 1999, s. 94–95.
11 Ibidem, s. 99.



176

rze jest „nieskończonością w pomniejszeniu”12. Debussy bardzo wysoko 
cenił morze, czerpał z niego inspiracje artystyczne, ale także egzysten-
cjalne, bowiem często przebywał w okolicach nadmorskich, odpoczy-
wając i kontemplując. Jako kompozytor szczególnie uwrażliwiony był 
na wszelakie formy piękna dostrzegalnego w naturze, rozumiał to pięk-
no doskonale, wiedział, iż jest ono wartością samą w sobie. Wartością 
tym większą, bowiem dostrzegalną w ulotności, zmienności, chwilowej 
obecności. 

Muzyka Debussy’ego wyśmienicie oddaje owe chwilowe zmien-
ności, nastroje momentu chwili, mgnienia. Tę właściwość oddają 
tu dźwięki długie, bliskie i odległe, wiotkie i ciężkie, falujące, rozmywa-
jące się, to znowu nawracające, wyraźne i ledwie słyszalne, rytmicznie 
spowalniane, gasnące albo rozwijające swój tor. Muzyka doskonale ko-
responduje tutaj z naturą żywiołu morskiego, oddaje dokładnie nastrój 
panujący nad morzem, uwalniając nastrojowość lekką, chwilową, im-
presjonistyczną13, piękną w swojej momentalności, a jednocześnie pełną 
wielowymiarowej symboliki. Utwory Debussy’ego stanowczo zachęcają 
do wsłuchania się w dźwięk, zatrzymania się w chwili powstawania każ-
dej jego formy i poprzez ten dźwięk interpretowania świata. 

Kompozytor nadaje nadto pewien kolor każdemu z tych dźwię-
ków, co tworzy specyfi czny i symptomatyczny dla Debussy’ego kolaż 
dźwiękowo-kolorystyczny. Z jednej strony, jest to kolor mocny, nasą-
czony, ale za chwilę zamienia się w wyblakły, nikły, ledwie widocz-
ny, wsiąkający w tło, przepadający w następującej po nim ciszy, niczym 
fala w odmętach morskiej toni. Tak uzyskana muzyczność, dźwięczność 
sprzyja zwielokrotnieniu nastroju, sprzyja znacząco wymownej kon-
templacji egzystencji i zadumie nad naturą żywiołów, namysłowi nad 
strukturą bytu. W twórczości artystycznej Claude’a Debussy’ego motyw 
morza występuje często, jest pewną stałą tęsknotą, punktem odniesie-

12 Zob. Katarzyna Suska, O poezji i liryce wokalnej epoki modernizmu. Debussy, Szymanowski – in-
spiracje, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie, Częstochowa 2008, s. 28.

13 Zob. ciekawe pejzaże morza w twórczości wciąż mało znanego i docenianego ar-
tysty impresjonisty Jana Ciąglińskiego (1858–1913), [w:] Jan Ciągliński. Polski impre-
sjonista. Prace z kolekcji Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego, katalog wy-
stawy, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2017.



177

nia w poruszaniu rudymentów egzystencji, a nadto zwornikiem aksjo-
logicznym. 

Jego najciekawszą egzemplifi kacją okazał się być tryptyk Morze (La 
mer, 1905). To imponujące dzieło orkiestrowe skomponowane jest 
z trzech morskich pejzaży symfonicznych o charakterze tryptyku, zatytu-
łowanych: I. Piękne morze w pobliżu Wysp Sangwinowych (pejzaż wschodu słoń-
ca, niezwykle urokliwy, barwny w dźwiękach i zmienny w oświetle-
niu), II. Gra fal (opowiada o różnorodności blasków, rozbłysków, iskier 
odbijających się w lustrze wody, w ruchliwości fal morskich), III. Wiatr 
każe tańczyć morzu (piękny dźwiękowo-barwny dialog wody i wiatru)14. 
Blisko w tym miejscu do skojarzeń malarskich – wystarczy przywołać 
urokliwe, barwne obrazy Gustawa Gwozdeckiego Brzeg morski (1905) czy 
też Aleksandra Gierymskiego Morze (1895–1897).

Fot. 22. Gustaw Gwozdecki, Brzeg morski. Źródło: Wikipedia, domena publiczna.

Kiedy Debussy ubiera w dźwięki swoje wrażenia związane z percep-
cją morza, słuchacz przenosi się w najzupełniej osobliwy świat dźwię-
ków. Taki niezwykły, magiczny wizerunek morza zamknął Debussy 

14 Paul Holmes, Debussy…, op. cit., s. 99; ważny jest tutaj fakt przywołany przez 
Paula Holmesa: „ten niezwykle realistyczny, muzyczny portret morza został zain-
spirowany nie tylko wspomnieniami, ale także wysoce wystylizowanym wyobra-
żeniem morza — drzeworytem autorstwa japońskiego malarza Hokusai, dla któ-
rego Debussy żywił wielki podziw. Ten sam drzeworyt, za sugestią kompozytora, 
znalazł się na okładce partytury” (s. 100). 
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w nutach, w wyniku silnej inspiracji cieszącego się ogromną popularno-
ścią w Europie w II połowie XIX stulecia japońskiego pejzażysty, mistrza 
drzeworytu i ilustratora książek – Katsushiki Hokusaia (1760–1849)15. 
Wśród wiodących, centralnych motywów kompozycji japońskiego ar-
tysty na plan pierwszy wysuwają się dwa: góra Fuji oraz morze (ści-
ślej fala morska). Malowane przez Hokusaia „dynamiczną, elegancką 
kreską i wyszukaną, delikatną gamą barw”16, w całej swojej surowości 
są niebywale realistyczne, naturalne, obserwowane impresjonistycznie 
z różnych perspektyw. Ujęcia te powodują, że widzimy potęgę morza 
i tę ustawiczną morską zmienność, jego przemieniający się nieustannie 
koloryt, zapach, „dotyk”, co stanowi nadzwyczaj wymowne, sensual-
ne obrazowanie. Hokusai podobnie jak Debussy oryginalnie, osobliwie 
prezentuje temat, zachowując ekscentryczność i niezależność stylistycz-
ną17. Najbardziej znaną, charakterystyczną dla jego sztuki jest kompozy-
cja nazywana Wielka fala lub Fala. 

Fot. 23. Hokusai, Fala. Źródło: Wikipedia, domena publiczna.

Centralną „postacią” na obrazie jest morska fala, pokazana w swo-
im dynamizmie i zbliżonej do naturalnej kolorystyce. Dynamizm został 
tu podwojony poprzez „nadanie morskiemu żywiołowi cech zoomor-

15 Zob. Francesco Morena, Hokusai, tłum. Hanna Borkowska, Warszawa 2006.
16 Ibidem, s. 66. 
17 Ibidem, s. 116.
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fi cznych”18. Fala jest olbrzymia, powstaje z ogromną, ponadnatural-
ną energią, powiększając się wciąż i przypominając groźnego potwora, 
który ma „przygotowane potężne macki czy pazury, gotów w furii za-
atakować”19. Wymowa symboliczna tego prostego, powszechnie zna-
nego pejzażu ma tutaj siłę rażącą. Otóż artysta uwyraźnił prymarną egzy-
stencjalną opozycję, kontrast pomiędzy człowieczą doczesną kruchością 
i jednostkową słabością a odwieczną destruującą i gargantuiczną energią 
odnawialnej, powtarzalnej natury. Wizja artystyczna „emanuje niemal 
religijną treścią, łącząc idee buddyzmu – przemijalność rzeczy – z nauka-
mi shinto o najwyższej mocy natury”20. 

Wróćmy do muzyki. Tak jak w ruchu powstającej fali jest pewien 
specyfi czny ruch będący „muzyką” morza, tak w kompozycji Debu-
ssy’ego rytmy budują nowe wektory, przenikają się, wnikają w siebie, 
przeciwstawiają się sobie, zabarwiają się wzajemnie, wspólnie i odręb-
nie. „Tysiąc lśniących migotań tryska z zupełnie nowych połączeń har-
monicznych i instrumentalnych”21. Georges Gourdet interpretując De-
bussy’owskie Morze zwraca uwagę, iż obok środków technicznych, 
ponad różnoimiennymi składowymi języka muzycznego – dystynk-
tywną cechą cyklu jest obecność czegoś docierającego do słuchu nie-
jako spoza zapisanych nut, pewnego nastroju wydobywającego się nad 
muzyką i dopełniającego ją, czegoś „niewypowiedzianego, nieuchwyt-
nego — zaczarowanie muzyką”22. To niewątpliwie efekt wrażliwości, 
a raczej artystycznej nadwrażliwości słuchowej kompozytora, która „od-
grywała kierującą i dominującą rolę przy tworzeniu zachwycających po-
łączeń akordowych”23. Stanowi także prymarne podłoże kompozytor-
skiej kreacyjności Debussy’ego, której substancja wydobywa się „z głębi 
natchnienia, co przekracza bezpośredni obraz, niwecząc wszelką retory-
kę, przenikając do najgłębszych i najbardziej utajonych zakątków duszy 
ludzkiej”24. 

18 Góra Fuji. Hokusai i Hiroshige. Japońskie drzeworyty krajobrazowe z kolekcji Feliksa Mangghi 
Jasieńskiego, katalog wystawy, Kraków 2012, s. 138. 

19 Ibidem. 
20 Ibidem, s. 140. 
21 Georges Gourdet, Claude Debussy…, op. cit., s. 109–110.
22 Ibidem, s. 110.
23 Ibidem, s. 111.
24 Ibidem, s. 110.
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La mer jest cyklem wyjątkowym nie tylko ze względu na walory mu-
zyczne, ale również ze względu na warstwę pozamuzyczną, fi lozofi czną, 
która odnosi się do człowieka, jego dychotomicznej egzystencji, war-
stwy aksjologiczno-ontologicznej. W nutach Morza pozostawił kompozy-
tor (tak jak drzeworytnik japoński w Fali) głęboki namysł nad kondycją 
człowieka, jego miejscem w doczesności i wieczności, namysł nad ru-
dymentarnymi kategoriami człowieczego bytowania. Każda nuta, każdy 
kolor dźwięku wyzwala inny, kolejny tor namysłu, wprowadza w ko-
lejny tunel kontemplacyjny. Takie zadanie, fi lozofi czne ukierunkowanie 
odbiorcy na byt stało się możliwe właśnie dzięki najbardziej wymownej 
metaforyce morza, jego rozległych konotacjach, wariantach symbolicz-
nych. Dlatego sam kompozytor stwierdził w jednym ze swoich listów, iż 
„jedynie natura potrafi  przywrócić nam siły”25, a morze jest świętością, 
przestrzenią, w której samoistnie (i odwiecznie) defi niuje się byt. Morze 
jest „przyjacielem”26, jest mądrością, z której nieodmiennie czerpie czło-
wiek. Jak widać, żywioły łączą się ze sobą w jeden wspólny „obraz prze-
pływającego/przemijającego świata” (fenomen żywiołowości i katego-
ria estetyczna ukiyo-é). 

Spójrzmy zatem na pola semantyczne liryki, by zobaczyć, jak wy-
obraźnia poetów reagowała w dobie fi ndesieclowej na fascynację 
w przedstawieniu morza27. W licznych wierszach poetów Młodej Polski 
niezwykle często pojawia się motywika akwatyczna28, w tomach poetyc-
kich niemal każdego z literatów można spotkać wiersze poświęcone mo-
rzu, nawet całe cykle morskie. 

25 Paul Holmes, Debussy…, op. cit., s. 100. 
26 Georges Gourdet, Claude Debussy…, op. cit., s. 110. Warto tu również przywołać 

twórczość malarską Władysława Ślewińskiego, dla którego morze stanowiło ulu-
biony motyw twórczości. Pejzaż morski (odpowiadający panteistycznej wizji na-
tury) prezentował autor w rozmaitych wariantach pogodowych, implikujących 
rozległą semantykę kondycji jednostki ludzkiej w sferze uniwersum, np. olej na 
płótnie Morze wiosną (ok. 1911).

27 Zob. Anna Czabanowska-Wróbel, Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski, 
[w:] eadem, Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, wydanie I, Kraków 2013, s. 13–52.

28 Zob. Józef Bachórz, Akwatyczne motywy: jezioro, rzeka, morze, [w:] Słownik literatury polskiej 
XIX wieku, red. Józef Bachórz i Alina Kowalczykowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1991, s. 7–11 wraz z bibliografi ą.
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Morze uważane powszechnie za klasyczny symbol życia i śmierci, 
za „siedzibę niewyczerpanych sił witalnych”29, symbol nieskończoności, 
wieczności, fi gurę fenomenu temporalności, potęgi, otchłani, dzikości, 
buntu, destrukcji, samotności, wątpienia, „wiecznego dawcy i zabor-
cy”, „dwuwartościowości tajemnicy”30. Taka pojemność znaczeń sym-
bolicznych w pełni odpowiadała zapisywanym w poezji moderny na-
strojom, odczuciom i wrażeniom. Topika morska najpełniej sprawdzała 
się przy wyrażaniu różnych odczuć lęku, cierpienia, przerażenia i nie-
mocy. Podmiot liryczny wielu wierszy ustawicznie traci poczucie sta-
bilności egzystencjalnej z racji niemożliwości poznania prawdy bytu. 
Taki stan braku odpowiedzi na ważne pytania o sens życia oraz pewne-
go rodzaju rozpacz z powodu braku odpowiedzi na nie rodzą określony 
rodzaj buntu wobec niewzruszonych cyklów natury, sił przyrody, jed-
noznaczność oceny i rozpoznawania dookolności. Namysł nad biegiem 
rzeczywistości, jej powtarzalnością, odradzaniem natury, a kruchością, 
tymczasowością i „jednorazowością” człowieka uwalniał permanentne 
odczucie smutku, bezsiły, sceptycyzmu i ogromnej alienacji. 

Przewaga potęgi natury nad człowiekiem, jej wnikliwa obserwa-
cja i kontemplacja wywoływała stany skrajnego zniechęcenia, rozpaczy, 
zwątpienia, które przy rozbudowanej metaforyce morskiej zapisywali 
w swoich wierszach poeci fi n de siècle’u (ma tutaj uzasadnienie słynne za 
Huysmans’em określenie wody jako „żywiołu melancholizującego”31). 
Kondycja ta podkreślała „stan duszy” jednostki bezsilnej wobec bez-
względnie działającego mechanizmu egzystencji, bezsiłę wobec chro-
nicznej zmienności i odnawialności, wobec rotacji narodzin i śmierci. 
Podkreślała również niezmienną podległość wobec nadrzędnych, suro-
wych dyrektyw natury, których jednostka nie jest w stanie do końca roz-
poznać, zrozumieć i przewidzieć. Dlatego permanentnie – bez możli-
wości zmiany swojego położenia – człowiek cierpi, odczuwa bytowy 
ból. Po schopenhauerowsku defi niuje indywidualne monotonne poło-

29 Álvaro Pascual Chenel, Alfonso Serrano Simarro, Słownik symboli, przeł. Marta 
Boberska, Świat Książki, Warszawa 2008, s. 154 (hasło Morze); zob. także: Juan 
Eduardo Cirlot, Słownik symboli..., op. cit., s. 259 (hasło Morze).

30 Zob. Władysław Kopaliński, Słownik symboli..., op. cit., s. 230–231 (hasło Morze).
31 Anna Czabanowska-Wróbel, Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski…, op. cit., 

s. 14.
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żenie jako osadzenie w poczuciu skazania na cierpienie i zatratę, na nie-
uchronną śmierć. Jednostka ta – za Schopenhauerem – niewymownie 
cierpi, będąc ledwie drobiną w wielkim korcu natury32.

W grupie toposów, które wyjątkowo upodobali sobie artyści Mło-
dej Polski, jedną z czołowych lokat zajmuje woda ze swoją różnoimien-
ną symboliką, bez trudu pozwalająca na pesymistyczne kategoryzacje 
dookolności. Przy użyciu tego wymownego toposu poeci łatwiej i peł-
niej wypowiadali egzystencjalny zastój, aksjologiczno-ontologiczny kry-
zys. Tak liczne u przedstawicieli moderny deklaracje zwątpienia, znie-
chęcenia, zabarwione melancholią poczucie tragizmu i częste odczucia 
o skrajnie defetystycznym nachyleniu w sposób istotny wzmacniały po-
etycki wyraz. Wody – jak pisze Mircea Eliade: 

symbolizują wszelką potencjalność. Są fons et origo – rezerwuarem wszystkich możliwych postaci 
istnienia: poprzedzają każdą formę i stanowią podwalinę jakiegokolwiek procesu stwarzania świata. 
(…) Dlatego symbolika Wód wiąże się zarówno ze Śmiercią, jak i Odrodzeniem33. 

Wieloznaczny zatem symbol wody inspirował do egzystencjalnych 
kontemplacji, do szerszego namysłu nad ambiwalencją bytu, wprowa-
dzał w krąg zagadnień o nachyleniu fi lozofi cznym. Wyraźna w lirycz-
nych kompozycjach jest na wskroś tragiczna, wspominana wcześniej, 
Schopenhauerowska koncepcja egzystencji. Symptomatycznym tego wy-
razem jest monotonny, jednostajny ruch fal morskich, wyrażający deter-
ministyczną rotacyjność życia, wielopoziomowy lęk i ból egzystencjalny. 
Bolesław Leśmian pisał: „szum fali przypomni, że czas się przewleka”34, 
Maciej Szukiewicz z kolei w cyklu wierszy Z nad morza wyznawał:

 ♦ (…) nierówne powiewniejsze trwanie
Na niezmierzonym myśli oceanie.
Kiedy po jego rozbujałej toni
Za się i przed się bystre puszczę oczy,
Widzę jak wieczność ponad nim się kłoni
I krańce czasów ze sobą jednoczy,

32 Zob. Jan Tuczyński, Schopenhauer a Młoda Polska…, op. cit, s. 200–206.
33 Mircea Eliade, Obrazy i symbole. Szkice o symbolice magiczno-religijnej, przeł. Magda i Paweł 

Rodakowie, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009, s. 210.
34 Bolesław Leśmian, Wobec morza (z cyklu Oddaleńcy), [w:] Poezje zebrane, seria Dzieła 

wszystkie, opracował Jacek Trznadel, wydanie pierwsze, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 2010, s. 69.
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Przeszłość i przyszłość wiążąc jednolicie
W zaklęte koło, bajkę, sen, nic, życie!
(…)
Już się nie skarżę, jeno zasłuchany
W senny plusk toni zapadam powoli
W bezdenną głuszę, w jakiś kraj Nirwany,
Gdzie nic nie cieszy i nic już nie boli
I kędy dusza jak bezbrzeżna fala
Ze wszystkich więzów i pęt się wyzwala35.

Marcelina Kulikowska, lapidarnie ujmując bieg egzystencji, zanoto-
wała w jednym ze swoich wierszy, iż „Życie płynie (…) jak na fali”36. 
Wtóruje jej w takim nastroju Maria Poraska, pisząc w kompozycji bez ty-
tułu z cyklu Nad morzem:

Nieraz, na łodzi, myślami zmęczona, 
Zasypiam cicho płynąc z falą ciemną, 
Na wielkim niebie słońce z wolna kona, 
Morze nade mną i morze przed mną37. 

Fala w wierszach młodopolskich jest synonimem nostalgii, przemi-
jania, stąd głównie to „fala daleka”, „fala bezkresna”, silnie utożsamiana 
z tęsknotą ludzką, ze skargą na nieszczęśliwy, trudny los i „tak wieczna 
jak skarga żywota”38. To fala „odwieczna, bezkreśna, bezbrzeżna” (jak 
u Macieja Szukiewicza39), ciężka, ogromna, „blada i miękka”, ginąca, 
„gwarna” – jak u Kulikowskiej40. U Zdzisława Dębickiego słychać: „po-
gwary i łkania (…) fali, / Co na tułactwo wieczyste się żali…”41; zaś 
w wybitnych Rozmyślaniach Antoni Lange udobitnia, iż:

35 Maciej Szukiewicz, Przy szumie fal, [w:] idem, Poezye, Kraków 1901, s. 115–117 
(z cyklu Z nad morza).

36 Marcelina Kulikowska, Z jednej strony życie płynie …, [w:] eadem, Barwy duszy…, 
op. cit., s. 22.

37 Maria Poraska, [*** Nieraz, na łodzi…], [w:] eadem, Na jawie i we śnie, z ozdobami 
Jana Małachowskiego, Druk W. L. Anczyca i Spółki, Kraków 1907, s. 117.

38 Edward Leszczyński, Z morza, [w:] idem, Płomień ofi arny. Poezje, Kraków 1907, s. 190.
39 Maciej Szukiewicz, Do fali…, [w:] idem, Poezje…, op. cit., s. 114 (z cyklu Z nad mo-

rza); w tym cyklu też wiersz Przy szumie fal, s. 117.
40 Zob. Marcelina Kulikowska, Blade dzisiaj – miękkie fale, [w:] eadem, Barwy duszy…, 

op. cit., s. 107. W tym tomie zob. też: A na morskiej toni, Trąciłaś, morska falo, odpo-
wiednio: s. 109 i 110. 

41 Zdzisław Dębicki, Nad morzem, III wiersz cyklu, [w:] idem, Ekstaza. Poezje, Lwów 
1898, s. 33.
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 ♦ W morzu ciemności duch mój toczy się bez końca 
Po czarnych jakichś falach, spienionych w kędziory;
(…) I toczę się po morzu ciemności bezdennym…42.

To oczywiście prymarny w Młodej Polsce „pejzaż wewnętrzny”, 
uzewnętrzniony w słowie poetyckim „stan duszy” podmiotu, oddający 
bezwład, „toczenie się” po indywidualnym mare tenebrarum (morzu ciem-
ności) i wycofanie z dookolności. Lange – za jednym ze swoich mi-
strzów lirycznych: Baudelaire’m – ukazuje pragnienie wolności, tęskno-
tę za Absolutem, rozliczność wariantów doświadczenia temporalności 
czy wanitatywności istnienia. 

W cyklu poetyckim Ars ephemera (trylogia Róże) Wacław Berent po-
mieścił piękny i jakże znaczący w zakreślonej tutaj problematyce, wiersz 
zatytułowany Fale: 

 ♦ Słoneczną my rodzone wolą, / W otchłaniach czasu wciąż tonące, 
Tęczowych rzeczy tęcze lśniące: / My, kwiat i czerw i siemię razem.
Hen, od wieczności idąc proga, / My, fale bytu wiecznie wrotne, 
Miłości moce wszystkokrotne: / My, życie, grzech i śmierć pospołu43.

Poeta stosując znaną w epoce topikę pochyla się nad kategorią cza-
su, jest wyraźnie refl eksyjny wobec fenomenu przemijania. „Otchłanie 
czasu” – tak jak otchłanie morskie – pochłaniają, pożerają wszystko, każ-
dą jednostkę, niezależnie od skali znaczeń, hierarchii, samopoznania. 
To zdecydowanie pesymistyczne spojrzenie na kondycję jednostki w sfe-
rze uniwersum. 

Przywołani tutaj poeci, stosując pojemną semantycznie metaforę 
morza, fali morskiej, uwyraźniają różnoimienne napięcia, odczucia 
i przemyślenia wyrastające z doświadczania bezwzględnego rytmu eg-
zystencji, a ściślej doświadczenia pokoleniowego, wywiedzionego z naj-
bardziej dobitnego przeżywania indywidualnej temporalności i świado-
mości kresu. Morze będące nieustannie w ruchu, w rytmie, w ciągłości 
tego procesu, to – jak pisze Jan Tuczyński – „schopenhauerowska wi-
zja czasu-śmierci”44. Ów schopenhauerowski „walor” wzmacniał w po-

42 Antoni Lange, Rozmyślanie L, [w:] idem, Rozmyślania i inne wiersze…, op. cit., s. 95 i 97.
43 Wacław Berent, Fale, [w:] idem, Poezje, „Chimera” t. 3, 1905, s. 93; ze względu na 

ramy objętościowe studium, zapisuję wiersz w formie ciągłej, z użyciem znaku /. 
Każdy dystych odpowiada czterem tetrastychowym strofom w zapisie oryginalnym.

44 Jan Tuczyński, Schopenhauer a Młoda Polska…, op. cit., s. 175.
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etach tamtej doby nieodgadniony charakter żywiołu morskiego, które-
go – tak jak życia – nie można do końca odkryć, zdefi niować, ostatecznie 
rozpoznać. Ambiwalentny charakter morza sugerował „ciemne” jakości 
egzystencjalne, bowiem – jak pisze Wojciech Gutowski: 

zgodnie z metaforyką Maeterlincka i Nietzschego morze było regionem, w którym poeta młodopolski 
(…) sam siebie rozpoznawał jako byt problematyczny, nie ugruntowany w żadnej formie, a raczej 
skierowany ku wiecznemu szukaniu, często bez nadziei (…) osiągnięcia celu fi nalnego45.

Fot. 24. Morze Bałtyckie, Stegna (fot. Paweł Wojciechowski). 

Dlatego człowiek w poezji Młodej Polski nader często właśnie po-
równywany jest do pojawiającej się i znikającej fali, i będąc tak jak fala 
morska „indywiduum zagubionym w czasie i przestrzeni, wędrującym 
w rytmice narodzin i śmierci bez celu i końca, albo indywiduum gna-
nym nieokreśloną tęsknotą do nieokreślonego celu”46 – nieprzerwanie 
cierpi, doświadcza granicznej niewygody egzystencjalnej. Owa „proble-
matyczność” poety młodopolskiego, o której pisał Wojciech Gutowski, 
odbierana dość obsesyjnie, wyrażała się równie często w centralnym dla 
młodopolan motywie wędrowania, rozbudowanej metaforyce płynię-
cia, odpływania, przepływania, a także – co się z tym łączy – w bogatej 
symbolice statku, okrętu, łodzi. Wieloznaczna w epoce „czynność pły-

45 Wojciech Gutowski, Cztery obrazy morza (w kręgu wyobraźni młodopolskiej), [w:] idem, Pasje 
wyobraźni. Szkice o literaturze romantyzmu i Młodej Polski, Toruń 1991, s. 93.

46 Jan Tuczyński, Schopenhauer a Młoda Polska…, op. cit., s. 176.
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nięcia po powierzchni”47 w realizacjach poetyckich wygląda następu-
jąco. U Macieja Szukiewicza: „Zdaję się płynąć przez jakieś odmęty”48, 
u Zdzisława Dębickiego podmiot wpływa w nieznane obszary morskie 
i płynie w tajemniczą dal, nie wiedząc dokąd49 (analogicznie w cyklu za-
tytułowanym Na fali z tomu Noce bezsenne50):

 ♦ Przed nami – morze łez i mąk … 
Płyniemy smutni … Dokąd? skąd? 
Płyniemy tak, jak wszyscy płyną – 
W stronę, ku której gna nas prąd …51 

Takich przykładów jest oczywiście wiele. Niemal każdy z poetów 
moderny wyrażał w ten sposób egzystencjalną niepewność jutra, niezna-
ne oblicze przyszłości, wypowiadał obawy co do długości życia. Trwoż-
ne myślenie o przyszłości osłabiało kondycję teraźniejszości, i tak pełną 
różnoimiennych defi cytów. Młodopolskie myślenie o kształcie egzysten-
cji jutra to wchodzenie na kruchy lód, ustawiczne wchodzenie – jak ujął 
symbolicznie Antoni Lange – „w morza bezgranicze”52 różnoimiennych 
kategorii egzystencjalnych. 

Z topiką płynięcia łączy się nierozerwalnie fi gura statku, łodzi, okrę-
tu. To również – na zasadzie kliszy poetyckiej – motyw obecny u wszyst-
kich poetów, wyrażający analogiczne konotacje o zabarwieniu egzysten-
cjalnym. Oto kilka przykładów. W wierszu Na pustym odmęcie Szukiewicza 
czytamy: „Na odmęcie krucha łódź…”53, a w Poczuciu samotności tegoż: 
„W dal wysrebrzoną płyń moja łodzi, / Łódź moja płynie w posępną 

47 Maria Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, wydanie III po-
prawione, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 
Kraków 2001, s. 192.

48 Maciej Szukiewicz, Przy szumie fal, [w:] idem, Poezje…, op. cit., s. 115 (w cyklu Z nad 
morza).

49 Zdzisław Dębicki, Mare tenebrarum, [w:] idem, Święto kwiatów. Poezje, Lwów 1904, 
s. 125 i 127 (w cyklu Mare tenebrarum).

50 Zdzisław Dębicki, I [*** Nie wiemy dokąd, ani skąd], [w:] idem, Noce bezsenne. Poezje, 
Lwów 1900, s. 81 (w cyklu Na fali); zob. także wiersze z tego tomu: II [*** Płyniemy 
smutni … czasem drżąc], s. 82; III [*** Płyniemy smutni … okręt nasz], s. 83. 

51 Zdzisław Dębicki, IV [*** Przeciągły, straszny wichru jęk], [w:] ibidem, s. 84.
52 Antoni Lange, List z nad oceanu. Dnia 10. VIII r. 1908 na wyspie Mont-Saint-Michel nad brzega-

mi morza Bretońskiego, [w:] idem, Pocałunki, Warszawa 1926, s. 95.
53 Maciej Szukiewicz, Na pustym odmęcie, op. cit., s. 112 (w cyklu Z nad morza).
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ciszę”54. U Kulikowskiej analogicznie: „Ogrom – morze — błękit — 
fala — / A wiatr goni — a łódź płynie …”55; „Na wątłej, kruchej ło-
dzi / Śród fali się kołyszę”56. W wierszach Dębickiego również: „Samot-
na łódź w oddali białym żaglem błyska”57; „marzeń łódź rozbita”58; „Ale 
nie wiemy, gdzie wśród fal / Nasza dosięgnie dna kotwica, / Gdzie się 
nasz wieczny skończy żal…”59.

Wskazana tutaj topika dobitnie podkreśla tragizm ludzkiej egzysten-
cji. Egzystencji pozbawionej trwałości wartości, pewności miejsca jed-
nostki w uniwersum, jasno wytyczonego celu. Symbolika okrętu, łodzi, 
statku wskazuje nadto na „»schopenhauerowski element błędnego koła, 
ową wieczną złudę zjawisk« czyniącą człowieka podobnym do »okrętu, 
który daremnie poszukuje swojej przystani, ponieważ musi zatonąć«; 
wizja błąkającego się okrętu staje się w modernizmie najbardziej kon-
wencjonalnym wyrazem błędnego koła, egzystencji zagubionej w cza-
sie i przestrzeni”60. Pozostaje jeszcze w tym wyjątkowym pejzażu motyw 
wędrowca, tułacza, „zbłąkanego podróżnego”61 – jak u Szukiewicza, czy 
też „rozbitka na bezbrzeżnej dali”62 – jak u Langego. Poeci wyraźnie 
podkreślają pustkę świata dookolnego, w którym – jak ujmuje Kulikow-
ska – i tak „wszystko się skruszy”63. Samotność tę doskonale ilustrują 
słowa Tadeusza Nalepińskiego, który w wierszu Morze pozostawił nastę-
pujące wyznanie: „Jestem sam, głaz bez życia w fal żyjących tłumie”64. 
Bezmiar, bezkres morski potęguje odczucie samotności, melancholii, 

54 Maciej Szukiewicz, Poczucie samotności, [w] ibidem, s. 113.
55 Marcelina Kulikowska, Powstawały wszystkie żagle…, [w:] eadem, Barwy duszy…, 

op. cit., s. 105 (w cyklu Z nad morza).
56 Marcelina Kulikowska, Na morskiej leżę fali…, [w:] ibidem, s. 106.
57 Zdzisław Dębicki, I, [w:] idem, Ekstaza…, op. cit., s. 31 (w cyklu Nad morzem).
58 Zdzisław Dębicki, IV, [w:] ibidem, s. 36; zob. też: II [*** Rozbity okręt … Gdzieś na 

skale], s. 82 (w cyklu Wizje).
59 Zdzisław Dębicki, I [*** Nie wiemy dokąd, ani skąd], [w:] idem, Noce bezsenne…, op. cit., 

s. 81 (w cyklu Na fali).
60 Jan Tuczyński, Schopenhauer a Młoda Polska…, op. cit., s. 174.
61 Maciej Szukiewicz, Emfaza, [w:] idem, Poezje…, op. cit., s. 111 (w cyklu Z nad mo-

rza).
62 Antoni Lange, Rozmyślanie L…, op. cit., s. 96.
63 Marcelina Kulikowska, Nieskończonością żyje myśl moja…, [w:] eadem, Barwy duszy…, 

op. cit., s. 108 (w cyklu Z nad morza).
64 Tadeusz Nalepiński, Morze, [w:] idem, Gaśnienie, Kraków 1905, s. 45.
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wzmacniane tym bardziej, że człowiek-rozbitek błądząc bez celu, bez 
oczywistego sensu, nie dostrzega perspektyw, nowych horyzontów epi-
stemologicznych. Morze jako „teren wędrówki bez kierunku”65 wzmac-
niało ciemność krajobrazu duszy oraz wzmagało przeświadczenie nie-
trwałości życia. Dobitnie wyraził to Antoni Lange: „Los człowieczy, lany 
z wosku, / Ach, na nikłym wisi włosku”66. Takie i podobne stwierdzenia 
stanowiły najczęściej w poezji tej doby, istotne odniesienia do metafory 
morza-śmierci, morza-grobu, morza-trumny67. 

Fot. 25. Morze Bałtyckie. Zachodnia Szwecja (fot. Paweł Wojciechowski). 

W liryce szwedzkiej przełomu XIX i XX stulecia znajduje się mnó-
stwo wierszy poświęconych morzu, pejzażom morskim (niezaprzeczal-
nie innym od polskich), walorom tamtejszej przyrody. Obecność pro-
blematyki morskiej, akwatycznej, wodnej w literaturze skandynawskiej 
jest zrozumiała, zważywszy na topografi ę oraz uwarunkowania krajo-
brazowe regionu. W przedstawieniach lirycznych najbardziej znanych 
poetów szwedzkich żywioł morski ukazany jest w bezbrzeżnej wielo-
znaczności i pięknie. Liryzm wiernie oddający „wrażeniowość”, ulot-
ność i zmienność z jednej strony, z drugiej zaś „twardość”, surowość 
przyrody nordyckiej – splatany tu w holistyczny pejzaż – doskonale słu-
żył wyrażaniu niezwykłości żywiołu morskiego. 

65 Hanna Filipkowska, Tułacze i wędrowcy, [w:] Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, red. 
Maria Podraza-Kwiatkowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 17–22.

66 Antoni Lange, List z nad oceanu…, op. cit., s. 85.
67 Jan Tuczyński, Schopenhauer a Młoda Polska…, op. cit., s. 179.
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Poeci szwedzcy ukazywali morze w jego ulotności, delikatno-
ści i gwałtowności, zmienności form, mgnień, migawkowych wrażeń, 
spojrzeń chwili. Rozmywanie morskiej materii, konturów, gra półto-
nów, kolorów, odcieni przeciśniętych, przepuszczonych przez wodę, 
przydaje tym pejzażom niezwykłej aury rozmigotanych znaczeń. Roz-
pływanie kolorystyki, drżenia świateł i cieni oraz impresjonistyczna 
zmienność podkreślają chwilowość, niepowtarzalność, enigmatyczność 
egzystencji. Poeci utrwalając w wierszach morskie wizerunki wysyci-
li symbolikę tamtejszej natury. Idzie z tym w parze wieloznaczny sen-
sualizm, co służy pokazaniu palety indywidualnych wrażeń podmiotu, 
odczuć, pozostawianiu nastroju, „stanu duszy” wydobytego z chwili. 
Rozmaite tematy, natężenia semantyczne, wszechobecność warstw sym-
bolicznych wywołują i utrwalają różnoimienną charakterystykę regionu. 

Obserwując pejzaż morski artyści szwedzcy, tak jak polscy, podkre-
ślali – poza oczywistymi walorami estetycznymi – kruchość, przemijal-
ność życia człowieczego, doświadczenie trwałości i odnawialności natury 
oraz doświadczenie Absolutu. Szwedzi, tak jak młodopolanie, zapisywa-
li niepowtarzalność morskich wizerunków, towarzyszące im ulotne i nie-
dookreślone nastroje, budując przy tym wyjątkową emocjonalność, zmy-
słowość, wrażeniowość, dzięki czemu niezwykle silnie i uniwersalnie 
przemawiają one do ludzkiej duszy, do jednostkowej wrażliwości. Cha-
rakter nordyckich opisów można zestawić z wierszami polskiej poetki 
Zofi i Gordziałkowskiej68, które doskonale oddają ten klimat: 

 ♦ Hej ty morze! ty morze! rozuzdane, grzmiące,
Co przelewasz fal kłęby w bezdenne otchłanie,
Jaki twój ryk olbrzymi! jak twe cudne granie !!
(…)
Morze! ile ty w sobie masz czaru i ciszy,
Fala się twoja lekko, srebrzyście kołysze,
I tak milcząc … przemawiasz do duszy … bez słowa69. 

68 Zob. Zofi a Gordziałkowska, np. Gra fal, [w:] eadem, Böcklin w poezji, Warszawa 1911, 
s. 120, cytuję za: Justyna Bajda, Poeci – to są słów malarze …. Typy relacji między słowem 
a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski, Acta Universitatis Wratislaviensis No 
3245, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2010, s. 203.

69 Zofi a Gordziałkowska, Trytony, [w:] eadem, Böcklin w poezji…, op. cit., s. 60, cytuję 
za: ibidem, s. 97–98.
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Prymarnymi cechami szwedzkiego krajobrazu morskiego są jego su-
rowość, dzikość, rudymentarność. Najczęściej morze ujmowane w na-
tężeniu tych cech, ubogaconych metapoetyckim komentarzem, wyraża 
jednocześnie olbrzymi potencjał wolności, przestrzeń pozbawioną egzy-
stencjalnych ograniczeń, obiecującą natomiast tajemniczą z gruntu, ale 
pociągającą kondycję podmiotu wolnego. Vilhelm Ekelund, jeden z naj-
bardziej wyróżniających się poetów, eseistów i aforystów szwedzkich, 
tak to wyraził:

 ♦ Ostojo, pewny spokoju!
Jak dusza już się zmęczyła,
lecz ty wciąż, o morze,
jesteś nowe w swojej chwale.
Jak wiele serc uległo zapomnieniu
na widok tej głębi,
jak wiele dusz zamarło!
A ludzie szlachetni, myśli
i pieśni olbrzymi, nasycili swoje dusze,
święte, twoim szumem, który rozbrzmiewał70 (…).

Bezpośrednie odniesienie do prymarnych atrybutów potężne-
go i ambiwalentnego morza pogłębia ukryte, metafi zyczno-symbolicz-
ne panoramy, jak również odsłania różnoimienne znaczenia w obrębie 
kondycji antropocentrycznej, odzwierciedlając „stan duszy” podmiotu. 
Cała ta kondycyjność jest przez Ekelunda wzmocniona niejako automa-
tycznie nasuwającymi się skojarzeniami z rejestrami fi lozofi i Nietzsche-
go71 i Schopenhauera72.

Poeci szwedzcy przełomu XIX i XX wieku przedstawiali wizerunki 
morza w dwóch perspektywach: dziennej i nocnej. Obydwie – pełne za-
znaczonych wyżej znaczeń – wyrażają rozmaicie subiektywne spojrze-
nia na egzystencję, nierzadko tematycznie osuwają się w klimaty nostal-
gicznej medytacji nad nią albo euforycznego zachwytu nad energiami jej 
kompozycji. 

70 Vilhelm Ekelund, Havet, [w:] idem, Ur dithyramber i aftonglans, [w:] idem, Hjärtats väg, 
dikter i urval med inledning av Algot Werin, Svalans lyrikklubb Albert Bonniers 
Förlag AB, Stockholm 1974, s. 71 (tłum. Morze) tłum. Ewa Sucharska, przejrzał 
Paweł Wojciechowski, data wydania tomu: 1906. 

71 Zob. ibidem, Wstęp, s. 5–13, zwłaszcza s. 6; 10–11.
72 Zob. Jan Tuczyński, Schopenhauer a Młoda Polska..., op. cit., s. 199–209.
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Z wielu nasuwających się przykładów niemal wszystkich poetów 
szwedzkich omawianej tu doby przywołam wiersz Andersa Österlin-
ga Havsnatt (Morska noc)73, w którym wieloaspektowa pochwała życia jako 
takiego splata się z wartościami prymarnymi, z ambiwalencją żywio-
łu, jego piękna i drzemiących w tym pięknie zupełnie irracjonalnych 
niebezpieczeństw, wywiedzionych z doświadczeń (nierzadko skraj-
nie subiektywnych, czemu dodatkowo sprzyja pora nocna74) podmio-
tu. Koegzystencja wyróżnionych tu perspektyw semantycznych utrwala 
„tłumaczenie” z pozycji człowieka północy najistotniejszych fenome-
nów egzystencjalnych. Widoczne są zwłaszcza refl eksja nad pamięcią, 
wspomnieniem i doświadczeniami wyprowadzonymi z tych kategorii, 
jak również wnikliwa kontemplacja sytuacji opresyjnych i transgresyj-
nych. Morze i jego symbolika jest tutaj ogromnym instrumentem ak-
tywizacji jednostki do penetracji podświadomości, bowiem dzięki ob-
cowaniu z „organizmem” żywiołu – jakby powiedział Antoni Lange, 
zwracając się do morza – „Dusza moja w siebie wchłania / Twoje gro-
my i ogromy”75. 

Morze stanowiło zawsze rozległe pole inspiracji twórczych – jak 
tu pokazano – od muzyki, przez sztukę malarską po lirykę. Jak widać na 
podstawie powyższych analiz i interpretacji, jest tematem „wielkim”, 
niewyczerpanym, wciąż żywo inspirującym artystów uprawiających 
różnoimienne dziedziny sztuki. Topika morska wyzwalała w twórcach 
wielorakie skłonności do indywidualnych tematyzacji, skłaniała do wy-
rażania postaw aktywistycznych, dekadenckich, uwalniała tęsknoty se-
mantycznie łączone z optymizmem i pesymizmem, otwierała namysły 
nachylone metafi zycznie, eschatologicznie, ontologicznie. Żywioł mor-
ski jest ujmowany przez wybranych tutaj artystów wielostronnie, do-
słownie i metaforycznie, z zachwytem i przerażeniem, banalnie i z aten-
cją – zależnie od kreacji – a nadto wyrażany z pozycji obserwatora 
żeńskiego i męskiego, co odsłania różne jego perspektywy i jakże inne 
trajektorie spostrzeżeń, wrażeń i wniosków. Stanowi wreszcie olbrzymie 

73 Anders Österling, Havsnatt, [w:] idem, Preludier, [w:] idem, Samlade dikter I…, op. cit., 
s. 16, data wydania tomu: 1904.

74 Warto przypomnieć w tym miejscu, że dla poetów całej formacji młodopolskiej 
zmierzch jest ulubioną porą dnia.

75 Antoni Lange, List z nad oceanu…, op. cit., s. 87. 
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pole defi niowania nastrojów, wypowiadania „stanów duszy”, pejzaży 
wewnętrznych „wyrażających sprzeczności natury ludzkiej i nieprze-
zwyciężony konfl ikt między świadomością a tym, co nieświadome”76.

Ogromna ilość wierszy o morzu – powstałych na przełomie XIX 
i XX wieku w Polsce i Szwecji – jest najlepszym świadectwem perma-
nentnie pulsującej wyobraźni akwatycznej. Jest, co oczywiste, świadec-
twem stymulującej twórczo fascynacji, ale głównie przemożnej potrzeby 
petryfi kacji tego motywu, w celu nowych interpretacji kondycji czło-
wieka odwiecznie postawionego naprzeciw niewytłumaczalnej potęgi 
jednego z wielu żywiołów.

2. Woda i skała. 
Tatry – kędy się życie i śmierć wspólną związały krawędzią77

W epoce Młodej Polski szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 
Tatry, które bardzo szybko okazały się wdzięczną inspiracją dla poetów, 
pisarzy i malarzy. Góry stały się obowiązkowym wręcz miejscem arty-
stycznych wyjazdów, ze względu nie tylko na wyjątkowo uzdrawiające 
walory tamtejszego klimatu, ale również rozliczne płaszczyzny artystycz-
nych inspiracji. Zakopane, wówczas malutka wioszczyna pod Giewon-
tem, stało się centrum kulturalnym, ośrodkiem, do którego przybywali: 
Stanisław Ignacy Witkiewicz, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tet-
majer, Stefan Żeromski, Kornel Makuszyński, Karol Szymanowski, An-
drzej Strug, Tadeusz Miciński, Franciszek Nowicki, Jerzy Żuławski, Leon 
Wyczółkowski, Leopold Staff czy Antoni Lange. Jedni przyjeżdżali do 
stolicy Podhala po wielowymiarową inspirację, drudzy dla poratowania 
zdrowia, inni zauroczeni regionem osiedlali się tu na stałe. 

Swoista moda na podhalański folklor, wizualne walory tatrzańskie-
go krajobrazu, jak również wspomniane właściwości zdrowotne gór-
skiego klimatu zwabiały ludzi kultury, przyciągały niczym magnes. Po-
tęga górskiej natury, osobliwe właściwości przyrody, jej wspaniałość 
i nieporównywalne z innym regionem Polski piękno z łatwością wpro-

76 Anna Czabanowska-Wróbel, Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski…, op. cit., 
s. 51.

77 Adam Znamirowski, Tęsknota, [w:] idem, Wir perspektyw, Wydawnictwo Gebethner 
i Wolff, Warszawa 1933, s. 41 (wiersz pomieszczony w cyklu Tatry).
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wadzały w fi ndesieclowe miazmaty psychicznych naprężeń, ekscytacji 
tajemnicą i intrygującą niezwykłością, co niewątpliwie znacząco wpły-
wało na podniesienie wydajności artystycznej. Liczni poeci w swoich 
utworach, jak również malarze w swoich kompozycjach (na przykład 
Leon Wyczółkowski w pięknym, sugestywnym cyklu pasteli Legendy ta-
trzańskie z 1904 roku, ale także Ludwik de Laveaux, Stefan Filipkiewicz, 
Julian Fałat, Władysław Ślewiński czy wspomniany wyżej Witkiewicz) 
niezmiennie wyrażali ogromny podziw dla piękna krajobrazu tatrzań-
skiego. 

Przejmująco wyraził ów zachwyt Jerzy Żuławski, opisując doświad-
czanie zjawiskowego piękna gór. „Tak – pisał – się strasznie cicho robi 
na duszy – a czasem coś płakać w człowieku zaczyna”78. Zasadniczym 
punktem wyjścia dla rozlicznych wytworów o tej tematyce, zarówno 
malarskich, jak i literackich, była niezwykłej skali fascynacja zmiennością 
krajobrazu górskiego, jego niebywałą wrażeniowością79, nasyceniem 
barw, światła, zapachów i możliwościami przeniesienia całej tej sensu-
alności tatrzańskiej na określoną formę artystyczną. To z kolei doskona-
le sprzyjało wyrażaniu skrajnych nierzadko emocji i wieloaspektowej re-
fl eksji nad naturą egzystencji człowieka i kondycji bytu. 

W literaturze Młodej Polski istnieje mnóstwo tekstów literackich 
(we wszystkich rodzajach) poświęconych Tatrom. Szczególnie chętnie 
przestrzeń tatrzańską podejmowali poeci tamtej doby80. W opracowa-
niach literackich ostatnich kilkunastu lat pojawiło się wiele interesują-
cych analiz i interpretacji tekstów wiodących młodopolan: Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera, Jana Kasprowicza, Tadeusza Micińskiego, Leopol-
da Staffa czy Bolesława Leśmiana – poetów składających niejako arty-
styczny hołd ukochanym Tatrom. Opiewanie uroku gór znalazło swoje 
umiejscowienie również w kompozycjach lirycznych poetów mniej zna-
nych, rzadziej poddawanych naukowej egzegezie. To ich spojrzenie – 

78 Jerzy Żuławski, Z domu, Warszawa 1979, s. 104.
79 Zob. Kazimierz Lubecki, Tatrzańskim ranem; Góry, [w:] idem, Poezje, Kraków 1899, 

odpowiednio: s. 8–9 i s. 62–63.
80 Zob. Jacek Kolbuszewski, Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku (1805–1889). 

Funkcja artystyczna motywu przyrody, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971; Jacek 
Kolbuszewski, Czrny szczyt. Proza tatrzańska lat 1904–1939, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1976.
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poetów „zakurzonych”, zapomnianych, oddalonych od głównego nurtu 
humanistycznego zainteresowania badawczego, twórców egzystujących 
na obrzeżach współczesnej refl eksji fi lologicznej – stanowić będzie ma-
terię poniższych rozważań. 

W dużej mierze Tatry stanowiły w tamtym czasie osobliwe, natural-
ne środowisko sprzyjające duchowej rewaloryzacji, wzmocnieniu ener-
gii mentalnej, jak również odnowie fi zycznej. Pejzaż tatrzański sprzyjał 
indywidualnym poszukiwaniom spełnienia, odnajdywaniu „rekompen-
saty w wartościach uniwersalnych”81 oraz duchowej rekonwalescencji. 
Każdy z przybywających w góry poetów potrzebował inspiracji płyną-
cych z wartości najtrwalszych, prymarnych – a te, jak wiadomo, naj-
lepiej odnajdywać w archetypach natury, dających „pełną poetycką 
wydajność”82. Wiersze poświęcone Tatrom, wybrane z twórczości przy-
wołanych przeze mnie twórców, cechuje ustawiczne nasączanie pejzażu 
górskiego „teofaniczną siłą”83, kategoriami ontologicznymi, aksjologicz-
nymi oraz eschatologicznymi. Stąd tak częste subiektywizacje w podkre-
ślaniu ogromnej przestrzeni górskiej względem małości i kruchości czło-
wieka. 

Nowe jakości ulirycznienia Tatr uzyskano między innymi dzięki 
wykorzystaniu „plastycznych i symbolicznych walorów wody”84. Odno-
si się nieodparte wrażenie, że – jak stwierdza Jan Majda:

piękno naturalne form skalnych i form akwatycznych uzupełnia się, a nawet nawzajem potrzebuje. 
(…) żywioł wody w literackiej kreacji posłużył do hiperbolizowania gór i nadania im nowej ekspre-
sji, stąd skalny ich pejzaż nie tylko utożsamiany bywa z morzem czy oceanem, ale służy tworzeniu no-
wych, marynistycznych obrazów85. 

W tatrzańskich wierszach Adama Znamirowskiego, Leona Rygie-
ra, Marii Poraskiej czy Macieja Szukiewicza występują nieprzeniknione 

81 Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie, wydanie I, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1989, s. 112.

82 Karol Estreicher, Środowisko artystyczne Zakopanego w okresie Młodej Polski 1900–1914. 
Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 1967, Warszawa 1969, 
s. 129. 

83 Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie…, op. cit., s. 130.
84 Ibidem, s. 139.
85 Ibidem, s. 140.
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tafl e wód, fale piętrzące się licznie, pojawiające się nagle i wszędzie, 
chłoszczące energią wody i dźwiękiem niosącym swoistą skargę na ży-
cie, smutne przypomnienie, że jest ono chwilą, krótkim momentem, 
szumem. Najtrafniej uchwycił ów moment Leon Rygier w swoim skom-
ponowanym z kilku utworów – swoistych odsłon gór, autorskich spoj-
rzeń, migawek, ujęć fotografi cznych – wierszu z cyklu Łuny wieczorne, za-
tytułowanym Noc nad Morskiem Okiem:

 ♦ Cisza i spokój śmierci… Senna, głucha fala
Przypadła do stóp głazom, co się piętrzą w górę,
I pogrąża się z wolna w swoje sny ponure,
W zadumę, co wraz z mgłami płynie ku niej z dala… 

Cisza i spokój śmierci… Mnich w białym kapturze
Szepce swoje odwieczne wieczorne pacierze…
Nawet gwiazdy, wschodzące w martwej atmosferze,
Smutne są, jak na kirach rozsypane róże…
Niby gnomy, wypełzłe ze skalnej szczeliny,
Kosodrzewin garbate majaczeją kuszcze…
Szumią świerki – i fala z głuchym jękiem pluszcze –
I w otchłań czasu zgasłe padają godziny.

 ***
Nad martwą głębią zastygłych fal
Stoję — wsłuchany w ciszę…
I jakiś wielki, bezbrzeżny żal
Do marzeń mię kołysze…
(…)
Nad martwą głębią zastygłych fal
Myśl jakaś drży głęboka… 
To wieczność wzrokiem – zimnym jak stal,
Z Morskiego patrzy Oka86.

Wyraźny w obydwu wierszach motyw śmierci sugerują zimne, za-
stygłe tafl e jezior (na przykład u Jana Iwańskiego jest to „wody odbłysk 
ciemny”87), wody stojące88, martwe. Łączą się z tą semantyką zasty-

86 Leon Rygier, Noc nad Morskiem Okiem, [w:] idem, Poezje. Seria I, Nakładem Teodora 
Paprockiego i S-ki, Druk Piotra Laskauera i S-ki, Warszawa 1904, s. 81–82 (w cy-
klu Łuny wieczorne).

87 Jan Iwański, I „Czarny staw” nad „Morskim Okiem”, [w:] idem, Poezje, Drukarnia 
Estetyczna K. Sierpińskiego, Warszawa 1897, s. 117 (w cyklu Z Tatr).

88 Zob. Anna Czabanowska-Wróbel, Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski…, 
op. cit., s. 40.
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głe, zapadające w wieloznacznie symbolonośny sen, z wolna zastyga-
jące fale. W sonecie Noc górska Marii Poraskiej żywioł wodny nabiera in-
nego, zmodyfi kowanego do pozytywnie nachylonego, terapeutycznego 
znaczenia: 

 ♦ O błogie ukojenie z szarych skał płynące, 
Cichy szumie potoku z pienistej siklawy (…)89; 
Dokoła życie tryska – lśnią łzy młodej rosy90,

z kolei u Macieja Szukiewicza w Somnium breve (z cyklu zatytułowane-
go: Z Tatr), tak jak u Leona Rygiera:

 ♦ Toń jeziora modra, cicha, 
Melodyjnym żalem wzdycha91, (…) 
Wiatr się przedarł przez przełęcze, 
Na jezioro rzucił tęcze 
I po gładkiej rozwiódł toni 
Fal zmarszczonych sieć92. 

Przytoczone przykłady pokazują, że woda ma tutaj wyraźne powią-
zanie semantyczne z żywiołem skał – te dwa fenomeny uzupełniają się, 
wymagają współuczestnictwa w hiperbolizowaniu i dynamizowaniu 
pejzażu tatrzańskiego, jak pisał Jan Majda. Znaczące jest we wskazanych 
przywołaniach, iż „akwatyczność” Tatr tak jak ich „skalność” napomi-
na wyraźnie o egzystencjalnym niepogodzeniu człowieka w kontekście 
jego limitacyjnej temporalności. Wodny żywioł swoją wymowną ono-
matopeiczną zmiennością współegzystuje ze skalną trwałością, ewoku-
je silne odczucie przestrachu, w związku z intensywnością tych potęg, 
i tym samym uzmysławia człowiekowi jego smutny status ontyczny. 

Jan Majda zwraca uwagę na niezwykle istotny aspekt obrazowania 
Tatr w poezji przełomu wieków. Badacz stwierdza, iż dzięki „akwatycz-
nym kreacjom obraz Tatr uzyskuje secesyjną miękkość”93. Dookreślmy tę 
ważką konstatację. Otóż górskie wody, ukazywane w rozmaitym ruchu, 

89 Maria Poraska, Noc górska (I), [w:] eadem, Na jawie i we śnie, ozdoby wykonał Jan 
Małachowski, Druk W. L. Anczyca i Spółki, Kraków 1907, s. 58.

90 Maria Poraska, Noc górska (II), [w:] ibidem, s. 59.
91 Maciej Szukiewicz, Somnium breve, [w:] idem, Poezje, Nakładem Księgarni 

D. E. Friedleina, E. Wende i S-ka, Warszawa 1901, s. 95 (w cyklu Z Tatr).
92 Ibidem, s. 98.
93 Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie…, op. cit., s. 142.
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spływie, wiciu się, formach arabeskowych, zawsze prowokują secesyjne 
skojarzenia z linią i jej ornamentacyjnymi konfi guracjami94. Jednak rów-
nie silne skojarzenia z secesyjnością poetyckich przestrzeni tatrzańskich 
przynosi kolor. Przykladami są piękny, miękki secesyjny kolor i linia na 
oleju Witkacego Czarny Staw i Granaty (1907), Władysława Ślewińskiego 
Czarny Staw (ok. 1909), pełen secesyjnej linii i ciemnej kolorystyki, oraz 
pastel na papierze Leona Wyczółkowskiego Czarny Staw (1905). 

Fot. 26. Morskie Oko w Tatrach (fot. Paweł Wojciechowski).

W wierszach analizowanych tutaj poetów zabieg ten jest wyraź-
nie obecny, jaskrawo wyeksponowany. I tak na przykład w pięknym, 
krótkim wierszu bez tytułu [*** Tatry, otoczcie wy mnie wniebowstąpieniem cza-
ru] Adam Znamirowski wydobywa tatrzańską kolorystykę gór z intencją 
uwyraźnienia wiecznotrwałości tychże, wyostrzenia ich energii (w po-
łączeniu z akwatycznością): „Tafl e wód granatowe”95, u Leona Rygiera 
pojawia się secesyjny w charakterze opis świtu: róż, złoto, lśniące krysz-

94 Ciekawym skojarzeniem mogą być w tym obszarze włosy – zwłaszcza długie – 
niezwykle secesyjne w swoim charakterze; atrybutem gór mogą być wodospady 
jako „włosy Tatr”; zob. wiersz Marii Poraskiej Ranek, gdzie włosy są „zasłoną uro-
czą”. Czego? Tajemnicy ontycznej? Maria Poraska, Ranek, [w:] eadem, Na jawie i we 
śnie…, op. cit., s. 70.

95 Adam Znamirowski, [*** Tatry, otoczcie wy mnie…], [w:] idem, Wir…, op. cit., s. 42 
(w cyklu Tatry). 
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tały96. Podobnie u Marii Poraskiej w Nocy górskiej…: „złote rojenia”; „od-
blask księżycowy”; „mrok srebrnawy” (sonet I97), u Macieja Szukiewi-
cza w Somnium breve: „zatopy opalowe”; „stubarwny tęczy łuk”; „czasem 
z rudej chmury / Wąż się stoczył ogniopióry”98, i w sześciowierszowej 
kompozycji Rankiem w Morskiem Oku: „jutrznia złotoroga”; „złoty szyszak”; 
„w perłowej omroczy” (I); „niezmierzone ciągną się błękity”; „z toni 
modro litej” (II); „zaperliły się fale”; „kaskada, rozbryzgana w srebrno-
sine mleko”; „krysztalnej toni”; „błękitem nasiąkłe” (III)99.

To oczywiście niewielki zbiór przykładów, pokazujący istotność 
tropu secesyjnego w poetyckim obrazowaniu Tatr. Warstwa kolory-
styczna dopełniona zostaje wszelkimi kształtami secesyjnych linii. Naj-
wyraźniej widać to w wierszu Macieja Szukiewicza. Poeta pisze:

 ♦ Senność barw, linii, kształtów zjęła głąb podziemną –
W górze ostre krawędzie, spękane granity… 
Na obcy mu świat ducha, czarem fal spowity, 
Świat zjawisk patrzy twarzą groźną i tajemną (…)100.

Zgromadzenie tak dużej ilości elementów secesyjnych istotnie 
zmiękcza wizerunek krajobrazu górskiego – tych „groźnych tajemnic ot-
chłanie” (Rygier), „kamienną, tęsknot pełną skalną okolicę (…) zaklę-
tą w zwał posągów zimny, granitowy” (Poraska), ów „szary granit”101 
(Szukiewicz), a jednocześnie, poprzez swoją symptomatyczną krótko-
trwałość i intensywną wieloznaczność, ponownie tak mocno uwypukla 
istotę egzystowania. Dodatkowo, zgodnie z właściwością epoki, poeci 
chętnie wprowadzali technikę oniryzmu, co przy jej rozległej symboli-
ce i kontekstowości służy tutaj rozbudowanej refl eksji nad zagadką bytu. 

96 Leon Rygier, Noc nad Morskiem Okiem, [w:] idem, Poezje. Seria I…, op. cit., s. 82.
97 Maria Poraska, Noc górska… (I), [w:] eadem, Na jawie i we śnie…, op. cit., s. 58.
98 Maciej Szukiewicz, Somnium breve, [w:] idem, Poezje…, op. cit., pierwsze dwa cytaty 

s. 95, ostatni s. 98. (wiersz z cyklu Z Tatr).
99 Maciej Szukiewicz, Rankiem w Morskiem Oku, [w:] ibidem, s. 102 (I), s. 103 (II), 

s. 104 (III) (kompozycja z cyklu Z Tatr).
100 Ibidem, s. 103 (wiersz II).
101 U Tadeusza Micińskiego są „czarne, bezdenne, spienione granity”, [w:] Tadeusz 

Miciński, [***Poją mnie wrzosy, paprocie miedziane], idem, Wybór poezji…, op. cit., s. 171 
(w cyklu Akwarele). 
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Znamirowski zwracał się do Tatr: „Snem byłem wśród was, snów102, 
Poraska pisała, że Tatry to: „Kraina rajskich cudów, czarów świat ba-
śniowy, (…) i snów powiernica”103, by uwyraźnić swoiste pocieszenie, 
oddalenie od udręk doczesności. Sny zmieniają postrzeganie rzeczywi-
stości, uwalniają od spięć dekadencji, wprowadzając w terytorium rze-
czywistości innej, nierzadko lepszej. 

Fot. 27. Tatry, Giewont (fot. Paweł Wojciechowski).

Przywoływani tutaj poeci wzmacniają ten kontekst poprzez sytu-
owanie lirycznych refl eksji w obrębie centralnego miejsca Tatr, mistycz-
nego centrum poetyckiego – Morskiego Oka (zob. pastel Leona Wyczół-
kowskiego Mnich nad Morskim Okiem z 1904 roku; zachwycający olej Morskie 
Oko z 1837 roku, którego autorem jest Jan Nepomucen Głowacki, żyjący 
w latach 1802–1847). „Ponure i tajemnicze wody tego jeziora, otoczo-
ne w dodatku groźnymi i wyniosłymi turniami, stanowiły dla twórców 
rodzaj świątyni”104, w której można wypowiedzieć, wykrzyczeć najważ-
niejsze niedomogi bytu doczesnego. Szukiewicz pisał:

 ♦ Nad zatopy opalowe 
Mnich pobożnie wznosi głowę. 

102 Adam Znamirowski, [*** Tatry, otoczcie wy mnie…], [w:] idem, Wir…, op. cit., s. 42 
(w cyklu Tatry).

103 Maria Poraska, Noc górska… (I), [w:] eadem, Na jawie i we śnie…, op. cit., s. 58; zob. 
Anna Król, Pejzażyści Tatr, katalog wystawy, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2006.

104 Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie…, op. cit., s. 142–143.
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Przez uśpiony w chmurze grom, 
Przez stubarwny tęczy łuk, 
Kornie modli się w kapturze 
Wszechistnieniu i naturze (fragment 1);
Modłów jego słucha Bóg. 
Z mgieł utkane przywdział czepce, 
Tajemniczem echem szepce (fragment 2)105. 

Umiejscowienie Morskiego Oka, jego przyrodnicze otoczenie nie-
zmiennie ewokuje nastroje ambiwalentne, wzbudzając wrażenie prze-
bywania w świątyni natury, gdzie człowiek może pochylić się nad istotą 
swojej kondycji. Widać to na przykład w kompozycji Macieja Szukiewi-
cza Rankiem w Morskim Oku, w wierszu III:

 ♦ Niezamącony spokój… Rzekłbyś – nad ogromem
Przemienionym w bajeczne, mistyczne zacisze,
Nieskończoność na skrzydle zwisła nieruchomym
I do serc wsącza słodkie zapomnień haszysze.
I oto już się nie jest prochem i atomem
Lecz duchem nieśmiertelnym… Płynę w blask i ciszę106. 

Aktowi temu towarzyszy enigmatyczny Mnich, będący „symbolem 
cierpiącej natury”107, służącej w najwyższym stopniu rozważaniom fi -
lozofi cznym o różnym nachyleniu, rozmaitym reminiscencjom egzy-
stencjalnym108. W takim odbiorze góry jawią się też często jako zaklę-
ta w skałę cząstka wieczności. Wśród kodów skalnych, pośród górskiej 
hieratyczności, można poczuć i „dotknąć” Boga. Chociaż Bóg jest nieod-
gadniony i transcendentny, góry zamykają w sobie „boskość” i ułatwia-
ją człowiekowi kontemplację jej obecności w naturze. Góry są obrazem 
rzeczywistości transcendentnej. 

Szczególnie głęboko można w ich otoczeniu odczuwać zdumiewa-
jące sacrum górskiej temporalności, uwyraźnić indywidualną percepcją 
granicę między powszedniością a wzniosłością. Doskonałą egzemplifi -

105 Maciej Szukiewicz, Somnium breve…, op. cit., s. 95 (fragm. 1), s. 96 (fragm. 2).
106 Maciej Szukiewicz, Rankiem w Morskim Oku, III, [w:] idem, Poezje…, op. cit., s. 104.
107 Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie…, op. cit., s. 143; zob. Stanisław Wyspiański, 

Nad Morskim Okiem, „Czas” 1907, nr 296, s. 5, wiersz datowany: 24 XII 1904. 
108 Zob. Jan Iwański, I „Czarny staw” nad „Morskim Okiem…, op. cit., s. 116–117 (z cy-

klu Z Tatr); zob. także cykl XVI wierszy poświęconym Tatrom, zapisanym w części 
Tatry, w tomiku: Franciszek H. Nowicki, Pieśni czasu. Poezje, wydanie drugie powięk-
szone, Nakładem Księgarni Zygmunta Jelenia, Tarnów 1904, s. 11–26. 
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kacją malarską takiego wyobrażenia może być piękny, rajski pejzaż pe-
łen koloru i harmonii natury, ujęty w obrazie Dolina Strążyska w Tatrach 
(1867), którego autorem jest Alfred Schouppé (1822–1899), albo kon-
trapunktowo – akwarela Hala Gąsienicowa, obrazująca mroczne, granatowe 
góry (1909), autorstwa Władysława Skoczylasa (1883–1934).

Fot. 28. Tatry (fot. Paweł Wojciechowski).

Góry posiadają również moc katartyczną – oczyszczają z negatyw-
nych emocji, rozładowują z napięć, wzruszeń, irytacji. Uczą kochać 
i uczą głębokiej pokory wobec egzystencji, dają możność zrozumienia 
tych dwóch prymarnych fenomenów. Uświadamiają, czym może być 
sytuacja krytyczna. W tak przyjętej optyce przyroda górska jest spójnią 
w dialogu człowieka z Bogiem. Góry pozwalają unaocznić skonsolido-
wanie duszy jednostkowej z duszą uniwersum, transcendentną i tran-
scendentalną, harmonijną jednię pierwiastka ludzkiego z bezmiarem 
omnipotencji boskiej. W przestrzeni skalnej, w pejzażach gór, pięknych, 
rozległych i niczym nieskrępowanych, człowiek uczy się samodzielno-
ści, samookreślenia, dowartościowania i szlachetności. Aby nauczyć się 
siebie, trzeba z pokorą poczuć i rozumieć potęgę tej natury, poddać się 
kornie danym nam zdarzeniom, by z całą mocą przeniknąć tę gargantu-
iczną mądrość gór, interpretować i odbierać ją tak zupełnie jak Walgierz 
– jeden z bohaterów dramatu Antoniego Langego Atylla, który tak mówi 
o Tatrach:
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 ♦ W mej ziemi są góry – 
Czarne, a białym czołem oparte o chmury – 
Granity twarde – orłów i kozic siedlisko…
Tu gołe krzesawice – tu znów turnie skalne – 
W zielonych, miękkich muraw odziane pastwisko.
Powietrze tam pieściwe – jeno wiatry halne
Kiedy czasem zawyją – to świat w rumowisko
Pada w dzikich łoskotach…109

Z tej wypowiedzi wybrzmiewa wielka miłość człowieka do gór. 
Uruchamiając wielość skojarzeń i kontekstów, można stwierdzić, że mi-
łość ta ma wiele uniwersalnych oblicz: czasem góry są potęgą, wobec 
której jednostka maleje; są świadkiem (nie)szczęścia, źródłem mocy, 
punktem duchowego spełnienia. 

Fot. 29. Tatry (fot. Paweł Wojciechowski).

W górach można najmocniej obnażyć duszę, wyspowiadać się 
z cierpienia, by posiąść najwyższą mądrość, iż każda trudność prowa-
dzi na szczyt. Tak jak można wspiąć się na wszystkie góry świata, tak 
nie ma przeszkód, których człowiek nie byłby w stanie pokonać. Wresz-
cie, góry pozwalają odnaleźć szlak najważniejszy – do istoty swojego je-
stestwa i sensu egzystencji w planie indywidualnym i zbiorowym. Od-
bija się w nich niczym w zwierciadle „nie tylko piękno przyrody, ale 

109 Antoni Lange, Atylla. Tragedia, nr 142, Druk Piotra Laskauera, wydawnictwo nume-
rowane, Warszawa 1910, s. 88.
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i symbol znikomości człowieka wobec kosmicznych sił natury, i wido-
my znak twórczej potęgi Boga”110. 

Dobrze oddaje pewien zakres takich prawd (chociaż w wielopiętro-
wej metaforyce, z gruntu nordyckiej) Anders Österling w utworze za-
tytułowanym Ljus i bergen (Światło w górach)111, którego doskonałą egzem-
plifi kacją malarską może być rysunek Karla Nordströma (1855–1923) 
Sunnaberg (1900), gdzie góry i morze splatają się o zachodzie słońca. Naj-
silniej wybrzmiewają tutaj kategorie przeznaczenia i przemijania, prze-
wagi potęgi natury nad słabością człowieka, różnoimienne lęki egzy-
stencjalne oraz typowo modernistyczne błądzenie, wędrowanie bez 
kierunku („zagubiony trakt”) z rozlicznością pytań stawianych nieroz-
poznawalnej do końca dookolności. Autor pisze:

 ♦ (…)
Moja stopa jest jak z ołowiu, mój wzrok jest ślepy,
na każdym kroku się zataczam –
wiatr nawiewa mgłę na ścieżkę –
i wypatruję lampy112.

W przywoływanych tutaj zbiorach poetyckich szwedzkich auto-
rów dało się zauważyć znikomą liczbę wierszy o górach, stąd i szczu-
płość interpretacji w tej części pracy, przy podjętej tematyce „górskiej”. 
Spotkałem jedynie niewielkie „ślady” gór, mały zakres metaforyki, zu-
pełną odwrotność w stosunku do tego, co spotykamy w polskich to-
mikach. Szwedzi niezmiennie są wierni morzu. Jest jednak kilka wy-
jątków.

Szwedzcy pisarze najchętniej pisali i piszą o morzu, niemniej mo-
tyw gór – zwłaszcza skał nadmorskich – występuje również w szwedz-
kich kompozycjach poetyckich. W wielu wierszach z tym motywem 
spotkać się można często z łącznymi przedstawieniami morza i skał czy 
też z opisem wzniesień górskich na tle równiny. Doskonałym przykła-

110 Roman Loth, Posłowie, [w:] Jan Kasprowicz, Zaklęte Góry, z rycinami Walerego 
Eliasza, wybór wierszy Roman Loth, Mała Seria Kasprowiczowska, Harenda 
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, Muzeum Jana 
Kasprowicza, Zakopane 1997, s. 22.

111 Anders Österling, Ljus i bergen, [w:] idem, Samlade dikter I…, op. cit., s. 81; tłum. Ewa 
Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski.

112 Ibidem. 
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dem mogą tu być wiersze: Edith Södergran, między innymi mówiąca 
o przemijaniu, nostalgiczna morsko-skalista Sången om berget (Pieśń ze wzgó-
rza), Oscara Levertina oraz Vilhelma Ekelunda. Szczególnie ciekawy jest 
tutaj ostatni z wymienionych autorów, o czym za chwilę. 

W zachodniej Skanii znajduje się rezerwat przyrody Kullaberg. Spo-
tkać tam można piękne, o niezwykłych kształtach, uformowaniach te-
renu, szlaki, ścieżki, głazy. Zapierające dech w piersiach wrażenia wy-
wołują przede wszystkim majestatyczne skały opadające ku morzu. 
Na północ od szwedzkiego miasta portowego w regionie Skania, Hel-
singborgu, znajduje się półwysep Kullen, zwieńczony wypiętrzającą się 
skałą o nazwie Kullaberg, u podnóża której leży malownicze miastecz-
ko Mölle (niegdyś popularne niczym Zakopane na Podhalu), stanowią-
ce kurort dla elit. Grzbiet skalny Kullabergu poetycko wciska się w mor-
ską toń, wznosząc się na równinach Skanii. Miejsce to jest dobrze znane 
w kulturze Szwecji, będąc ulubionym celem turystycznym opiewanym 
w nordyckich legendach i pieśniach z powodu swej niezwykłości, uro-
kliwości krajobrazowej: jaskiń, stromych zbocz, fal morskich rozbijają-
cych się o skalne brzegi.

Fot. 30. Visitgrottan, Kullaberg, 1908 (fot. Peter P. Lundh). 
Źródło: Wikipedia, domena publiczna.
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Fot. 31. Porten vid Kullabergs (północno-wschodnia plaża), 1910 (fot. Peter P. Lundh). 
Źródło: Wikipedia, domena publiczna.

Fot. 32. Sockertoppen vid Kullabergs (północno-wschodnie wybrzeże), 1910 (fot. Peter P. Lundh). 
Źródło: Wikipedia, domena publiczna. 

Patrząc na te archiwalne zdjęcia (widokówki pocztowe), ma się 
wrażenie niezwykłego wręcz podobieństwa z obrazami Władysława Śle-
wińskiego: Pejzaż morski ze skałami (Skały nadmorskie w Bretanii) z ok. 1905 roku 
i Skały w Belle-Isle z ok. 1904 roku. 
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Wróćmy jednak do Ekelunda. Poeta chętnie przyjeżdżał w ten re-
gion Szwecji, wędrując po traktach Kullabergu i pisząc wiersze. Autor 
z charakterystyczną dla siebie sensualnością, wydobywając z pejzażu 
morsko-skalnego kolor, warstwę onomatopeiczną i olfaktoryczną, zapi-
sywał piękno chwili, urok doświadczanej teraźniejszości. W Månsken vid 
Kullaberg (Blask księżyca nad Kullabergiem) czytamy:

 ♦ (…)
Niczym olbrzym naprzeciw zapalającego się kręgu gwiazd
powstaje mroczny szczyt skały,
gdzie wśród przyprawiających o zawrót głowy stromizn i przepaści
wrzos krwawiąc się wspina.

Lecz z uśpionej głębiny dochodzi,
bulgocząc, głuchy szum fal
ku wielowiekowym skałom
pod błyskającym światłem latarni113.

Podobny nastrój wybrzmiewa z wierszy łączących wodę i skałę: 
Månsilver (Księżycowe srebro)114, piękny, sensualny wiersz nokturnowy, oraz 
Kväll vid Sundet (Wieczór nad Sundem), w którym jednocześnie, w takiej sa-
mej skali poeta zachwyca się pięknem potęgi i delikatności morza i skały.

 ♦ (…)
z rozmarzeniem spojrzeć na morze,
ku któremu słońce skłania swój policzek! – – –

Jak cudownie usnąć przy uderzeniach fal,
co rozbrzmiewają w pieszczotliwych, miękkich odstępach!
(…)
Lecz w oddali z mgieł
Wyłania się dumny Kullaberg,
przez słońce, znikające na zachodzie
odlany z promienistych barw115.

Łączenie pejzaży morskich i skalnych, ich zachwycających subiek-
tywizmem opisów wynika z topografi i szwedzkiego krajobrazu – z pry-

113 Vilhelm Ekelund, Månsken vid Kullaberg, [w:] idem, Samlade dikter I, red. Jonas 
Ellerström och med inledning av Katarina Frostenson, Atlantis, Stockholm 2004, 
s. 5; tłum. Ewa Sucharska, przejrzał Paweł Wojciechowski, ze zbioru wierszy po-
wstałych w latach 1897–1899 Tidiga Dikter.

114 Vilhelm Ekelund, Månsilver, [w:] ibidem, s. 3.
115 Vilhelm Ekelund, Kväll vid Sundet, [w:] ibidem, s. 4; tłum. Ewa Sucharska, przejrzał 

Paweł Wojciechowski.
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marnych dla regionu pejzaży skärgårdu, archipelagu małych wysepek 
na wschodnim i zachodnim wybrzeżu Szwecji. 

*

Dlaczego Tatry tak często są obecne w poezji doby fi ndesieclowej? 
Dlaczego poeci tamtego czasu tak intensywnie i tak licznie ulegali ma-
jestatowi gór, ich grozie i czarowi? Dlaczego za ich sprawą doświadcza-
li spełnienia, wpadali w melancholię, urzekała ich bezczasowość mitu 
Tatr? Otóż: 

literatura tatrzańska starała się uformować ideę człowieka uniwersalnego (homo universalis), które-
go można by scharakteryzować tak: góry potęgują w nim refl eksję nad sensem życia, inscenizując nie-
jako jego rozmowy z samym sobą, uaktywniają jego duchowość, a wyzwalają z walki o byt i włącza-
ją go w czas sakralny. W efekcie człowiek taki czuje się istotą antropokosmiczną, poszukuje kontaktu 
z transcendencją116. 

Jak zaznaczyłem wyżej, siłą indywidualnych doświadczeń należy 
dojrzeć do niezmiennej mądrości wypływającej z gór. Deszyfrując zba-
wienną ich aurę, słuchając głosu skał, zaczyna w człowieku dojrzewać 
nowa postawa, warunkująca różnoimienną mądrość i zrozumienie do-
okolności. 

Obcowanie z górami intensyfi kuje osobniczą kreacyjność, wyzwa-
la aktywizm, tę prymarność drzemiącą w najbardziej utajonych strefach 
jaźni. Pozwala stworzyć siebie na nowo. Wraz z uwolnieniem postawy 
aktywistycznej:

człowiek jest twórczy i twórczość ta zapewnia mu tożsamość. Tworzy on nie tylko duchowy świat 
wokół siebie, tworzy przede wszystkim samego siebie, własną duszę. Jest to człowiek Nietzscheański 
i Bergsonowski, heroiczny mocarz, rekonstruktor, budowniczy, rzeźbiarz, kowal, syn słońca. Chaoso-
wi i złu świata przeciwstawia on reintegrację, moc woli i radość życia, poczucie jego potęgi i odro-
dzeńczej siły117. 

Dokładnie takiego człowieka wyświetlają debiutanckie Sny o potę-
dze (1901) eminentnego reprezentanta drugiego pokolenia poetyckiego 
Młodej Polski – Leopolda Staffa. Sny o potędze inicjuje znany powszech-
nie utwór Kowal, który błyskawicznie zinterpretowano głównie w świetle 

116 Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie…, op. cit., s. 200.
117 Ewa Ihnatowicz, Literatura polska drugiej połowy XIX wieku…, op. cit., s. 289–290.
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nietzscheańskiego i bergsonowskiego projektu fi lozofi cznego. Obecna 
u Staffa ekspresywna metafora kucia, rzeźbienia, wykuwania, kształto-
wania nierzadko pojawia się w liryce moderny. 

W odniesieniu do interesującego mnie tutaj jednego wiersza Karola 
Irzykowskiego intrygujący jest nieco inny aspekt tej metafory. W dorob-
ku poetyckim Irzykowskiego znajduje się mało znany utwór o wymow-
nym tytule Górnik. Jego autor – w przeciwieństwie do swoich młodo-
polskich konfratrów lirników, realizatorów wspomnianej metafory 
aktywistycznej – schodzi w głąb, pod powierzchnię, w obszar podziem-
ny, który jak wiadomo, głęboko fascynował poetów romantyzmu118. 
Irzykowski osadza swoją refl eksję egzystencjalną właśnie w romantycz-
nie pojmowanym podziemiu, głębi, wnętrzu ziemi119. Wchodzenie 
w otchłanne przestrzenie ziemi, obszary kopalniane, lochy, labirynty łą-
czyło się z eksplorowaniem podświadomości, uruchamianiem różno-
imiennych tajni, jakie zawiera podziemie. Maria Janion pisze: 

Fascynacja, jaką romantyzm niemiecki żywił dla podziemi, częstokroć przekształcała się – przy pomo-
cy nowych symboli – w fascynację podświadomością. Odkrycie labiryntów kopalnianych stawało się 
odkryciem ciemnych labiryntów duszy, korytarzy, lochów i „piwnic jaźni” (…). Symbolika „gro-
ty”, „jaskini”, „podziemnego labiryntu”, „wód podziemnych”, „kopalni” i „przepaści” zrobiła szcze-
gólną karierę w romantyzmie, tak bardzo zajętym eksplorowaniem rozległego mare tenebrarum, roz-
ciągającego się w głębi człowieka i ludzkości120.

W Górniku bohater okazuje się być człowiekiem chcącym wewnętrz-
nej przemiany. Metamorfoza ta może się zrealizować jedynie poprzez 
podjęcie tytanicznego wysiłku kształtowania własnego wnętrza, ducha. 
To wnętrze duchowe jest jak wnętrze ziemi – tajemnicze, kryje skar-
by, nieodkryte możliwości, jest – jak mówi Janion – „siedliskiem twór-
czości, wypływającej i ze źródeł świadomej woli, i ze źródeł podświa-
domości”121. Irzykowski wybiera jako tło owej przemiany symboliczne 

118 Zob. fenomenalną, unikatową Naukową Serię Wydawniczą „Czarny Romantyzm” 
pod red. Jarosława Ławskiego, realizowaną na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu w Białymstoku.

119 Zob. Maria Janion, Tajne archiwa ziemi, [w:] eadem, Kuźnia natury, Gdańsk 1994, 
s. 44–45.

120 Ibidem, s. 47.
121 Ibidem, s. 49.
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góry122, ich odwieczną potęgę, ezoteryczność, obszar duchowej wolno-
ści. Wewnętrzna przemiana będzie zupełna, jeśli dokona się w pejza-
żu implikującym aurę niewiadomej, zagadki, tego, co niedostępne, bę-
dące – jak stwierdza Magdalena Popiel – „widzialnym symbolicznym 
obrazem ducha”123. Obszar taki potęguje energię wewnętrzną, uwalnia 
wszystkie składowe niezbędne do dokonania się przemiany , wszak góry 
są „pełne znaków mówiących o najgłębszych przemianach ducha”124. 
Człowiek uczestnicząc w takim zdarzeniu poznawczym uwalnia się tym 
samym od przeświadczenia bycia redundantnym. Irzykowski wyznaje: 

 ♦ Zdaje mi się, że mi duszę
Z ciała bierze jakaś moc,
Że maleńkim czarnym punktem
Przelatuję ciemną noc,

Że górnikiem sobie jestem
I pracuję w głębi gór,
Klęcząc kopię tunel młotem;
Broni się diabelski mur;

Lecz spod młota odpadają
Masy czarnych wielkich brył…
Wreszcie chwila odpoczynku,
Zaczerpnięcie nowych sił…

I o skałę wspieram głowę,
A wokoło nocy cień…
Wtem… daleko się zbudziło
Kilka cichych, dziwnych brzmień…

Z wolna, jakby krokiem wieków,
Zbliża się ten dziwny głos
I wytrwale się posuwa,
I za ciosem pada cios125. 

Niewykluczone, iż ów „dziwny głos” to wena, inspiracja, stan nie-
wytłumaczalnej energii twórczej. Odwiecznie przecież aktywność twór-

122 Zob. Mircea Eliade, Symbolika „środka”, [w:] idem, Obrazy i symbole, przeł. 
M. i P. Rodakowie, Warszawa 2009, s. 50–58.

123 Magdalena Popiel, Księga Bylejaka. O „Nietocie” Tadeusza Micińskiego, [w:] Od realizmu do 
preekspresjonizmu. Lektury polonistyczne, red. Gabriela Matuszek, Kraków 2001, s. 177.

124 Ibidem.
125 Karol Irzykowski, Górnik, [w:] Wybór…, op. cit., s. 34–35.
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cza „wre właśnie pod ziemią – tam jest prawdziwe skupisko życia”126. 
Górnik Irzykowskiego schodząc „w głąb ziemi, zstępuje w głąb duszy, 
w »ciemną głąb« powołania ludzkiego”127. Nie ma tutaj żadnej chełpli-
wości, feerycznej energii z ciosania. Jest natomiast – tak jak u Staffa – 
„usiłowanie, dążenie, trudne i nacechowane cierpieniem, niepewnością 
albo poczuciem niedoskonałości, ale przeciwstawiające się apatii, nie-
mocy, bezsilności, rozpaczy”128:

 ♦ Nagle chwytam młot do ręki, 
Znów odwalam tłumy brył, (…) 
Cios za ciosem, cios za ciosem, 
Rozwalimy skałę snu! 129

W Górniku idea zmieniania swojego wnętrza, budowania go, odna-
wiania, modelowania jest, jak w Kowalu Staffa, kondycją wzmożoną: „bu-
rzenie i budowanie, tworzenie i niszczenie, po to, by znów stwarzać. 
Człowiek, który chce się zmieniać i rozwijać, musi także umieć bez-
względnie odrzucić to, co w nim samym niedoskonałe”130. 

Fot. 33. Tatry Wysokie (fot. Paweł Wojciechowski).

126 Maria Janion, Tajne archiwa ziemi…, op. cit., s. 49.
127 Ibidem.
128 Ewa Ihnatowicz, Literatura polska drugiej połowy XIX wieku…, op. cit., s. 290.
129 Karol Irzykowski, Górnik… , op. cit, s. 35.
130 Anna Czabanowska-Wróbel, Leopold Staff, [w:] Historia literatury i kultury polskiej. 

Tom 3…, op. cit., s. 158.
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Zagnieżdżony w duszy smutek, pesymizm nie zostanie pokona-
ny niezbywalnymi prawami doczesności, takimi jak chociażby śmierć, 
ale poprzez olbrzymi wewnętrzny wysiłek, pracę dokonaną we wnę-
trzu siebie, w głębinach własnej duchowości można odkryć, objawić 
to, co – jak mówi Maria Janion – „częstokroć do końca nie daje się 
ujawnić i nie może się ujawnić”131. Irzykowski podpowiada, że tak jak 
u romantyków jego górnik, „tajemniczy pracownik”132, jest symbo-
lem najbardziej wartościowych czynów jednostkowych, zmieniających 
rzeczywistość na lepszą, uświadamiających potęgę ludzkiej aktywności 
i twórczości. „Napotyka się nieraz splecenie symboli »górnika« i »ko-
wala« – są to bowiem uosobienia najbardziej intensywnej siły twórczej 
człowieka. To ci, którzy tworzą świat, wyrąbując go oskardem, wyku-
wając młotem”133.

131 Maria. Janion, Piękność znajduje się wewnątrz, [w:] eadem, Kuźnia natury…, op. cit., s. 52.
132 Karol Irzykowski, Górnik… , op. cit, s. 35.
133 Maria Janion, Ludzie podziemni, [w:] ibidem, s. 59.



Fot. 34. Edward Okuń, Śmierć zadumana (rysunek piórem), 
„Tygodnik Ilustrowany” nr 27, 1920, s. 535.
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Portret człowieka. 
K o n k l u z j a

Twórczość literacka poddana oglądowi i zinterpretowana w niniej-
szej monografi i okazała się fi nalnie pracą niezwykle ważną. Ważną, bo-
wiem objawiła prawdziwy podmiot literackich prób wieloautorskich 
z różnych regionów mapy – człowieka. Objawiła piękną, szczerą opo-
wieść o „człowieku żywiołów”, o jego kondycji w uniwersum, o różno-
imiennych energiach mających wpływ na egzystencję jednostki. 

Tytułowe kategorie przyjęte w pierwotnym zamyśle koncepcyjnym 
tej książki – pejzaż i diagnoza – potwierdziły ważkość wskazanego wy-
żej oczekiwanego efektu badawczego. Przygotowując się do pisania tej 
monografi i, zbierając i czytając teksty oryginalne i opracowania nauko-
we, zrozumiałem, iż nie będą to błahe „pejzaże i diagnozy”, marginal-
ne, nieistotne. Stało się tak dlatego, bowiem zgromadzony materiał lite-
raturowy odsłonił najbardziej „żywe” źródło niezbędne do zobaczenia 
człowieka esencjonalnego, najbardziej prawdziwego.

W odczytanych tutaj symbolicznościach, ostrościach i sugestywno-
ściach przedstawień artystycznych, w motywice, topice, w dostrzeżo-
nych i „obejrzanych” z wielu stron namysłach, symbolach, metaforach, 
sensach i bezsensach, w wielokrotnym spoglądaniu „za / między sło-
wa”, z ostrością widoczne stały się najgłębsze prawdy o człowieku, jego 
kondycji, „jasności” i „mroczności” człowieczego wnętrza, potrzebne 
(bez względu na epokę) do zrozumienia siebie, drugiego i dookolności 
– tych wszystkich „najprawdziwszych wątków”, z których zawsze po-
wstaje „najprawdziwszy portret”. 

„Pejzaże i diagnozy” uderzają różnokształtnymi obawami, zachwy-
tami i pragnieniami jednostki, amplitudą faktów i wyobraźni twórczej, 
iskrzą wyrazistością obrazowania, mówią o istnieniu i nieistnieniu. Oby-
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dwie kategorie scalania kontrapunktów, konfrontowania fenomenów, 
stanowisk, przy jednocześnie natężonej dynamizacji refl eksji fi lozo-
fi cznej i psychologicznej, zaświadczają, iż „literatura jest interesującym 
dokumentem człowieczeństwa w działaniu”1. Jest w tym dokumencie 
wszystko, co poprzez doświadczenia człowiek dotyka żyjąc2. Takie same 
emocje, takie same obawy, pragnienia, tożsame myśli o życiu i śmierci.

1  Michał Paweł Markowski, Antropologia i literatura…, op. cit., s. 28.
2  Zob. ibidem, s. 31–33.



Nota bibliografi czna

Wymieniony niżej szkic miał swój pierwodruk w czasopiśmie na-
ukowym. Został zmieniony, uzupełniony w niniejszej edycji.

Kolczasta sensualność. Miasto szwedzkich melancholików przełomu XIX i XX wieku, 
[w:] „Przegląd Humanistyczny” 2018, R. LXII, nr 2 (461), s. 109–127.
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Summary

Landscapes and diagnoses.
Man and existence in Polish and Swedish literature 

at the turn of the 19th and 20th centuries

 The main points of the monograph address the importance 
and unceasing vitality of topics such as: travel, city, nature, ill-
ness and death. The scope of analysis was bi-drectional and co-
vered two regions of modernist Europe – Poland and Scandina-
via. This juxtaposition allows us to observe closely the communal 
character of artistic choices, the quality of similar „viewing” of 
the same existential categories and the convergent rhythm of the 
thoughts of culturally different artists. Selected examples of Po-
lish and Swedish literature of the 19th and 20th centuries were in-
terpreted in such a way as to show their convergence and diver-
gence. These fi elds both interconnect and penetrate each other, 
activating new semantics and interpretations. Individual studies 
show how different writers respond to the scale of the same to-
pos, how they penetrate the same trajectories of writing strategies 
and narrative streams, and how different topos, fi gures, transgres-
sions, philosophies, pictures and discourses come together in the-
ir works. This portrait emphatically explains existence, gives an 
impulse to community diagnosis, revealing the textual landscape 
of literary and cultural connections. The dissertation presents the 
multiple cityscape, true perception, evaluation and descriptions in 
various texts of Polish and Swedish writers of the 19th and 20th 
centuries. The idea behind   such combinations is that it enables us 
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to understand that the most important factors are observations, 
impressions, experiences and events permanently enriching indi-
vidual and collective memory, perception and imagination, allo-
wing the extraction of a multi-faceted and qualitative perception 
of man and the universe. Primary categories in exegesis are also: 
disease, death, time, gender issues, the complexity of intersexual 
relationships, semantics and symbolism of nature translated into 
the phenomena of human existence (e.g. memory, transience, vi-
tality, pessimism, optimism, temporal themes, death). 

Tłumaczenie Richard Crow
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Sammanfattning

Lanskap och diagnoser.
Människan och existensen i polsk och svensk litteratur 

vid sekelskiftet 1900

Monografi ns problematik defi nierar vikten av och den ständiga vita-
liteten hos ämnen såsom resor, städer, naturen, sjukdomar, död. Analy-
serna går i två riktningar, avser två regioner i det modernistiska Euro-
pa – Polen och Skandinavien. Denna konfrontation ger oss möjlighet 
att noggrant iaktta det gemensamma hos konstnärliga val, kvaliteten på 
liknande „betraktelse” av samma existentiella kategorier, den samman-
löpande tankerytmen från kulturellt olika konstnärer. Tolkningen av 
urvalen av den polska och svenska litteraturen från 1800- och 1900-talet 
påpekade deras konvergens och divergens. Dessa fält fogas ihop och pe-
netrerar varandra, samt aktiverar ny semantik och nya avläsningar. I en-
skilda studier visas hur olika författare reagerar på skalan av samma to-
pos, hur de tränger in i skrivstrategiernas och berättelseströmmarnas 
sammanfallande banor, hur olika topos, fi gurer, transgressioner, fi loso-
fi er, bilder och diskurser ”möts” i deras verk. Ett sådant porträtt förklarar 
existensen på ett eftertryckligt sätt, ger drivkraft åt gemenskapsdiagnoser 
och avslöjar det textuella landskapet av litterära och kulturella samband. 
I avhandlingen presenteras multipla stadsbilder, deras verkliga motta-
gande, bedömning och registrering i olika texter av polska och sven-
ska författare från 1800- och 1900-talet. Tanken bakom sådana uppsätt-
ningar åskådliggör det som visar sig vara viktigast: erfarenheter, intryck, 
upplevelser och händelser som permanent berikar den individuella och 
kollektiva minnesbilden, perceptionen, fantasin, och som extraherar 
mångfacetterad och kvalitativ uppfattning av människan och universum. 
De primära kategorierna i exegesen omfattar även sjukdom, död, tid, ge-



nusfrågor, intersexuella relationers komplexitet, semantik och naturens 
symbolik som omsätts i mänskliga existensens fenomen (t.ex. minne, 
förgänglighet, vitalitet, pessimism, optimism, temporala teman, död).

Tłumaczenie: Emilia Fabisiak
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