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SIELANKA W IEJSKA W LITERATURZE MŁODEJ POLSKI *

Tradycja — jej krytyka i stylizacyjne kontynuacje

Przełom  XIX i XX w. trudno byłoby uznać za taki okres dziejów 
polskiej sielanki, w którym  znalazła się ona w centrum  uwagi kry tyków  
i teoretyków  litera tu ry . Czasy świetności, rozwoju podstawowych form  
i typów  idylli zamyka twórczość romantyków. Wówczas to sielanka, w y
niesiona przez Kazimierza Brodzińskiego na ołtarze lite ra tu ry  narodo
wej, objawiać zaczęła swe słowiańsko-polskie wartości estetyczne i fi
lozoficzne. Ale też — jak pisze Alina W itkowska — ta niezw ykła nobi
litacja idylli, dokonana przez Brodzińskiego pod wpływem  m.in. a rty 
kułów H erdera Teokryt i Gessner oraz Idylla, a także rozpraw y Schillera 
O poezji naiwnej i sentymentalnej, okazała się „kresem rom antycznej 
poetyki ga tunku” i początkiem jego rozkładu b

Dodajmy, że estetyka sielanki, jako jednego z niższych gatunków  
lite ra tu ry  klasycystycznej, nigdy nie odznaczała się ścisłością norm  i za
sad artystycznych. Toteż rom antyczna waloryzacja poezji sielskiej zmie
rzała nie tyle do ustalenia kanonicznych cech system u artystycznego 
idylli, co do syntezy i kulturow ej rein terp retacji jej sensu ideowego. 
Dla późniejszych losów sielanki okazało się to niezm iernie ważne:

Odkryta bodaj została tajemnica tego gatunku związana z postawą wobec 
świata i człowieka, ze sferą ideałów i filozofii jako nadrzędną dla idyllicznej 
wypowiedzi literackiej.

Będą to różnorakie ideały — od społecznych do erotycznych, i różnorakie 
postawy — od poszukiwania wolności do ucieczki przed śmiercią. Wszakże 
istota problemu pozostaje ta sama: filozofia życia i człowieka, dzięki której 
idylla nieraz bywała wyrazicielką niepokojów i dążeń swojej współczesności *.

* Artykuł ten jest częścią pracy habilitacyjnej pt. Ludowość w  literaturze 
Młodej Polski.

1 A. W i t k o w s k a ,  „Stawianie, m y lubim sielanki...” Warszawa 1972, s. 76,
96.

* Ibidem,  s. 63—64.



Tak więc świadomość kulturow a pierwszej połowy XIX w. prze
kształca sielankę z kategorii genologiczno-estetycznej w filozoficzno-mo- 
ralną. To, co już w literaturze antycznej stanowiło istotny paradygm at 
twórczości idyllicznej, staje się obecnie jej sem antyczną dom inantą. Dla
tego badania rom antycznych i późniejszych dziejów sielanki koncentrują 
się głównie na idylliczności jako modelu świata i sty lu  życia. Zasady 
gatunkowe, ulegające zatarciu i zapomnieniu lub daleko idącym trans
formacjom, sprowadzane są zwykle do pew nych łatwo uchw ytnych, ty 
powych wyznaczników tematyczno-ideowych. Spośród nich najw iększe 
zainteresowanie budzi topika m itu arkadyjskiego, w yrażająca tęsknotę 
ludzi za szczęściem i spokojnym  życiem w idyllicznej oazie pasterskiej 
czy ro ln icze j3.

Rom antycy jednak obok odkrycia, a raczej w yakcentow ania filozoficz
nej istoty gatunku zapoczątkowali też spory o zasadność i aktualność 
idyllicznej wizji św iata oraz odpowiadającego jej wzoru człowieka. Idea 
ucieczki od spraw  i konfliktów  wielkiego świata, zamknięcia się w ci
chym  zaścianku rolniczych i pasterskich zatrudnień pozostawała w jaw 
nej sprzeczności z wyzwaniem historii i kierunkiem  rozwoju cywilizacji. 
Pojaw ia się zatem opozycja postaw i wyborów — między sielankowym  
poprzestaw aniem  na m ałych aspiracjach i dobrowolną rezygnacją z udzia
łu w procesie rozwoju historyczno-kulturow ego a twórczą i ofiarną ak
tywnością, u nas związaną zwłaszcza z dążeniami narodowoniepodległoś- 
ciowymi. Ów rom antyczny konflikt wartości i wzorów zachowań dzie
dziczy również świadomość kulturow a Młodej Polski. L iteratu ra  zaś jest 
niezwykle czułą rejestrato rką  tych rozterek światopoglądowych. Z jed
nej strony  będą to idylliczno-hedonistyczne tęsknoty poetów, ich uciecz
ka w rzeczywistość sztuki, kontem placji, erotyki czy pierw otnej przy
rody, z drugiej — walka o nowy kształt myśli zbiorowej, o uleczenie 
świadomości Polaków z lęków, kompleksów, intelektualnego lenistw a 
i poczucia niemocy politycznej. Horyzont młodopolskiej idylliczności by ł
by wówczas bardzo rozległy; ogarniałby wiele zjawisk opisanych przez 
Kazimierza Wykę w Modernizmie polskim, w ynikających z kry tyk i mo
ralności, estetyki, filozofii, religii, a więc z odrzucenia fundam entalnych 
zasad mieszczańskiego ładu kulturowego. W granicach tak  pojm owanej 
negacji współczesności oraz idącego w ślad za nią eskapizmu znalazłyby 
się także parnasistowsko-klasycystyczne wizje m itu arkadyjskiego, za
w arte w wierszach Kazimierza Przerw y-Tetm ajera (W Arkadii), W acła

* Zob. R. P o g g i o l i ,  „Wierzbowa fujarka”. Przełożył J. J a r z y n a .  „Za
gadnienia Rodzajów Literackich” t. 3 (I960), z. 1. — J. W e g n e r ,  Arkadia. War
szawa 1948. — B. P i k a l a - T o k a r z :  O arkadyjskości i antyarkadyjskości w  pol
skiej poezji współczesnej. „Poezja” 1975, nr 1; Z dziejów Arkadii w  literaturze
i sztuce europejskiej. „Prace Historycznoliterackie” nr 4 (Katowice 1976). —
R. P r z y b y l s k i ,  „Et in Arcadia ego". Esej o tęsknotach poetów. Warszawa
1966.



wa Rolicza-Liedera {Ja jestem satyr) czy  w zam ykającym  i przekracza
jącym zarazem Młodą Polskę cyklu Leopolda Staffa Ścieżki polne. Obok 
tego sielanka dzieciństwa (L. Staff, Z. Dębicki) i ziemiańska idylla pań- 
sko-chłopska (Z. Dębicki, K. Laskowski, J. Weyssenhoff).

Opozycyjny wobec tych tendencji światopoglądowych n u rt rew izji 
mitów i złudzeń reprezentu je Stanisław  W yspiański, kom prom itujący 
w Weselu  m.in. sielankowe tęsknoty inteligentów krakowskich; także 
Stanisław  Brzozowski, przeciw staw iający konserw atywnem u, szlacheckie
mu biologizmowi i inteligenckiem u wyobcowaniu ideał pracy i w artoś- 
ciotwórczego czynu.

Nie jest celem tej pracy synteza młodopolskiej idylliczności ani mo
nografia sielanki przełomu XIX i XX wieku. Idzie jedynie o przedsta
wienie ówczesnych aktualizacji i nawiązań do tradycji sielankowej, two
rzących jeden z modeli ludowości, z właściwą m u filozofią wsi i chłopa 
oraz zespołem reguł tekstotwórczych.

Młodopolscy sielankopisarze kontynuują zapoczątkowaną już w re 
nesansie kulturow ą adaptację, polonizację, polegającą na osadzeniu świa
ta idyllicznego w  przestrzeni rodzimego krajobrazu, przyrody i realiów  
życia chłopskiego. K ierunek tych m odyfikacji, od abstrakcyjnej, m itycz
nej bukoliczności do swojskiej wiejskości podjęła zwłaszcza oświecenio
wa i rom antyczna sielanka narodowa. Je j związki z ludowością, bada
niami folklorystycznym i, zainteresowaniem  regionalistycznie niekiedy 
pojm ow anym i szczegółami geograficzno-historycznymi — wszystko to 
„sprowadziło sielankę w wiejskie opłotki” 4. Uczyniło ją równocześnie 
jedną z form  wypowiedzi o rzeczywistości wiejskiej, daleką od obiekty
wizmu, skłonną do idealizacji, lecz znacznie poszerzającą w tedy literacki 
obraz życia chłopskiego i ku ltu ry  ludowej. Ten typ sielanki, korzeniam i 
tkw iący w w. XVI, a u trw alony w twórczości W incentego Reklewskiego 
i Kazim ierza Brodzińskiego, oraz jego kontynuacje do czasów Wesela 
S tanisław a W yspiańskiego opisał Franciszek Ziejka, dowodząc żywotności 
m itu  w iejskiej A rkadii w XIX-wiecznej kulturze po lsk ie j5. Bogato udo
kum entowane, erudycyjne studium  dziejów toposu koncentruje autor 
głównie na analizie s tru k tu r  tem atycznych i filozofii św iata bajecznie 
kolorowej wsi. W ymaga tego cel książki, zmierzającej do in terpretacji 
h isto rycznokulturow ych źródeł m itu przywołanego przez W yspiańskiego 
w Weselu. Odpowiada zatem  spojrzeniu w ielu znakomitych badaczy sie
lanki, dostrzegających w niej przede wszystkim artystyczną koncepcję 
życia szczęśliwego i godziwego.

Niestałość reguł gatunkowych, ciągle zmieniające się zasady konstruk
cji wypowiedzi sielankowej znacznie trudniej poddają się od czasów ro

4 A. D o b a k, Sielanka. Hasło w: Słownik literatury polskiego Oświecenia. 
Wrocław 1977, s. 676.

5 F. Z i e j k a ,  W kręgu mitów polskich. Kraków 1977, s. 15—59.



m antyzm u opisom teoretycznym  i historycznym . Amorficzność, kom bi
nacje różnych rodzajów idylli, przyw oływ anie szczątkowych i nieraz tru d 
no uchw ytnych znaków tradycji, przesądziły o rozchwianiu wzorca ga
tunkowego. Genologiczna historyczność czy naw et swoista anachronicz
ność sielanki nadaje porom antycznym  jej realizacjom  znamiona stylizacji 
służącej artystycznym  i psychoterapeutycznym  ucieczkom w św iat m itu 
arkadyjskiego 6.

Takie zatem rozum ienie historycznoliterackiego statusu  młodopolskiej 
sielanki kieruje uwagę na dwa jej aspekty: s tru k tu rę  tekstu  lub cyklu 
tekstów, w których zabiegi stylizacyjne aktualizują różnorakie wzorce 
tradycji idyllicznej, oraz odpowiadającą tym  konstrukcjom  ideologię 
i funkcję toposu w iejskiej Arkadii. Należy więc zbadać na w ybranym  
m ateriale literackim  działanie m echanizm u stylizacyjnego zarówno 
w w arstw ie świata przedstawionego, jak i „języka” sielanki, w relik to
wych choćby elem entach system u gatunkowego idylli. Skoro bowiem 
stylizacja nie jest prostą wypowiedzią o rzeczywistości, lecz m etatek- 
stem, ikonicznym znakiem pewnego sposobu mówienia, uzyskuje w związ
ku z tym  szczególne, dodatkowe nacechowanie semiotyczne i aksjolo
giczne.

W przypadku sielanki m łodopolskiej oznacza to jej jawną, założoną 
autoteliczność, przy różnym  jednak stopniu uświadomienia konwencjo- 
nalności gatunku. Posługując się kodem zadomowionym już w pamięci 
kulturow ej twórca albo opowiada się za zmitologizowaną wizją wsi i ste
reotypową koncepcją ludowości, albo — co równie ważne — podejm u
je polemikę z tradycją idylli, re in terp re tu jąc  jej sensy artystyczne bądź 
ideowe. Tę rozbieżność ocen i stanowisk wobec dawnej i współczesnej 
sielanki wiejskiej ilu stru ją  wypowiedzi krytycznoliterackie. Oto dwa 
przykłady. Najpierw  aprobatyw na opinia wyrażona na m arginesie re 
cenzji wydawanego przez Kazimierza Laskowskiego czasopisma „Wieś 
Ilustrow ana” :

Wszak „wieś spokojna, wieś wesoła” była zawsze nie tylko jedną z cech 
charakterystycznych naszej obyczajowości od XVI wieku do dzisiejszych cza
sów, ale też zarazem prawdziwą arterią polskości. Będzie nią i na przyszłość, 
zmieniona do gruntu, zdemokratyzowana w duchu nowoczesnym wieś ludowa 
i stanie w poprzek rozkładowym i kosmopolitycznym prądom, które z miasta 
idą 7.

Przykład drugi, dla którego pretekstem  były Legendy ludowe P iotra 
Stachniewicza, jest próbą ujaw nienia źródeł fascynacji sielankową, kon
wencjonalną ludowością. Pisze K onstanty M arian Górski:

* O stylizacyjnych przywołaniach sielanki w czasach poromantycznych pisze 
T. K o s t k i e w i c z o w a  w  Słowniku terminów literackich (Pod redakcją J. S ł a 
w i ń s k i e g o .  Wrocław 1976, s. 404, s.v. Sielanka).

7 „Wieś Ilustrowana”. „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 9, s. 175.



Poeci nasi, od Lenartowicza aż do Konopnickiej, oswoili nas z dziwnym  
pojęciem ludu. Ten i ów wśród czytających zna naszego rzeczywistego w ieś
niaka, a mimo to podziwia sztuczną, nieprawdziwą poezję z „motywów ludo
wych”. Urok jej polega na jej fałszu, na tym, że w  usta chłopa kładzie się 
to, czego on nie zna ani rozumie, ni czuje. Pociągają nas wtedy nasze własne 
uczucia, wypowiedziane w nowy, świeższy, prosty sposób, rytmem kujawiaka. 
Pociąga nas ten kompromis między rzeczywistością a poezją, i to dla tych 
samych powodów, które w  XVIII stuleciu pozwalały na rozwój sielanki. [...] 
W Wiochnie Lenartowicza, w tylu następnych poematach, w  tylu sztukach 
ludowych chłopi wypowiadają zdania ckliwe albo przemądrzałe. Czujemy 
śmieszność, sztuczność idylli XVIII wieku, ale ocenianie konwenansu w  naszej 
niby wiejskiej literaturze i sztuce pozostawiamy XX stuleciu8.

Cytowane fragm enty  inform ują czytelnika o społeczno-politycznych 
głównie powodach obrony idyllicznych wizji wsi, a także o artystycz
nych i psychologicznych przesłankach idealizacji ludu, przy ew identnych 
różnicach akcentów wartościujących. Uwagi Górskiego o fałszu i kon- 
wencjonalności chłopa sielankowego reprezen tu ją  pewien charak tery 
styczny stereotyp krytycznych wypowiedzi o twórczości idyllicznej. 
Z upodobaniem stosowała go k ry tyka  pozytyw istyczna, przeciw staw ia
jąca realistyczne obrazy życia wiejskiego wszelkim  formom idealizacji 
chłopa. Opublikowany np. w 1888 r. na łam ach „Biblioteki W arszaw 
sk ie j”, a potem  „Św iata” szkic W alerii M arrené Lud w poezji i powieści 
zawierał omówienie tradycji lite ra tu ry  sielankowej, w której „W ym uska
ny według szablonu lud książkowy nie m iał nic z rzeczywistym  wspól
nego” i naw et u pisarzy w prowadzających — jak Brodziński — realia 
społeczno-obyczajowe „nie zrzucił jeszcze w zupełności szat fikcyjnych”. 
Te próby zbliżenia sielanki do rzeczywistości określa autorka m ianem  
„realizm u połowicznego”, złudnego, pragnącego „zadowolić smak czytel
ników, przyw ykłych do m aniery rom antycznej” 9. Toteż dzieje tem atyki 
chłopskiej w litera tu rze  widzi M arrené jako stopniowy i długotrw ały 
proces przezwyciężania fałszu, m istyfikacji, tendencji i u ty litarnych , 
uwieńczony realistyczną prozą Balzaka, Orzeszkowej, Dygasińskiego i... 
Sewera (Dla świętej ziemi).

Również recenzent tea tra lny  „Życia”, pisząc o naturalistycznej zasa
dzie dokum entowania św iata wiejskiego, kry tykow ał twórców m elodra
m atu  ludowego: „Uśmiechała im się sielanka, z naiwnością, prostactw em , 
z całym arsenałem  najckliwszego sentym entalizm u” 10. Tego rodzaju po
laryzacja ocen idyllicznej wizji wsi, widoczna w myśli artystycznej i ku l
turow ej przełom u wieków, stanow i kontynuację rom antycznego sporu 
apologetów i krytyków  sielanki. Ożywia go także rozwój estetyki m im e- 
tycznej, staw iającej obserwację i praw dę ponad idylliczną deform ację

8 K. M. G ó r s k i ,  Przegląd współczesnej naszej sztuki. „Biblioteka W arszaw
ska” 1895, t. 2, s. 404.

9 W. M a r r e n é ,  Lud w  poezji  i powieści. „Świat” 1889, s. 510, 513.
10 M., Teatr. „Życie” 1890, nr 31, s. 549.



i zafałszowanie św iata wiejskiego. W iejska A rkadia mogła być przeto 
symbolem polskości, swojskości, obroną przed zagrożeniam i ze strony 
cywilizacji wielkomiejskiej, ale też wyrazem  lęku przed poznaniem  rze
czywistości, ale też odtwarzaniem  kojącego snu o szczęśliwym życia w sie
lankow ej oazie. Intencjom  tym  towarzyszyła albo w yraźnie instrum en
talna rehabilitacja filozoficzno-artystycznych w artości sielanki, albo jej 
kom prom itacja z literackiego i światopoglądowego punktu  widzenia.

Nie oznacza to wcale — wbrew  sugestiom  k ry tyk i — że wybór idy l
licznej form y wypowiedzi jednoznacznie określał autora jako literackie
go tradycjonalistę bądź zwolennika dawnego, patriarchalnego porządku 
społecznego na wsi. Uroki sielanki pociągały wszak Orkana, Reymonta, 
a więc pisarzy uparcie i konsekwentnie poszukujących praw dy o życiu 
chłopa i kulturze ludowej. Antynom ia idylliczności i antyidylliczności 
w yrażała wówczas przede wszystkim w ew nętrzne, psychologiczno-świa- 
topoglądowe dylem aty środowisk inteligenckich. Kompleks wydziedzi
czenia, wyobcowania, kryzys m oralny, k ry tyka  ku ltu ry  urbanistycznej 
znalazły w sielance czytelną, znaną od czasów Teokryta i W ergiliusza 
form ę artykulacji odwiecznych problem ów psychologicznych, filozoficz
nych i społecznych.

W tej sytuacji poetyka gatunku ry su je  się w świadomości artystów  
młodopolskich jako pozbawiony ścisłych reguł, nieco rozchw iany system 
semiotyczny, nie pobudzający już w prawdzie ważkich i nam iętnych spo
rów estetycznych, poddawany jednak ciągle — jak w całych dziejach
idylli — ideowym aktualizacjom  dwojakiego rodzaju. Albo, jak w w ier
szu A rtu ra  Oppmana, przyzywa się ideał idylliczny i pieśń ludową w cha
rak terze remedium  na pesymistyczną filozofię by tu  i człowieka:

Filozoficzne: żyjesz — cierp! Skoro człowieka zgina ból
Zaiste nie wystarczy, On w  cichy wieczór letni
Kiedy pierś kryje smutków sierp, Pobiegnie słuchać szumu pól
A jarzmo kark obarczy. I śpiewu kmiecej f le tn i11.

Albo przyw ołuje się znaki sielankowe, by pokazać anachroniczność 
i destrukcję idyllicznych m arzeń o świecie kapitalistycznej ekonomii 
i etyki. Stąd np. ironiczne — w kontekście apokaliptycznej wizji ludz
kich ofiar industrializacji — słowa ze W stępu  do cyklu Polonia irre
denta:

Może jacy poeci pośród łąk kobierca 
Filonowe piosenki nucą w imię serca...12

I dram atyczne rozwinięcie tego w ątku w sty lu  ludowego antyurba- 
nizmu — obraz osaczenia i niszczenia ostatniego skraw ka wiejskiej A r
kadii przez cywilizację przemysłową: w wierszu Figura w polu Niemo-

II O r - Ot  [A. O p p m a n ] ,  Mędrcowi wieku. W: Poezje.  Warszawa 1889, s. 8.
12 A. N i e m o j e w s к i, Wybór wierszy. Opracował i wstępem  poprzedził

M. P i e с h a 1. Warszawa 1983, s. 50.



jewski wskazuje na degradację środowiska naturalnego i spustoszenia 
w architekturze wiejskiego krajobrazu. Sielankowa retoryka i realia ob
sługują więc wypowiedź katastroficzną, ilustru jącą zanikanie idylliczne
go ładu przestrzenno-kulturow ego. Jednakże fatalizmowi poetyckiej diag
nozy nie towarzyszy jeszcze u Niemojewskiego i u wielu innych poetów 
tego okresu jawna, expressis verbis w yrażona kry tyka sielanki. Przeciw 
nie — ani w yroki zwolenników realizm u i praw dy w sztuce, ani w zra
stający z upływem  lat i niepokojący poetów rozdźwięk między idyllicz
nym ideałem a cywilizacyjną rzeczywistością nie zdołały zniszczyć no
stalgicznych, sielskich m arzeń artystów . Toteż — jak pisze Jerzy  P ie tr- 
kiewicz —

Sielanka, często wyszydzana, często oskarżana o sztuczność, jednak w jakiś 
sposób opiera się krytyce i co pewien czas pojawia się w poezji czy w  prozie 
odmłodzona i przemawia swą powagą i czarem, jak gdyby siły żywotne na
tury były odpowiedzialne za każde drodzenie się tej starożytnej formuły. 
Jak na ironię, gdy tylko sielanka uznana zostaje za martwą, pojawia się jakiś 
pisarz, który obala ten werdykt i tworzy wiersz czy opowiadanie, w  którym  
raz jeszcze pobrzmiewa pasterska muzyka. Nie musi to być sentymentalna im i
tacja imitacji czy naiwny lament z powodu utraty pradawnej prostoty. Wręcz 
przeciwnie, tematy pasterskie łączą się doskonale z innymi, często odmienny
mi formami literackim i18.

Szkoda, że autor tej tra fnej konkluzji historycznoliterackiej nie za
uważa zupełnie młodopolskich sielankopisarzy. Ograniczając pole obser
wacji naw et do w iejskiej Arkadii, odnotować tu  można wiele in teresu
jących kontynuacji, nawiązań lub dialogowych rein terp retacji wzorca 
idyllicznego.

Teza o stylizacyjnym  nacechowaniu wypowiedzi sielankowej zmusza 
do zbadania, w  jakim  stopniu świadomość tradycji gatunku odcisnęła 
się na strukturze tekstów. Czy tradycję tę przyw ołuje tylko idylliczny 
obraz świata i model człowieka, czy też inne jeszcze elem enty języko- 
wo-kompozycyjne?

Historyczne zarysy sielanki polskiej sięgają chętnie do w. XVI i XVII, 
odnajdując u Kochanowskiego, Szymonowica i Zimorowica pierwowzory 
rodzim ej twórczości idyllicznej. Dziedzictwo to wpisało w „pamięć ga
tu nku” sprawdzone w s tru k tu rach  tekstow ych reguły sielankopisarstwa. 
W prawdzie w latach następnych ulegały one rozm aitym  transform acjom , 
jednak ślady te j staropolskiej konwencji i jej dalszych m odyfikacji od
naleźć można jeszcze w sielance młodopolskiej. W poetyce dawnej sko- 
topaski Anna Dobak w yróżnia trzy  fundam entalne zasady kompozycyj- 
no-sem antyczne :

13 J. P i e t г к i e w i с z, Sielanka  — odwieczny towarzysz polskich poetów. 
W: Literatura polska w  perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy. Teksty w y
brał, opracował i przedmową opatrzył J. S t a r n a w s k i .  Warszawa 1986, s. 125 
(tłum. A. O l s z e w s k a - M a r c i n k i e w i c z ) .



a) dwupłaszczyznowość budowy, polegającą na istnieniu w utworze dwu pla
nów utworu: pierwszego, prezentującego sytuację wypowiedzi i osobę mówią
cą; oraz drugiego, będącego monologiem tej osoby (rzadziej dialogiem kilku 
osób); b) zdecydowaną przewagę drugiego planu — osi konstrukcyjnej, nad 
pierwszym, funkcjonującym jako wprowadzenie do niego; c) związaną z tym  
swobodę poruszania w przytoczeniu różnych problemów, co prowadzi do tzw. 
różnotematyczności poszczególnych sielanek i cyklów, w  jakie często je ukła
dano 14.

W yeksponowanie pieśniowych najczęściej przytoczeń drugiego planu 
decydowało o szczególnym „nastaw ieniu estetycznym ” sielanki, ujaw nie
niu jej literackości. S tąd plan pierw szy stanowić mógł ram ę kompozy
cyjną dla pieśni pasterskiej, popisu i zawodów śpiewaczych. In teresu
jący nas model gatunkow y podlega ważnym  — z punktu  widzenia lu 
dowości — zmianom w okresie rom antyzm u. Dwuplanowość sielanki, za
nikająca stopniowo w w. XVIII, odradza się teraz  w  konstrukcji cyklu 
sielankowego. Z jaw isku spolszczenia i schłopienia św iata przedstaw ione
go idylli towarzyszy wówczas zastąpienie konw encjonalnych śpiewów 
pasterzy pieśniami ludowym i. Jeden zwłaszcza przykład okazuje się dla 
procesu tego wielce sym ptom atyczny — Piosnki sielskie Stefana W it
wickiego. O sielankowości zbiorku decydują nie poszczególne wiersze, 
ale ich kompozycyjne uszeregowanie w cykl, opatrzony Przedmową  au
tora. Podobnie jak wcześniej Brodziński — uznał W itwicki pieśni ludo
we za „prawdziwe i może jedyne s i e l a n k i ” 15. W stosunku do Przed
m ow y  pieśni tworzące cykl sielankow y są przytoczeniami, wprowadzo
nymi z pełną świadomością ich stylizacyjnej s truk tu ry . A utor nie ukry
wa przed czytelnikiem  ani swego w arsztatu  literackiego, ani intencji 
twórczych; pisze o fascynacji pieśnią ludową i o próbie jej naśladowa
nia. Toteż literat-fo lk lorysta, rom antyczny wielbiciel swojskiej, narodo
wej tradycji proponuje odbiorcy — jak niegdyś Kochanowski — styli
zowane „pieśni o pieśniach ludow ych”.

Witwickiego koncepcja sportretowania ludu przez naśladowanie jego pieśni 
[...] w założeniu była słuszna, gdyż trafiała w sedno zagadnienia tzw. ludo
wości. Tak to wszechwładztwo twórczości pasterskiej — oczka w głowie i celu 
zabiegów sielankopisarzy staropolskich — spotyka się tu z postawą pietyzmu 
wobec twórczości ludowej, prowadzącą do uczynienia z pieśni gminnej praw
dziwego bohatera s ie la n k i1б.

14 D o b a k, op. cit., s. 671. Zob. też A. D o b a k ó w n a :  O sielance staro
polskiej. Szkic problematyki.  „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 3; Sielanka końca 
XVIII i pierwszej połowy X IX  wieku wobec polskiej tradycji gatunku. „Roczniki 
Humanistyczne” 1970, z. 1.

15 Cyt. za: D o b a k ó w n a ,  Sielanka końca XVIII i pierwszej połowy XIX  
wieku wobec polskiej tradycji gatunku,  s. 101. Stąd też czerpię informacje o roli 
zbiorku S. Witwickiego w  dziejach gatunku.

16 Ibidem, s. 102.



W spomnianej więc dwuplanowości i „nastaw ieniu estetycznem u” sie
lanki staropolskiej odpowiada teraz konw encja folklorystyczno-styliza- 
torska, nowy rodzaj ram y kom pozycyjnej, m etatekstow ej, wprowadza
jącej pieśń ludową i oznaczającej nobilitację jej w artości artystycznych 
oraz poznawczo-kreacyjnych („portretow anie ludu”). Tak ukształtow ana 
poetyka gatunku i model cyklu sielankowego stanow ią znaną jeszcze 
u schyłku XIX w. tradycję, do k tórej w różny sposób nawiązywali tw ór
cy młodopolskiej idylli w iejskiej. N aturalnie, nie jest to prosta konty
nuacja, toteż analiza w ybranych tekstów  m usi brać pod uwagę pewne 
zmiany w konstrukcji podmiotu, nastro ju  czy m odernistycznej in te r
pretacji zasady „nastawienia estetycznego”, eksponującej postać artysty- 
-sielankopisarza.

Poeta w kostiumie ludowego grajka

Tradycję poezji sielskiej w ytrw ale podtrzym uje zapomniana twórczość 
liryczna Kazimierza Laskowskiego — m iłośnika chłopskiej pieśni i w iej
skich pejzaży. W zbiorach jego poezji obrazy i nastro je idylliczne two
rzą obsesyjnie pow racający m otyw przewodni, w yraz m aniery i ru tyny  
literackiej, wierszowania na zamówienie. Toteż z ironią o Laskowskim 
i jego czytelnikach pisał Antoni Potocki:

temperament osobliwie zestrojony z dziennikarstwem z jednej i z wiejskością 
z drugiej strony. Niepospolita łatwość rymów i rytmów, przeplatanych wy
krzyknikami i hołubcami — pozwala mu pisać bez wytchnienia owe „hejżehy” 
i „ojdady” (Nowaczyński), których treść jak „Dziś! Dziś! Dziś!” rymuje się 
z krakowskim weselem, klaskaniem z bata i brzękiem podkówek. Więc „jak 
to na Mazowszu” — ale już wszystko jedno, z której strony czytane. Szlachcice, 
którzy „wyprzęgli” już, jeszcze wyprzęgają lub będą wyprzęgać, znajdą tam 
posmak sentymentu własnego, coś z sentymentalnej łezki wąsatego mazgajstwa. 
Krakowiakami sypie jak wodzirej na baliku w  Wólce, zaś czytelnicy kurierka 
nieodmiennie stwierdzają: „jakie to nasze” 17.

Zbierał jednak i pochwały za swe sielskie, swojsko brzmiące śpiewki, 
kojarzone z poezją Syrokomli i Lenartowicza. Oto fragm ent recenzji 
W yboru prac poetyckich :

Te liryki, erotyki [...] wypłynęły w łaściw ie ze wspólnego źródła, z jednego 
strumienia, opasującego błękitną wstęgą wieś polską, kościółek z dzwonnicą, 
biały dworek z przystawkami i słomą kryte chałupy.

[...] z każdego wdersza, niemal ze zgłoski każdej bije sielska nuta, unosi 
się woń balsamiczna, pól, siół i lasów, drgają błękitne nad moczarami opary, 
bucha zadzierżystość chłopska i buta szlachcica i płacze polska tęsknota.

,[...] Nuta sielska, jak woda podskórna, płynie niewidzialnym, choć orzeź
wiającym strumieniem poprzez każdą konstrukcję poetycką Laskowskiego, na
dając jej wybitną swojskość i polskość 18.

17 A. P o t o c k i ,  Polska literatura współczesna.  Cz. 2. Warszawa 1912, s. 116.
18 S. K o z ł o w s k i ,  Lirnik wioskowy.  „Z chłopskiej piersi”. Wybór poezji  

Kaz. Laskowskiego (Ela). „Świat” 1909, nr 22, s. 8—9.



Zestawienie tych dwu opiniii to jeszcze jeden przykład żywotności 
sporu o wartość sielanki. Także językowe świadectwo dystansu i odrzu
cenia bądź emocjonalnej identyfikacji z retoryką idylliczną oraz zakodo
wanym  w niej modelem świata.

Pozostawmy jednak sądy krytyki, by zająć się dokum entem  sielan
kowej świadomości i wyobraźni poetyckiej Laskowskiego. Oprócz wielu 
nastrojowych, czułych wierszy sielskich, rozproszonych po czasopismach 
i tom ikach poetyckich, zwraca uwagę cykl pieśniowy, którego form a a r
tystyczna i tem atyka w oczywisty sposób naw iązują do przypom niane
go wcześniej wzorca sielankowego. Jest to mianowicie pięć serii w yda
nych w latach 1901— 1904 pod wspólnym tytułem : Z chłopskiej piersi. 
Śpiewki, zbudowanych według jednego szablonu kompozycyjnego, sca
lającego poszczególne tomiki. Każdy z nich rozpoczyna się wierszem 
wstępnym  — wprowadzeniem  do właściwych stylizacji pieśniowych.

Serię pierwszą otw iera pieśń inform ująca o przyczynach i okolicz
nościach, w jakich zrodził się pomysł napisania lirycznej opowieści, da
jącej początek i ty tu ł całemu cyklowi. Oto odbyło się huczne wesele 
gospodarskiej córki, na które poeta został zaproszony w charakterze druż
by. Postanowił utrw alić to zdarzenie przedstaw iając historię zaślubin 
,,Od »zmówin« po »chrzciny«”. Powstało więc stylizowane na pieśń lu 
dową epitalam ium , inspirowane przez obyczaj chłopski, lecz adresowa
ne do odbiorcy inteligenckiego, o czym świadczy zwrot: ,,To opowiem 
państw u wszystko”. Do tego również odbiorcy zaadresowane są słowa 
zamykające w stępny liryk; podmiot, w ystępujący tu  w  roli autorskiego 
rezonera, określa swą sytuację społeczną i pozycję „wysadzonego z sio
d ła” („Bo choć człowiek teraz z dala — / Miejskim brukiem  bieży —”), 
wspomina sielskie dzieciństwo („To, co dzieckiem piersią chłonął, / To 
kocha najszczerzéj!”), wreszcie wyznaje sielankowe credo: k ry tykę ob
cego mu m iasta i synowskie przywiązanie do wsi („Bo mu z a w d y 
bruk macochą — / Wieś jedyna macierz!”).

W iersz ten ujaw nia zamysł kom pozycyjny całego cyklu i ustala po 
zycję podmiotu. Poza społeczno-biograficznymi wyznacznikam i jego oso
bowości wyrażonej w tekście w ażny okazuje się wybór punktu  widzenia 
pieśniarza-stylizatora rozmiłowanego w folklorze, pejzażu wiejskim 
i dziarskich, wesołych chłopach (zwrotka 3 nie tylko językowo, ale i g ra
ficznie akcentuje znaczenie zabawy i śpiewu naśladującego pieśni wesel
ne: „Będę h u l o ł ,  jak hulali — / S p i e w o ł  jako oni — ”, 1, 6 )19.

Refleksję nad pieśnią rozw ijają poetyckie w stępy do czterech następ
nych serii. O ile w pierwszej z nich pieśń łączyła się z obyczajem i obrzę
dem ludowym, o tyle w stępny liryk serii drugiej poświęcony został 
pieśni towarzyszącej chłopskiej pracy. Podejm ując polem ikę z poglądami

ig Cyt. z: E l. (K. L a s k o w s k i ) ,  Z chłopskiej piersi. Śpiewki.  Serie [1]—5. 
Warszawa 1901—1904. Pierwsza liczba wskazuje serię, następne zaś stronice.



lekceważącymi i um niejszającym i rolę poezji w życiu, przyw ołuje au to r 
koncepcję pieśni jako pobudki do działania i do wytchnienia w pracy:

Pieśń heroldem jest dla czynów,
Zaś akordem pieśni — czyn!
Ona idzie przodownicą,
Chociaż światłem błyszczy bledszem,
Lecz dla duszy jest powietrzem,
Lecz dla znoju jest krynicą!
Lecz wyzłaca każdy trud 
Na ludzkości twardym łonie!

Zabierz piosnkę z chłopskiej „krtanie”,
Co odpowie żeńców lud!? [2, 6]

Serię trzecią otw iera idylliczny m otyw powrotu tułacza, syna m ar
notrawnego, do porzuconego niegdyś św iata pieśni. Śpiewka staje się 
znakiem swojskiej ku ltury , utraconego zakątka, gdzie poeta przeżył na j
lepsze lata. „Prostacza” nuta  wywołuje w pamięci te właśnie chwile, 
tw orzy zastępczy świat wspomnień. Sielankowy nastrój elegijnego sm ut
ku towarzyszy tu  próbie zbudowania Arkadii sztuki — na m iarę potrzeb 
i m arzeń wiejskiego grajka — czyli swoistej idylli pieśni ludowej.

W stylu  rom antycznej teorii poezji ludowej utrzym any jest z kolei 
w stępny w iersz serii czwartej. Stanowi on obronę lite ra tu ry  gm innej 
przed krytykam i i szydercami, porów nującym i pieśń do „prostaczej dziew
ki”. Podejm uje LaskowTski problem  związków między poezją wysoką, 
kunsztow ną a twórczością poetycką ludu, kwestię niedostępności lite ra 
tu ry  artystycznej dla czytelnika chłopskiego. Kończy tę refleksję pro
gram  literackiej ludowości: zejście poezji w wiejskie opłotki, za próg 
chłopskiej chaty, na pola, do pracujących żniw iarzy — po siły żywotne, 
gw arantujące jej nieśm iertelność. Jest to więc i nobilitacja ku ltu ry  lu 
dowej jako źródła trw ałych wartości artystycznych, i propozycja rom an
tycznego modelu poezji, k tóra poszukuje inspiracji w folklorze.

Adresatem  lirycznej przedm owy w serii p iątej okazuje się czytelnik 
dziecięcy, a cały wiersz przypom ina odpowiedź na jego pytanie o to, jak 
powstaje pieśń, w jaki sposób w yraża duszę i serce poety i jak nieraz 
powierzchownie bywa odbierana. Ten pozornie pogodny, dydaktyczny 
liryk  kończy się pesym istyczno-m elancholijnym  akordem  — sugestią bó
lu i cierpień artysty-grajka.

Wiersze wstępne tworzą zatem autotem atyczną ram ę kompozycyjną, 
rozw ijającą teorię pieśni ludowej i stylizacji na ludowość. W stosunku 
do tego planu pozostałe u tw ory poszczególnych serii stanowią egzempli- 
fikację, poetycką ilustrację myśli estetycznej autora. Związek pieśni lu 
dowej z koncepcją cyklu sielankowego nie jest tu  tak oczywisty, w yra
żony expressis verbis, jak u Witwickiego. O idyllicznym nastaw ieniu 
tw órcy przekonują jednak wm ontowane w cyklu wypowiedzi m etapoe- 
tyckie — przyw ołujące realia i leksykę lite ra tu ry  sielankowej — lub



„pieśni o pieśniach” i o chłopskim m uzykowaniu. Są to w iersze posia
dające w ersyfikacyjno-rytm iczną s tru k tu rę  pieśniową, trak tu jące  o lu 
dowym śpiewie lub tańcu i posługujące się cytatam i z autentycznych 
tekstów  folklorystycznych (np. w  serii 1: Wesele, Oczepiny; w serii 2: 
Mazurek). Oznaką świadomości artystycznej, deklarow anej najpierw  
w poetyckich wstępach, jest również kompozycja całości i wybór form  
gatunkowych, przy pomocy k tórych zrealizowane zostały kolejne serie 
ułożone w cykl cielankowy.

Koncepcje tomików byw ają różne, m niej lub bardziej spójne. Zauw a
żyć można jednak tendencję do budowania drobniejszych całości gatun- 
kowo-tem atycznych i zamysł przedstaw ienia wsi w różnych porach roku, 
a więc pieśniowego zobrazowania cyklu przyrodniczego, obrzędow o-litur- 
gicznego, porządku prac rolniczych, zabawy i form  obyczajowych. Na 
tak pom yślany wizerunek wsi składają się albo pojedyncze wiersze- 
-śpiewki ułożone w w ielotem atyczne szeregi tekstów, albo mniejsze jed
nostki m onotematyczne (O wiośnie — seria 5; Maj, Żniwa, Jesienią — 
seria 4). Stylizowana pieśń ludowa, gatunkow a dom inanta całego zbioru 
i realizacja jego wstępnych refleksji m etapoetyckich, tw orzy więc sie
lankową monografię życia wiejskiego. W ykorzystał Laskowski właściwą 
rom antykom  koncepcję rodzimej idylli, poszerzającej obraz wsi, u jm u
jącej ją — jak w Wiesławie Brodzińskiego — wieloaspektowo, w zgodzie 
jednak z idealizującą perspektyw ą poznawczą i artystyczną wzorca ga
tunkowego 20.

Skonkretyzow any w pięciu w stępnych wierszach autorski podmiot 
cyklu pojawia się także w  przestrzeni kreowanego św iata wiejskiego. 
O dnajdujem y go tu ta j w  dwu rolach — nostalgicznego eks-ziemianina 
i poety, przebranego w kostium  pieśniarza, wspominającego dawne cza
sy i szukającego pociechy w opiew aniu życia rolniczego. Taki właśnie 
au toportre t liryczny przynoszą wiersze: Czym  m am  zacząć?..., Gdybym  
tak mógł... (seria 3), Co mi dano, to i mam, Sakiewka po dziadku  (se
ria 5). Skarga i żal za utraconym  dziedzictwem znajdują pocieszenie 
w „Skocznej śpiewce, tonie serdecznym ”, toteż podmiot pierwszego z tych 
utworów powiada:

Śpiewać będę rad, —
Bo się wspomni ściana biała,
Co te echa odbijała,

Dworek, ojciec, dziad 
I szczęście... [3, 13]

Podobnie w pozostałych wyznaniach poety pieśń wywoływać ma 
wspomnienia, koić smutek, wyrażać tęsknotę za wsią... Sentym entalne, 
elegijne tony tej autocharakterystyki rzucają cień na atm osferę świata

20 Zob. D o b a k ó w n a ,  Sielanka końca XVIII i pierwszej połowy X IX  wie
ku wobec polskiej tradycji gatunku, s, 98—100.



idyllicznego, głównie jednak określają osobowość podmiotu twórczego 
całego cyklu. Istotnym  wyznacznikiem osobowościowym staje się rów 
nież duchowe dziedzictwo miejsca, w  którym  poeta w yrastał, rzutujące 
na świadomość i w ybór roli pieśniarza sielankowego. W wierszu Co mi 
dano, to i m am  zaw arta jest analiza jego psychiki i wyobraźni, pielęg
nującej pejzażowe i muzyczne źródła poezji idyllicznej:

Stroiły mi duszę Stroiły mi duszę
Brzózki, polne grusze, Fujarki pastusze,
Grały na niej smykiem Znosiły jej echa
Wierzby nad strumykiem, Biały dworek, strzecha,
Powtarzały wtórem Parobki i dziewki
Stare sosny borem — Wydzwaniały śpiewki — [5, 9]
Cóż ja winien, że to gram,
Co hen! na dnie duszy mam?

Ten m elancholijny piewca wiejskiej Arkadii przywdziewa inny jesz
cze kostium — oznakę utożsam ienia się z ludowym  grajkiem . Nie jest 
to wprawdzie pełna identyfikacja, bo sentym entalny lite ra t nie potrafi 
ukryć swego rodowodu społeczno-kulturowego. Dlatego gest zbliżenia 
opatrzony bywa trybem  w arunkowym , jak w wierszu G dybym  tak  
mógł..., gdzie tu łacz bez ziemi i domu — autobiograficzny symbol po
ety  — wciela się w pewnym  momencie w wędrownego grajka, śpiewając 
z chłopska:

Jeno tyło mom,
Ze se casem grom,

Ze se casem śpiwkę utnę,
Gdy nadlecą myśli smutne,

Gdy ostanę som
Z mojom myślom — łzom! [3, 15]

Chętnie też naw iązuje dialog z ludowym „m uzyką” — skrzypkiem, 
basistą, podkreślając przy tej okazji poufałość i więź profesjonalną:

Grajże, grajku, mój jedyny,
Jak cię ino stać!

Albo wróćwa na doliny,
Pod rozwity pęk wierzbiny —

Tam nam raźniej grać 
Obudwu,

Tam nam raźniej grać! [4, 26] 81

Wśród chłopów, czy może gdzieś między białym  dworkiem  a słom ia
ną strzechą odnajduje poeta — poza wszelkimi innym i pożytkam i w iej
skiego zacisza — idyllę sztuki. W jej granicach odgryw a swą sielanko
wą m askaradę sfrustrow any literat, przyw dziewający strój ludowego 
grajka, jak zmęczeni życiem bohaterowie przybyw ający do pasterskiej

21 Podobne układy dialogowe spotykamy w utworach: Ejże, grajku... (4, 34- 
35), Tak mi grajku, graj! (5, 20—22).

4 — P a m ię tn ik  L ite r a c k i 1990, z. 4



oazy (Erm inia w Jerozolimie wyzwolonej  Tassa również zamienia zbroję 
na skrom ny ubiór pasterski). Tak w ykreow any sobowtór podm iotu w ier
szy otw ierających wszystkie serie reprezentuje go w ew nątrz św iata przed
stawionego sielanki, ściślej — w regionach nazwanych tu  idyllą sztuki 
ludowej, folkloru.

A nim atorem  całego cyklu jest poeta-stylizator, k tóry z teoretyka pieś
ni ludowej i ludowości w wierszowanych wstępach autotem atycznych — 
przeobraża się w p rak tyka  realizującego i sprawdzającego swe koncep
cje literackie i psychoterapeutyczne zarazem. Znakiem  te j świadomości 
twórczej w sam ej s tru k tu rze  cyklu będzie wybór i stylizacyjna in te r
pretacja  wzorca pieśni ludow ej oraz innych, uzupełniających form  poe
tyckiego folkloryzm u 22.

Stylizacyjnie przyw ołana poetyka pieśni, będąca struk tu ra lną  domi
nantą  cyklu, nadaje m u form ę swojskiej, folklorystycznej sielanki, któ
rej podmiot dokonuje artystycznej nobilitacji lite ra tu ry  ludowej i w iej
skiego grajka.

Znakowo skonkretyzow ana, wpisana w tekst osobowość tw órcy-sie- 
lankopisarza stanow i niezbyw alny składnik s tru k tu ry  cyklu. Nie można 
więc pisać o idyllicznym  świecie Laskowskiego — a dotyczy to również 
innych poetów m łodopolskich — bez uwzględnienia podm iotowo-autor- 
skiego „współczynnika hum anistycznego”, funkcjonującego i w przestrze
ni działań konstrukcyjnych, i w stem atyzow anej przestrzeni sielanki w iej
skiej. A ktualizując tradycję  gatunku, jego dwuplanowość i ujaw nioną 
literackość, dokonuje Laskowski równocześnie jego rein terp re tacji w du
chu młodopolskiego autotem atyzm u. W dawnej idylli ram a sytuacyjno- 
kom pozycyjna w prow adzająca pieśni pasterskie zachowywała swą funk
cjonalną podrzędność wobec przytoczeń. Obecnie, poprzez nasycenie cy
klu bezpośrednią lub kryptonim ow aną refleksją poetycką, zachwianiu 
uległy proporcje sem antyczne, wyeksponowany został nie tylko wątek 
m etatekstow y (wstępy, „pieśni o pieśniach”), ale i biograficzny. Ten 
ostatni zaś scala rozsiane po wszystkich seriach znaki kondycji psycho- 
in telek tualnej au tora  oraz sugestie jego sytuacji i świadomości społecz
nej. Pełny w izerunek osobowości tw órcy cyklu — przypom nijm y to raz 
jeszcze — w yłania się z poetyckiego zapisu internalizacji dwu ról: lite
rata , sielankowego pieśniarza o nostalgiczno-sentym entalnym  usposobie

22 Nie miejsce tu na szczegółową analizę stylizacyjnego warsztatu Laskowskie
go. Strofika nawiązująca do taneczno-melicznych wzorów poezji ludowej, liczne 
powtórzenia, paralelizmy, dialogowe struktury narracyjne — oto folklorystyczne 
rzemiosło budujące warstwę prymitywizowanych znaczeń poetyckich i metajęzy
kowych. Charakter i ograniczone rozmiary tej pracy nie pozwalają też na omó
wienie związków pieśni Laskowskiego z poezją Syrokomli i Lenartowicza. Te same 
powody zadecydowały o pominięciu zależności cyklu Z chłopskiej piersi od styli
zacji folklorystycznych Konopnickiej, zarówno tych z lat osiemdziesiątych (serie 
2 i 3), jak i z okresu młodopolskiego (Nowe latko, 1896; Linie t dźwięki,  1897).



niu oraz inteligenta o ziem iańskiej genealogii wyrzuconego na m iejski 
bruk. Równocześnie jest to dom inujący we wszystkich seriach punkt 
widzenia, wokół którego naw arstw iają się inne perspektyw y i wypow ie
dzi, na praw ach jednak stylizacyjnego przytoczenia.

Kolejne ogniwo kompozycyjnego zespolenia cyklu stanowią w skaźni
ki sytuacyjno-fabularne, sprowadzone do schem atu: wyjazd na wieś — 
powrót do miasta. Układ ten ustala  już w stępny wiersz pierw szej serii. 
Przynosi bowiem inform ację o udziale podm iotu w  wiejskim  weselu 
i określa czasoprzestrzenny dystans dzielący obyczajowo-tow arzyskie 
zdarzenie i sytuację lirycznej o nim  opowieści:

[...] człowiek teraz z dala —
Miejskim brukiem bieży —

Zlikwidowanie owego dystansu nie leży ani w intencjach, ani w  mo
żliwościach psychologiczno-świadomościowych podm iotu sielankowej re- 
trospekcji. Przekroczenie bariery  ku lturow ej okazuje się w  istocie nie
osiągalne — piewcę chłopskiego obyczaju i folkloru zdradza język poe
tyckiej stylizacji. W ystępuje on w znanej masce literata , z leksykalnym i 
rekw izytam i stylizatora-sielankopisarza. Zręcznie posługuje się form ą 
pieśni ludowej, etnograficznym i realiam i, podkreślając jednak na każ
dym kroku odrębności i osobliwości językowe k u ltu ry  ludowej. Oznaką 
te j postawy są tak  liczne w tekstach  pieśniowych i lirycznych im pre
sjach poety w yrażenia cudzysłowowe, przytoczenia gw ary bądź sty lu  
folklorystycznego. Sprawia to, że stylizow ana pieśń ujaw nia swój m eta- 
tekstow y charakter i pozycję podm iotu, odgrywającego śpiewaczy popis 
wobec idyllicznie usposobionego odbiorcy. Idzie przy  tym  nie tyle o u ję 
te  w cudzysłów większe cytaty  „pieśni w  pieśniach”, co o przytoczenia 
leksykalne, w yodrębnione spacją lub cudzysłowem językowe osobliwości 
mowy chłopskiej. Zabieg ten eksponuje ich egzotykę i malowniczość, 
charakteryzując autorski podmiot cyklu jako etnografa-dialektologa i li
terata, k tóry przysw aja sobie obce słowo przy  zachowaniu jego socjalnej 
odrębności. Oto przykłady:

A najstarsza swatka r z e c e ,  Przytupują podkówkami —
Co p e d a ł a  jej kumoszka, Przyśpiewują „śwam o”!
Że u Kuby jest jałoszka! Chociaż grudno — mróz siarczysty!
Jałowiczka swego chowu, Choć na dworze „luto”! [2, 33]

P r z e z  przygany, p r z e z  narowu! [1, 14] Że gdy kochał z całych sił,
Nie „żałujta baranicy”! To się zaciekł, „sparty” był;
Trzaśnie struna od tęsknicy — Dziś „se” jada ze słoniną,

Stać na nową, stać! [2, 24] Dziś „se” sypia pod pierzyną, [4, 60]

Te mało skomplikowane znaki ikoniczne — oprócz funkcji w yrażania 
sym patii, emocjonalnego spojrzenia na w iejski obyczaj i swojsko brzm ią
cą mowę chłopską — wskazują na in teligencko-literacką świadomość 
organizującą plan znaczeniowy całego cyklu. Dochodzi ona do głosu 
zwłaszcza w wierszach utrzym anych w młodopolskiej konwencji s ty li



stycznej. Opisując w iejski pejzaż poeta, poza najbardziej zew nętrznym i 
śladam i stylizacji — ludową w ersyfikacją i paralelizm am i — korzysta 
z wzorów leksykalno-frazeologicznych, tropów, a przede wszystkim  
z koncepcji podm iotu lirycznego m odernistycznej poezji nastrojow o-im - 
presjonistycznej. O bserw ator i odtwórca atm osfery jesiennego k ra job ra
zu pojawia się w  takich wierszach, jak Jesień (seria 2), Jesienią, Jesień  
idzie , dziewczyno... (seria 4). Stereotypowa ekspresja sm utku i m elancho
lii, odsyłając do ku ltu ry  literackiej przełom u wieków, uzupełnia p o rtre t 
i autora cyklu, i reprezentującego go podm iotu sentym entalnych, ele
gijnych nastrojów  idylli w iejskiej.

Znaki dystansu sytuacyjno-czasowego i kulturow ego świadczyć m ają 
o tym, że pow rót i rein tegracja  ze św iatem  rustykalnym  są na pewno 
nieosiągalne w w ym iarze rzeczywistości realnej. W sferze wyobraźni a r 
tystycznej byw ają zaś złudne i pozorne. Przekraczając bowiem granice 
w iejskiej A rkadii ów autorski powiernik — nazw ijm y go inteligenckim  
bohaterem  sielanki — pozostaje w  jakiejś m ierze literatem , etnografem - 
-am atorem  czy poszukiwaczem chwilowego ukojenia. Nie wyzbywa się 
przecież świadomości swych społeczno-kulturowych uwikłań, naznacza
jących przestrzeń sielankową piętnem  autobiograficznych frustrac ji mo
ralnych i wyobcowania. W yraża to wskazany wcześniej schem at fabu
larny, rozbudow ujący wprawdzie sytuacje pobytu w idyllicznej oazie, 
obserwacji i przeżyw ania jej uroków, lecz zam ykający się często klam rą 
pow rotu lub sugestią m yślowej jedynie w ypraw y do utraconego ra ju  
wiejskiego. Oprócz wstępnego wiersza pierwszej serii, ustalającego „od- 
m iejską” perspektyw ę cyklu weselnego, m otyw w yjazdu i powrotu poja
wia się w drugiej serii:

Na wieś jadę — w pola! !
Kędy pachnie rola!
Po fujarkę, po wierzbową — ώ
Po swojackie, bliźnie słowo — ϊ
Za mną! — komu wola! [2, 41]

Po kilku zw rotkach opisujących wypraw ę i m alujących sielski pe j
zaż przychodzi nieuchronny koniec tej idyllicznej wycieczki:

Ze wsi wracam — z pola!
Kędy świeci rola!
Chociaż tęskno tego nieba,
Onej ziemi — wracać trzeba —
Taka mi już dola! 12, 42]

Podobną, choć w yrażoną jedynie w form ie in tencji i życzenia kon
strukcję  wypowiedzi lirycznej przynosi wiersz Tęsknota  (seria 1). W pro
wadza on zarazem  przew ażającą w całym cyklu perspektyw ę wspomnie
niową, pozycję podm iotu odbywającego wędrówki myślowe, przenoszą
cego się w nostalgicznej retrospekcji i grze wyobraźni na wieś. Hej! po
niosło mnie znowu wspomnienie... (seria 1), A  czymżeś ty  dla mnie , wio



sko?..., Poleciały myśli moje..., Żniwa  (seria 4) — oto wiersze, których 
ty tu ły  przypom inają ów m entalny status sielanki w iejskiej. N astrój sm ut
ku i tęsknoty, płynący z przestrzenno-czasowego oddalenia od sielskiej 
okolicy, rekompensować m a zatem poetyckie m arzenie, znajdujące w łaś
ciwy sobie kształt artystyczny w stylizow anej pieśni ludowej i swojskiej 
tem atyce.

M odernistyczna wizja świata sielankowego — 
wątpliwości i rozczarowania

Czego oczekuje, z jakimi nadziejam i przychodzi do w iejskiej A rkadii 
m ieszkaniec miasta, innej k u ltu ry  i stylu życia? Oprócz w ierzbow ej fu 
jarki, sym bolu pieśni sielskiej oraz idylli swojskiej, ludowej sztuki, k tórą 
osiągnąć pragnie lite ra t i piewca folkloru, w  kręgu  jego zainteresow ań 
pojaw iają się też cele poza este tyczne. W cytow anym  już fragm encie mo
wa jest o „swojackim, bliźnim  słowie”, a więc o potrzebie rozmowy, 
kontaktu  ze „swoimi”, odnowienia zerw anej więzi. W innym  znów tekście 
słychać zniecierpliwiony głos kogoś wyobcowanego, tęskniącego za w iej
ską przestrzenią:

A mnie trzeba szczęścia gonić!
A mnie trzeba do mej wioski,
Między chaty! popod strzechy!
Przed obrazik „Częstochowskiej” —
Po k r z t ę  raju! skrę pociechy!
Do granicznych trzeba kopcy —
Gdzie poznają, żem nie obcy! [1, 67]

Egzaltowane i nieco histeryczne wyznanie, efek t stylizacji podm iotu 
na człowieka prostego i czułego, odsłania jednak odwieczne źródła filo
zofii sielankowej. Renato Poggioli, k tóry  o bukolicznej poezji Teokryta 
i W ergiliusza mówi, iż w yrażała ona „szczere um iłowanie wsi i tęsknotę 
mieszczuchów za zielenią pastw isk”, zauważa na początku swego s tu 
dium:

Psychologiczną przyczyną powstania poezji pasterskiej była tęsknota za 
niewinnością i szczęściem osiągalnym nie przez nawrócenie czy odrodzenie, 
lecz przez usunięcie się **.

O inteligenckim  bohaterze cyklu wiemy już, że jest mieszczuchem 
z konieczności, a ty tu ł wiersza — Tęsknota  — potw ierdza tę uniw ersal
ną diagnozę psychologiczną. Poszukiwanie szczęścia, utraconego ra ju  (sło
wo to pojawia się w  przytoczonym  uryw ku) k ieru je  wyobraźnię ku zna
jom ej wsi i jej mieszkańcom. W yznaczona przez kopce graniczne sw oj
ska okolica staje  się schronieniem  dla zmęczonego wielkom iejskim  ży
ciem wygnańca o wiejsko-ziem iańskim  rodowodzie.

“ P o g g i o l i ,  op. cit., s. 41, 39.



W ędrówka na wieś, ucieczka od obcego św iata k u ltu ry  urbanistycz
nej, kończy się albo powrotem  na m iejski bruk, albo konsolacyjną re 
fleksją o pośm iertnym  połączeniu się z rodzinną ziemią:

A toć wrócę do was cały,
U białej brzózki 

Zalegnę,
U białej brzózki.

Toć nie zginę na tym świecie,
Powrócę cały;

Toć mię prochem znów weźmiecie,
Jakeście dały,

Zrodziły,
Na życie dały. [4, 16]

Ten zam knięty cykl egzystencjalny w pisuje w sielankową przestrzeń 
symbol mogiły — determ inizm u śmierci, prawdziwego pow rotu i pełnej 
rein tegracji. M otyw taki nie zakłóca idyllicznego nastro ju , współbrzm i 
bowiem z m elancholijnym  sm utkiem  i nostalgią inteligenckiego boha
tera  sielanek Laskowskiego. Tym  bardziej zaś mieści się w ludowej filo
zofii świata, gdzie śmierć stanow i natu ra lne  ogniwo odwiecznego po
rządku przyrody.

Należy tu  powiedzieć raczej: „mieściłby się”, gdyby autor nadał rze
czywistości przedstaw ionej s tru k tu rę  w pełni zgodną z chłopskim świa
topoglądem, odpowiadającym  pieśniowemu wzorcowi stylizacyjnem u. 
Tymczasem — jak już w iem y — świadomość organizująca sem antykę 
cyklu reprezen tu je  inteligencko-literacki punkt widzenia i skłonna jest 
przyswoić sobie niektóre tylko elem enty ludowej wizji świata. Nie re 
zygnując z aspiracji m onograficzno-m im etycznych, dokonuje na w iej
skiej rzeczywistości operacji sem antycznych zgodnych z funkcją, hory
zontem poznawczym i filozofią sielanki. Dlatego to idylliczny obraz wsi 
podporządkow any został celom terapeutyczno-kojącym , pozbawiony ob
jawów w ew nętrznych konfliktów  i sprzeczności, słowem — w ykreow a
ny na swojską krainę pracowitych, krzepkich i poczciwych wieśniaków. 
Tak widzi — dodajmy: tak  pragnie widzieć — wieś uciekający przed 
wielkom iejskim  gwarem  poszukiwacz szczęścia i spokoju.

Ten subiektyw ny i em ocjonalny p u n k t widzenia, niezależnie od opi
sowych in tencji autora, decyduje o kształcie i sposobie wartościowania 
św iata wiejskiego. Jego najogólniejszą zasadę wyznacza podział na prze
strzeń  wsi i m iasta. Począwszy od poetyckiej introdukcji w serii p ierw 
szej, inform ującej o czasoprzestrzennym  oddaleniu podm iotu od „wioski 
na pagórku”, poprzez w iersz Tęsknota, w którym  pojaw iają się „gra
niczne kopce” okalające idylliczną enklaw ę szczęścia, po cytowany już 
epizod w yjazdu na wieś, z m otyw em  drogi łączącej dwa światy. P rze
strzenna o rien tacja  podmiotowego punktu  widzenia w ykazuje więc w y
raźną mobilność, skłonność do sfabularyzowanego lub cerebralnego prze



m ierzania dystansu między m iastem  a wsią. Ten swoisty znak oderw a
nia i wyobcowania inteligenckiego bohatera cyklu wprowadza do św iata 
sielankowego elem ent niepewności, nieustabilizowania, ślady destrukcji 
dawnego, ziemiańskiego modelu życia. Nie jest to już harm onijny św iat 
poem atu rolniczego, z jego uporządkow aną przestrzenią w ew nętrzną, in 
tym ną, w której bohater — dobry gospodarz i obywatel — czuł się bez
pieczny i do k tórej mógł powrócić po trudach  wojennej w ypraw y 24.

Idylla w iejska Laskowskiego m a w sobie coś z modernistycznego he- 
donizmu, pobrzm iewa sm utkiem  chwilowej zaledwie otuchy i w ytchnie
nia. Dlatego może au tor tak  gorliwie zabiega o roztoczenie przed czy
telnikiem  wszystkich uroków wiejskiego zakątka, o przekonanie go, 
wmówienie niejako, że w iejska A rkadia to najw yższa wartość i jedyne 
ocalenie. Nie szczędzi więc frazeologicznych zwrotów waloryzujących. 
Przestrzeń m iejską lakonicznie określa m etonim iczna nazwa „m iejski 
b ruk”, rozw inięta w  jednoznacznie pejoratyw ną frazę: „z a w d y bruk
m acochą”. Spacją uwydatnione słowo „zaw dy” przekreśla jakąkolw iek
możliwość zmiany takiej diagnozy, czyni ją pewnikiem  m otyw ującym  
antyurbanistyczną postawę podmiotu. Czasami powraca jeszcze synoni- 
m iczny term in „św iat” , m iejsce „Od swoich z dala, gdzieś...” (4, 17). 
Rozkwita natom iast w całym  cyklu sentym entalna, wręcz czułostkowo- 
-m odlitew na sty listyka pochwały wsi: „Wieś jedyna m acierz”, „W ieś- 
-niania, m atuś-w ieś”, oraz leksykalne znaki emocjonalnego przyw iąza
nia, zawłaszczenia i identyfikacji:

Mojaś ty, matuś odwieczna! W mojej wiosce dzwony biją —
Mojaś ty, moja — serdeczna! W mojej wiosce płoną woski [2, 31]
Mojaś ty — wiosko! [2, 7]

W idyllicznej w yobraźni podm iotu wieś stanow i ponadto zgodną spo
łeczność „swoich”, wspólnotę pracy, zabaw y i w iary. A utor z pełną św ia
domością ideologicznych konsekwencji stosowanego zabiegu zaciera w e
w nętrzne podziały przestrzenne. W spomnienie przyw ołuje zatem harm o
n ijną wizję rozległego pejzażu:

[...] na wzgórku, w  drzew koronie,
W wiśniowym  sadku dwór;

[ ]
[...] w  dolinie, popod górką,

Strzyżony grzebień strzech, [4, 17]

A kojące dźwięki pieśni budzą rów nie sąsiedzko-fraternistyczne sko
jarzenia:

Lecą słodkie echa,
Biały dwór i strzecha,
Grzmi kapela! [5, 12]

24 Zob. analizę Ziemiaństwa  K. K o ź m i a n a  w książce R. P r z y b y l s k i e 
g o  Klasycyzm, czyli Praw dziw y koniec Królestwa Polskiego  (Warszawa 1983, 
s. 327 n.).



Taką właśnie wizję przestrzenno-obrazow ą uzyskuje pojęcie „mojej 
w si”. Jaw i się ona inteligenckiem u podmiotowi jako miejsce wspólne, 
sielankowa kraina zgodnej egzystencji chłopa i pana. Symbolem soli
daryzm u staje się również cerem oniał dożynkowy, przedstaw iony w m i
niaturow ym  cyklu lirycznym  pt. Okrężne. Idea zbratania przenika tu  
do form  obyczajowych społeczności wiejskiej, realizuje się w obrzędo- 
wo-zabawowej sytuacji in terakcyjnej. Dziedzic w ita więc żniwiarzy jak 
braci, nie omieszkując zaznaczyć:

Albośwa to obcy!
Razem ojce się rodzili... [1, 56]

Przodownica, padając dziedzicowi do kolan, zaprasza go do tańca, 
a za nimi w zgodnych pląsach idą „rzońca” z sołtysówną i dworki z pa
robkami:

Jedno serce — tyła ludu!
A ze skrzypiec nutą leci:
Jedna ziemia, jedne dzieci! [1, 57]

Oto sielankowa replika chocholego wirowania z Wesela W yspiańskie
go — wspólny taniec dzieci jednej ziemi, mieszkańców polskiej Arkadii. 
J e j w ew nętrzna organizacja przestrzenna tworzy wizję nowego świata 
wiejskiego, rustykalnej krainy społecznej równości i braterstw a oparte
go na tożsamości rolniczego sty lu  życia. Nie proponuje więc Laskowski 
retrospektyw nej utopii społecznej, pow rotu do patriarchalno-feudalnego 
modelu wsi. Sem antyka jednorodnej przestrzeni „wiejskości” — symbo
lu rolniczej egzystencji w sakralnym  związku z ziemią i naturą  — za
trąca  raczej o naiwny, sentym entalny dem okratyzm  25.

Zwróćmy uwagę, że inteligencki bohater liryczny cyklu nigdy nie 
m arzy o rew indykacji swych praw  do utraconego m ajątku. Towarzyszy 
m u zawsze świadomość niemożliwości realnego powrotu, ponownego osie
dlenia w  wymarzonym, białym  dworku. Ten pesym istyczny m otyw sie
lanki Laskowskiego powraca w ielokrotnie, o czym była już mowa. Wę
drówki w myśli, poetycką grę w yobraźni urucham ia pieśń, stanowiąca 
dla jej twórcy (stylizatora) pociechę i złudne poczucie szczęścia w idylli 
sztuki. Mówi o tym  wiersz Poleciały myśli moje..., którego podmiot w y
znaje:

Że człek lecieć tam nie może,
Kędy myśli chodzą. [4, 28]

25 Mowa oczywiście o cyklu Z chłopskiej piersi. Inaczej wygląda to np. w po
w ieści Zrośli z ziemią,  gdzie — obok błogosławieństwa dziedzica dla młodej chłop
skiej pary i wspólnej zabawy — kreuje Laskowski mit szlacheckiego przywiązania 
do ziemi i odrodzenia idylli ziemiańskiej: młody, lekkomyślny właściciel folwar
ku staje się ponownie dobrym, zapobiegliwym gospodarzem.



Pozostaje zatem  wspomnienie, krótkie odwiedziny rodzinnych stron, 
kostium ludowego grajka pozwalający nawiązać kontakt z w iejską gro
madą i tradycją folklorystyczną oraz — szczególnego rodzaju m arzenie. 
W yraża ono ów naiw ny dem okratyzm  wyobcowanego inteligenta, szu
kającego uzdrowicielskiej więzi z ziemią, mieszkańcami wsi, z pejzażem  
swej młodości, słowem — powracającego do raju  dzieciństwa i spragnio
nego potwierdzenia swego rodowodu i tożsamości społecznej. Otóż u tra 
cie w iary w odbudowanie ziem iańskiej biografii podmiotu towarzyszy 
marzenie o powrocie poprzez — schłopienie.

Pomysł to nienowy, odnaleźć go można w napisanym  wcześniej w ier
szu Na zagrodzie, z taką oto wizją chłopskiego bytowania:

Gdyby mi tak los w  nagrodę 
Choćby chłopską dał zagrodę,

Choćby kmiecy łan!
Żyłbym sobie po szlachecku 
Niby w  niebie na zapiecku,

Niczym wielki p an !2®

Osobliwość tej koncepcji życia polega właśnie na idyllicznym  znie
sieniu socjokulturowych odrębności stanu  kmiecego i szlacheckiego. Zna
ne z folkloru ludowe m arzenia o pańskich godnościach i dostatku uległy 
tu również znaczącej inw ersji w inteligenckiej tęsknocie za nowym, włoś- 
ciańsko-szlacheckim homine rustico. Zrównanie wobec praw  ziemi i jej 
pielęgnacji, apologia w italizm u i pokoleniowej trwałości etosu rolnicze
go — oto nadzieje wiązane z program em  powrotu do źródeł. M otyw re 
integracji i odnalezienia w iejskiej tożsamości powraca również w cyklu 
Z chłopskiej piersi. W jednej z pieśni podm iot prosi Kubę, by pożyczył 
mu sukmanę, odstąpił dziewczynę, dał sierp i kosę, „gospodarkę zwie
rzy ł”. Ta sielankowa m askarada posiada jednak m otywację wcale nie 
zabawową:

Udzielże mi tego,
Jak cię piknie proszę...
[ ]
Boć ja, jako i ty,
Spod jednego słonka!
Boć ja, jak wy, Kuba,
Tutaj kołysany; [3, 34]

I ten sam m otyw w innej w ersji: m arzenia o ucieczce w rodzinne 
strony, poślubieniu M arysi lub Zochy, posiadaniu kawałka ziemi, ujęte  
zostają w  gram atyczne ram y trybu  warunkowego — „Gdybym  tak  
mógł...” — i zaprzeczenie: „Cóż! nie mogę!” Pozostaje więc sm utek i żal 
w yśpiewany na ludowo-płaczliwą nutę:

** K. L a s k o w s k i  (E 1.), Wiersze. Seria 2. Warszawa 1900, s. 7.



Jeno w garści kij sękaty, 
Jeno w  sercu żałość ściska. 
Jeno w ocach łza połyska, 
Jeno dusą smętek chodzi, 
Popłakuje a zawodzi...

Jeno tyło mom,
Ze se casem grom,

Ze se casem śpiwkę utnę,
Gdy nadlecą myśli smutne,

Gdy ostanę som
Z mojom myślom — łzom! [3, 14—15]

Z wielu prób odnalezienia utraconego szczęścia najpew niejsza oka
zuje się rola wędrownego pieśniarza, idylliczno-ludowe wcielenie arty sty  
szukającego terapii w w ykreow anym  świecie w iejskiej Arkadii. Jest to 
wybór wzoru osobowego leżącego u podstaw filozofii gatunku — piewcy 
w iejskich uroków, k tó ry  doświadczywszy wielkomiejskiego zła, osamot
nienia, pragnie już tylko sielankowej em igracji w ew nętrznej.

Na ten psychologiczny m echanizm  światopoglądu poetyckiego, będący 
w  jakimś stopniu zapisem duchowej biografii twórcy, nakładają się zna
ki aktualizacji i adaptacji wzorca do kulturowego stereotypu rodzim ej 
w iejskiej idylli. K reujący ją podmiot, elegijny, nostalgiczny pieśniarz, 
kojący sm utki wśród powołanych do życia dziarskich chłopów i bujnej 
przyrody, stanowi bez w ątpienia ogniwo spajające obraz sielankow ej nie- 
rzeczywistości. Osobowościowa, niem al że autobiograficzna perspektyw a 
tego cyklu zmusza do poszerzenia zakresu in terpretacji sielanki młodo
polskiej. Oglądana od strony  przedm iotowej wizji św iata urzeka barw 
nością, harm onią, radością pracy  i zabawy, swojskością pejzażu. Je j as
pekt podmiotowy wprowadza jednak właściwe idylli nastro je sm utku 
i tęsknoty, świadomość końca subiektyw nych możliwości udziału w prze
żyw aniu arkadyjskiego szczęścia.

Zjawisko destrukcji idylli, znane historykom  gatunku, rozpoczęło się 
w  końcu XVIII wieku. Przybierało różne stopnie nasilenia i znakowej 
artykulacji objawów kryzysu ideałów sielankowych 27. U poety tak, zda
wałoby się, konserw atywnego w  swych ziemiańskich tęsknotach jak La
skowski — w iejska sielanka odradza się przede wszystkim  jako feno
men artystyczny, domena wyobraźni pieśniarza-stylizatora. Podm iot sie
lankow ych projekcji i westchnień, „wysadzony z siodła” i nieodwołalnie 
„skazany” na miasto, znajduje się w  przestrzeni obcej, wrogiej. Staje 
się ona antytezą świata dobrego, najczęściej bezpowrotnie utraconego 
i ożywianego w pamięci o czasie minionym. M oralno-filozoficzna istota 
idylli nie ulega zmianie — nadal w yraża ona pragnienie pełnego, au ten

27 Według M. B a c h t i n a  (Problemy literatury i estetyki. Przełożył W. G r a 
j e w s k i .  Warszawa 1982, s. 457) : „Destrukcja idylli (szeroko rozumianej) staje 
się w  końcu XVIII wieku i w pierwszej połowie XIX wieku jednym z najważ
niejszych tematów literackich”. W literaturze polskiej przejawy kryzysu idylli po
jawiają się w  czasach romantyzmu, w  krytyce sielankowych ideałów i takiegoż 
stylu życia. Dopiero jednak rozwój cywilizacji urbanistycznej i narastające wraz 
z nim konflikty uświadomiły utopijność bukolicznych złudzeń. Proces to jednak 
złożony, o właściwej sobie dialektyce rozwoju mitówr idyllicznych i antyidyllicz- 
nych.



tycznego i harm onijnego życia w związku z naturą. A rkadyjskie realia 
zaczynają jednak obsługiwać coraz częściej wspomnienia o ziemskim ra ju  
utraconym . Tworzą się przeto opozycje: „ ja” — „ tu ” — „teraz”, a „ ja”/ 
„oni” — „tam ” — „kiedyś” ; w prowadzającą retrospektyw ną s tru k tu rę  
czasoprzestrzenną, lub: „ ja” — „ tu ” — „teraz”, a „oni” — „tam ” — „te
raz”, w ystępująca w układach sym ultanicznych, tzn. synchronicznych pod 
względem czasowym, lecz zdystansowanych przestrzennie.

A utotem atyczna ram a kompozycyjna cyklu Laskowskiego, zarysowa
na już w wierszu w stępnym  pierwszej serii, zarazem  ustala czasoprze
strzenną relację między podmiotem a ożywiającym we wspom nieniach 
światem  sielankowym  (pierwszy model opozycji). W pozostałych tom i
kach m am y ponadto s tru k tu ry  synchroniczne, połączone jednak z p ró
bami dedystansacji, czyli wędrówek do przestrzeni idyllicznej. O typo- 
wości tych sem antycznych rozwiązań kom pozycyjnych w podmiotowej 
odmianie sielanki poetyckiej przekonują też inne teksty  młodopolskie.

Lucjan Rydel np. w dwusonetowym  cyklu Wieczory zestawia pejzaż 
paryski i jego przeciw ieństwo — polski krajobraz wiejski. Czasoprze
strzenną pozycję „ ja” lirycznego ujaw nia sonet II; inform ację tę uzu
pełniają określenia nastrojów  psychicznych podmiotu, charakteryzujące 
i wartościujące pośrednio przestrzeń i mieszkańców Paryża:

I wśród obcego tłumu sam wieczorem chodzę,
[ ]
I tak mi smutno w  duszy! [...] [9]28

Owo wielkom iejskie „tu  i teraz” pozostaje w dwojakiej relacji do 
przestrzeni wsi. Sonet I rozwija wspomnieniową wizję w iejskich wieczo
rów  („Lubiłem na wsi złote lipcowe wieczory”) w synestezyjnym  obra
zie ziemi tonącej w „m roku szafirow ym ”, łąk z wonią wilgotnego siana 
i żabimi chórami. Ten kunsztowny, nasycony sielskimi realiam i obrazek 
ewokować ma atm osferę swojskości, emocjonalnego przyw iązania do idyl
licznego zakątka. Zostaje przeciwstawiony przestrzeni świata, o k tórym  
podm iot niegdyś m arzył w sielankowym  odosobnieniu, przeczuwając, że 
jest on „szeroki, ogromny i dziwny i obcy”. Ciekawość tego św iata za
wiodła go więc do Paryża, lecz życie europejskiej metropolii, w ieczorny 
pejzaż m iejski w yw ołują uczucie sm utku i wyobcowania. Realizacja prag
nień i zdobycie wielkiego świata nie dają więc satysfakcji — oto filo
zofia sielankowa Wieczorów  Rydla. Z perspektyw y miejskiego „ tu ” rodzi 
się zatem  myśl o powrocie do wiejskiego „tam ” i odżywa ponownie w izja 
sielskiego pejzażu wieczornego. Ale jak u Laskowskiego myśl o schło- 
pieniu, tak u Rydla nadzieja na odzyskanie dawnej harm onii, zespolenie 
z n a tu rą  okazuje się płonna. Laskowskiego „Cóż! nie mogę!” przybiera 
u Rydla sens takiej oto refleksji:

28 Cyt. z: L. R y d e l ,  Poezje. Wyd. 3, znacznie pomnożone. Kraków 1909. 
Liczba w nawiasie wskazuje stronicę.



Żaby rechotać będą, pachnieć będzie siano 
W noc letnią, cichą, słodką, gwiazdami usianą —
Lecz ja inny już będę niż wtedy, przed laty... [9]

Wieczory  reprezentu ją typ sielanki zbudowanej na m odelu relacji re 
trospektyw nej, uzupełnionej wybiegającą w przyszłość puentą  liryczną. 
Czasoprzestrzenną struk tu rę  sym ultaniczną odnaleźć można natom iast 
w wierszach Moja wiosna i Serce mi się wciąż wyrywa. Podm iot p ierw 
szego z nich to ktoś chory, obserwujący oznaki wiosny przez okno m iej
skiego mieszkania. Na empiryczną przestrzeń, w  jakiej usytuow ane jest 
„ ja” liryczne tej wypowiedzi, nakłada się równoległa czasowo przestrzeń 
wyobrażeniowa :

[...] Jak tam, gdzieś — daleko 
Młodymi liśćmi pękać muszą drzewa,
Jakie tam strugi z łąk wilgotnych cieką,
Jak się tam ziemia do słońca wygrzewa, [27]

Podobnie skonstruow any został drugi wiersz, którego podm iot snuje 
„wpośród obcych stron” wizję sielskiego letniego pejzażu. Obraz radosnej 
żniw nej pracy, śpiew żeńców, „złotokłosy” plon — wszystko to budzi 
tęsknotę:

Do dalekich moich stron,
Do tej ziemi ukochanej 
Serce mi się wciąż wyrywa...
U nas teraz na w si żniwa, [29] 28

Przestrzennej opozycji „ tu”—„tam ” odpowiada czasowa synchronia 
obcego, nieprzyjaznego miejsca, w którym  znajduje się podmiot, i w y
marzonego, wywołanego w wyobraźni obrazu wsi w czasie zbioru plo
nów.

W iosenny, w iejski pejzaż kreśli również Kazimierz Tetm ajer w cyklu 
sonetów Na wiosnę, dedykowanym  bratu  Włodzimierzowi. Rozm yślają
cy nad minioną młodością, sm utny i m elancholijnie usposobiony pod
miot szuka schronienia w poetyckiej wizji „bajecznego k ra ju ” idealnej 
przyrody i zmysłowości. Ta duchowa w ędrów ka przez krainę parnasi- 
stow skiej i fantastyczno-baśniow ej idylli prowadzi ostatecznie do zamy
kającego cykl obrazu rodzimej wiejskiej Arkadii. Kolorowy, rozsłonecz- 
niony pejzaż z dziewczynami wracającym i z kościoła, naw iązujący do te
m atyki i klim atu m alarstw a W łodzimierza Tetm ajera, skontrastow any 
został z bliżej nie określoną przestrzenią św iata „ ja” lirycznego. W pod
tekście tej konstrukcji k ry ją  się sugestie dystansu, oddalenia oraz emo
cjonalnego, nostalgicznego wartościowania, wyrażone w zaimkach w ska
zujących i dzierżawczych:

28 Ten sam temat i kompozycję zastosował Laskowski w  pieśni pt. Żniwa, 
zakończonej lirycznym westchnieniem: „Dusza się wyrywa!” (4, 43). U Rydla — 
przypomnijmy — „Serce mi się wciąż wyrywa!...”



A mnie się obróciły tam, ku nam, źrenice,
Tam, ku naszym zagonom, na nasze rozłogi... 89

Nimfy, królewny, Słonecznice i Kwietnice z poprzednich sonetów 
zastąpione teraz zostają przez dziewczyny „w krasnych chustach, w ko
lorów czerwieni”. Połączenie swojskiego krajobrazu, ludowego stro ju  i a t
m osfery świątecznego majowego poranku tworzy kojące wspomnienie 
rodzinnych stron. Nie jest to jednak sielanka radości, szczęścia odnale
zionego w wiejskim  zwyczaju, folklorze i wiosennej przyrodzie. Dwa 
ostatnie wersy Tęsknicy  burzą złudzenia, przyw racają opozycję realne
go, obcego „tu i teraz” i „naszego”, ale odległego, dostępnego jedynie 
w  wyobraźni, „ tam ” :

I taka mi się marzy polska okolica,
I na sercu mi kładzie ciężką dłoń Tęsknica...11

Identyczny niem al schem at sielankowej refleksji odnajdujem y w Ma
rzeniu o kraju rodzinnym  Józefa Jedlicza. Jak  Tetm ajerow ska „polska 
okolica” — skomponowany z realiów wiejskiego pejzażu, z dźwięków 
śpiewki, wyidealizowany w stylizacji na baśniową niemal krainę, w y
daje się jednak odległy i nieosiągalny. K ilkakrotnie powtórzone anafo- 
ryczne „tam ” ustala przestrzenny dystans między podmiotem i miejscem 
nostalgicznego m arzenia a św iatem  ożywianym mocą poetyckiej imagi- 
nacji. Wiersz ten, otw ierający cykl idyllicznych wspomnień o rodzinnych 
stronach i ich mieszkańcach, realizuje więc m otyw myślowej pereg ry 
nacji do utraconego ra ju  dzieciństwa. Tęsknota i leczące ją m arzenie — 
oto podstawa sem antyki tego sielankowego, podhalańskiego „kraju  [...] 
ojców”. Ale i tu ta j obraz idealnego, sakralizowanego zakątka zestawiony 
został ze znakami bólu, cierpienia i niemożliwości rzeczywistego powro
tu, zawartym i w m odlitew nych apostrofach:

Kraju prześwięty!.

[..........................
Do ciebie wołam

 1
bólu!... [...]

O jakże chciałbym stanąć tam na łące,
W gontynie gaju, u kwietnych ołtarzy!

0  jakże chciałbym płomieniem tęsknicy 
Objąć te pola — oblecieć je kołem
1 klęknąć bez tchu u jasnej krynicy,
I pojąć, czego dawniej nie pojąłem... 82

Ostatni przykład idyllicznego m arzenia jako antytezy smutnego, ob
cego, pejoratyw nie nacechowanego świata, na k tóry  skazany jest pod-

, 9 K. P r z e r w a - T e t m a j e r ,  Bajeczny kraj. W : Poezje. Seria 4. Warszawa 
1900, s. 115.

81 Ibidem, s. 116.
82 J. J e d l i c z ,  Nieznanemu bogu. Warszawa 1912, s. 111.



m iot refleksji lirycznej, przynosi poezja Leopolda Staffa. P rzestrzeń rea l
ną, miejsce usytuow ania „ ja” lirycznego w wierszu S m utek  miasta, two
rzą fragm enty a rch itek tu ry  wielkomiejskiej. E pitety  kolorystyczne eks
ponujące brud, szarość, a także określenia em ocjonalno-nastrojowe w y
dobywające smutek, nudę oraz oznaki zam kniętej, ciasnej zabudowy 
wyw ołują w podmiocie wrażenie przytłoczenia przestrzenią fizyczną 
i ograniczenie przestrzeni duchowej. Ta antyurbanistyczna sceneria i jej 
psychiczne następstw a wyzw alają myśli o przestrzeni o tw arte j, czystej 
i zielonej:

[...] A gdzieś, hen, są cudne
Błękity, szumne drzewa i wolne równiny.
[ 1
A tak mało do szczęścia teraz starczyć może:
Iść w  zmierzch z głową odkrytą pod zachodnią zorzę 
Zielonym brzegiem cichej, przedwieczornej rzeki **.

Zachował więc Staff klasyczny model filozofii sielankowej: znużenie 
m iastem  i poszukiwanie szczęścia w wolnej przyrodzie. W rzeczywistości 
jednak pozostaje tylko pozorna ucieczka w poetycką, zastępczą wizję 
uszczęśliwiającej człowieka natury . Zaznaczony bowiem w tekście dy
stans przestrzenny i hipotetyczny jedynie tok m yślowy pozbawiają 
tę refleksję mocy im peratywnego program u życiowego 34.

Pow tarzający się w wielu utw orach wzór lirycznej, subiektyw nej 
ewokacji sielankowych obrazów stanowi jeden z ważniejszych, tekstowo 
uchwytnych, symptomów kryzysu filozofii św iata idyllicznego. Zarówno 
czasoprzestrzenne oddalenie podmiotu od sielankowej nierzeczywistości, 
jak i osadzenie jej w  kontekście sm utnej, nostalgicznej autorefleksji, 
wprowadza topos szczęśliwej Arkadii w iejskiej w sąsiedztwo m itu o u tra 
conym raju. N aw et wówczas gdy — jak u Laskowskiego, Rydla, Tetm a
jera — sielankowy pejzaż zachowuje wszystkie powaby miłego zakątka, 
okolicy dzieciństwa, kraju  rodzinnego, odbierany jest z odległej perspek
tyw y snu lub marzenia, wyznaczanej tylekroć pow tarzanym  zaimkiem 
wskazującym  „tam ”. To symboliczne oddalenie się w iejskiej Arkadii od

88 L. S t a f f ,  Poezje zebrane. T. 1. Warszawa 1967, s. 752.
84 Świadectwem przenikania do prozy tego wzoru lirycznej idylli marzenia, 

retrospektywnego powrotu do utraconego szczęścia, może być epizod z Próchna 
W. B e r e n t a .  Oto Borowski udający się z „Drużyną pana Hertensteina” do 
tynglu „zamienia” wielkomiejską ulicę w „wiejski gościniec”, „wiejski wygon”. 
Za sprawą śpiewanej przezeń ludowej piosenki nadbudowuje się nad empiryczną 
przestrzenią miasta, przywołana przez tekst i melodię, imaginacyjna przestrzeń 
wsi, wspomnienie czyjejś krzywdy, zawodu miłosnego. Zabarwiona dekadenckim  
smutkiem, zdeformowana, zachowuje jednak w intencji Hertensteina znamiona 
utraconej idylli miłości (cyt. z: Próchno. Opracował J. P a s z e k .  Wrocław 1979, 
s. 136. BN I 234) : „Żal i skarga za dawnym, szczerym, prostym, ludzkim — za 
tymi czasy, kiedy to dusza chyliła się do duszy jak kwiaty na słońcu, kiedy tu na 
piersiach biło nam trwożnie czyjeś szczere, proste serce...”



miejsca i sytuacji wypowiedzi lirycznej, w pewnym  stopniu inform ują
cych też o „życiowej” rzeczywistości podmiotu, zdaje się mówić o u tra 
cie i nieosiągalności św iata sielankowego. Zepchnięty w sferę pamięci 
i wyobraźni, wywoływany coraz częściej w charakterze pejzażu cerebral- 
nego, wyrażać ma stany duchowe poety, cząstkę jego biografii in te lek
tualnej. Toteż czytane i analizowane wyłącznie w w arstw ie obrazowo- 
-pejzażowej, teksty  sielankowe tego rodzaju tworzą złudne pojęcie o świa
domości i kondycji psychicznej poetów arkadyjskich. Tak choćby jak 
w wierszu Franciszki A rnsztajnow ej Moja chata, gdzie „wapnem  świe- 
żuchnym pobielane ściany” chałupy i „sad roześm iany” — jest to jedy
nie obraz poetycki w  stylu idyllicznym. Jego subiektywny, emocjonalny 
sens w yjaśniają dopiero słowa skierowane do w irtualnego odbiorcy — 
malarza:

Het, precz, wszyściuśko maluj, a maszli ochotę 
I potrafisz, wymaluj i moją tęsknotę *5.

Sm utek, tęsknota, żal za czymś minionym — oto nastroje, które k ła
dą się cieniem na sielankowej filozofii życia spokojnego i beztroskiego. 
Znakiem tej m odernistycznej am biwalencji znaczeniowej staje się opo
zycja między idealnym  wiejskim  pejzażem a niezdolną do przeżyw ania 
idyllicznego szczęścia osobowością „ ja” lirycznego. Tak można by zin ter
pretować cytowaną już puentę Wieczorów  Rydla, w yrażającą niew iarę 
w ponowne osiągnięcie idyllicznej psychoterapii. W inny jeszcze sposób 
tę sprzeczność między harm onią przyrody a pesymizmem podmiotu roz
wiązuje Ludw ik H ieronim  M orstin. Letni południowy krajobraz wiejski 
w Skargach i modlitwach  obserw uje sam otnik wrażliwy na piękno i do
skonałość natury . Kontem placja estetyczna pejzażu nie łagodzi w praw 
dzie cierpienia, nakazuje jednak zrezygnować z sielankowych żalów:

ja moją skargą ziemi snu nie zmącę, 
wiem, żem jedyny jest, który tu cierpię ,e.

Arkadyjskie tęsknoty Władysława Orkana

Dysonans sielankowej przestrzeni i świadomości postrzegającego ją 
podm iotu przybiera znacznie bardziej dram atyczną formę w poezji W ła
dysława Orkana. Idylliczne wizje i m arzenia w yrastają tu  w katastro 
ficznej niem al scenerii pustki, jałowych ugorów i urwiska, nad którym  
staje wynędzniały, cierpiący mieszkaniec gorczańskiej wsi. W iersze ze
brane w tomach Z tej sm utnej ziemi i Z martwej roztoki są lirycznym  
zapisem niepokojów poety wiernego swej ziemi i zatroskanego o losy 
bliskich m u współtow arzyszy niedoli. Obserwując tę „ziemię nędzy i za-

85 Cyt. za: Zbiór poetów polskich XIX w. Ułożył i opracował P. H e r t z .  Ks. 4. 
Warszawa 1965, s. 513.

88 Cyt. jw., ks. 5 (1967), s. 533.



m arzłych kęp”, utrw ala w słowie poetyckim obrazy surow ej przyrody 
i walczącego o przetrw anie człowieka. Jest to leitmotiv  organizujący 
pesym istyczną, a miejscami apokaliptyczną wizję chłopskiej niedoli. I jest 
to zarazem  realna, topograficzna wręcz przestrzeń św iata poetyckiego, 
miejsce egzystencji i kulturowego zakorzenienia podm iotu. L iteracka 
transform acja  rzeczywistości gorczańskiej polegała m.in. na jej ujęciu 
w kształty  właściwe m odernistycznej retoryce sm utku, m elancholii i cier
pienia 37. Nie wdając się w szczegółowy opis światopoglądu poetyckiego 
O rkana odnotujm y za Stanisławem  Pigoniem pierwsze objaw y konfliktu 
w ew nętrznego :

uwydatniają się u Orkana, a nawet przemagają się nawzajem [...] dwie roz
bieżne tendencje: jedna fatalistyczna, druga rewolucyjna; jedna wyrosła z nie- 
hamowanego, miękkiego współczucia, z litosnego rozrzewnienia, zaprawionego 
przerażeniem i rozpaczą — druga z gniewu podnoszącego do buntu, rozgo
rzałego pasją burzenia *8.

W sprzeczności tej oraz w charakterologicznej skłonności do sm utku, 
poczucia w łasnej niemocy upatru je  Pigoń źródeł klęski ideowej Orkana, 
w yrażonej w tragicznym  osamotnieniu bohatera powieści W  roztokach.

Poezja O rkana istotnie zapowiada tę światopoglądową dezercję z po
zycji społecznikowsko-rewolucyjnych, a losy Franka Rakoczego są jedy
nie etapem  na drodze wiodącej do idyllicznego świata nowel z cyklu 
Miłość pasterska  (1908). M odernistyczna poetyka tomów Z tej sm utnej  
ziemi i Z martwej roztoki służyła nie tylko pesym istyczno-nastrojow ej 
ekspresji nędzy i cierpienia, ale też ewokacji m arzeń o idyllicznym 
szczęściu i spokoju. Tak więc stereotyp wędrówki do sielankow ej oazy 
szczęścia organizuje cykl trzech sonetów pt. Przelotne ptaki. Jesienny 
górski krajobraz i ptaki odlatujące na południe w yzw alają tęsknotę ,,za 
tym  nieznanym , co gasi /  Wieczne pragnienia i łzy ściera z oczu...” (16)39. 
Sonet II mówi o drodze z „kraju  nędzy”, wiecznych śniegów i zimnych 
w iatrów  do krainy ciepła i słońca. Pieśniowo-sielankowa frazeologia i fa
buła liryczna („Poszedłem szukać słońca i pogody”) uzyskują jednak w y
kładnię symboliczną: m arzenia o „wielkim św ietle” nowej myśli. W so
necie III wędrowiec osiąga cel — „cichą, uśpioną dolinę” , gdzie 

[...] Całe życie
Zdaje się tonąć w bieli i błękicie,
Słońce promieni żywot i ozłaca... [18]

Jest to — jak idylliczna dolina Tempe — azyl dla uciekinierów sprag
nionych ciszy i spokoju. Stąd wyznanie podmiotu:

57 Pisze o tym „podatku płaconym młodopolszczyźnie” S. P i g o ń  w  książce 
Władysław Orkan. Twórca i dzieło (Kraków 1958, s. 79—83).

88 Ibidem, s. 70.
89 Cyt. z: W. O r k a n ,  Poezje zebrane. Wiersze zebrał, tekst opracował i ko

mentarzem opatrzył J. K w i a t k o w s k i .  T. 1. Kraków 1968. Dzieła. Wyd. zbio
rowe. Liczba w  nawiasie wskazuje stronicę.



Chciałbym zatrzymać duszę w  tej krainie,
Zapomnieć lodów, zimy i jesieni,
I być, jak ludzie w  szczęściu zamyśleni,
Bez wiecznych pragnień, i zawsze, i ninie. [18]40

M arzenie o szczęściu, o nirw anicznym  uspokojeniu duszy, przybiera 
więc kształty  sielankowego pejzażu, zlokalizowanego w jakiejś abstrak 
cyjnej, idealnej przestrzeni. Tak w ykreow any obraz symbolizować m a 
wprawdzie idylliczne usposobienie podmiotu, ale w  tym  sam ym  stopniu 
również jego niew iarę w  trwałość arkadyjskiego zapomnienia. Myśl bo
wiem „nieustannie i zawsze pow raca” do krainy  wiecznej zimy. Uciecz
kę w idylliczną złudę udarem nia zatem solidarna pamięć o ludzkiej n ie
doli. Św iat poetycki Przelotnych ptaków  daleki jest od realiów  i k lim atu  
swojskiej sielanki, stanowi naw et jej zaprzeczenie estetyczne i sem an
tyczne. Jednak opozycja słonecznej doliny i zimnego górskiego k ra job ra
zu, tworząc symboliczny ekwiwalent w ew nętrznych sprzeczności podmio
tu, sygnalizuje w ahania i stłum ione na razie idylliczne tęsknoty.

Rozwija więc O rkan nadal katastroficzne obrazy górskiej przyrody, 
w izerunki udręczonych w alką o by t górali. Równocześnie te obsesyjne 
wyobrażenia nędzy, pustki i m artw oty  co pewien czas p rzeryw ają  mo
tyw y o zupełnie innych znaczeniach i skojarzeniach em ocjonalnych. Pod
m iot tych w ierszy zarzucił myśl o poszukiwaniu jakiejś odległej k rainy  
szczęścia, próbuje odnaleźć ją bliżej, na rodzinnej ziemi. Je s t to kolejne 
ogniwo w tajem niczeń sielankowych Orkana. W wierszu Cień  np. pod
m iot w ędruje przez złociste łany zboża i ukwiecone łąki, oświetlone za
chodnią zorzą. Obserwuje bujną przyrodę, przeżywa harm onię i spokój 
letniego wieczoru:

Idę i marzę tu, na tej ziemi,
Słoneczność życia... [40]

M alarski, techniką im presjonistyczną przedstaw iony pejzaż nie jest 
już symboliczną syntezą przestrzeni idyllicznej. K onkretny  i sensualny, 
tw orzy sugestyw ną wizję swojskiej oazy sielankowej. Iluzję budzą do
piero dwa ostatnie wersy:

Nagle ujrzałem w życiu twarz chłopa 
Śmiertelnie bladą. [40]

W pogodnej, sielskiej scenerii pojawia się nieoczekiwanie dysonans, 
niszczący nastró j ukojenia i przypom inający o człowieku przerażonym  
nędzą realnego życia. Zapomnienie o ludzkim  cierpieniu, osiągnięte w ob
cowaniu z pełną sił w italnych przyrodą, okazuje się chwilowym  snem  
i marzeniem. Albo — jak w wierszu Wiosna! Wiosna! — poetyckim  unie

40 Motyw „jasnej doliny” powraca w  wierszu o tym tytule z tomu Z m artwej  
roztoki. Dolina szczęścia, cel pielgrzymki podmiotu, „odpocznienie” i pokrzepie
nie, okazuje się miejscem pustym i martwym, symbolizuje złudność i daremność 
arkadyjskiego snu. Niewiara w  odnalezienie i osiągnięcie współczesnej Arkadii 
będzie jednym z impulsów ucieczki i powrotu do idylli pasterskiej młodości.

5  — P a m ię tn ik  L ite r a ck i 1990, z. 4



sieniem, zachwytem  nad budzącą się do życia naturą. W struk tu rze  se
m antycznej tom u Z tej sm utnej ziemi tego rodzaju pejzaże pełnią rolę 
azylu, w którym  podm iot doznaje krótkotrw ałego, leczącego wpływu 
przyrody. Pojaw iają się jak oazy słońca, zieleni, bu jnej roślinności w „zie
mi nędzy i zam arzłych kęp”. Je s t to jednak św iat pozbawiony szczęśli
wych ludzi, wesołych, beztroskich mieszkańców sielankowej krainy. To
też kon trast harm onijnej, rozkw itającej przyrody i chłopskiej nędzy to 
równocześnie opozycja dw u rzeczywistości — poetyckiej imaginacji zro
dzonej z tęsknoty  za idyllicznym  zapomnieniem i św iata codziennej w al
ki o biologiczne przetrw anie. W świadomości podm iotu zwycięża solidar
ność z prostym , cierpiącym  człowiekiem, jednak skłonność do kontem - 
placyjno-terapeutycznych ucieczek w wyidealizowaną przestrzeń natu ry  
zapowiada już ważną reorien tację  filozoficzną.

Sielankowe urojenia w tomie Z tej sm utnej ziemi burzył w izerunek 
chłopa zmagającego się z surow ą, jałową ziemią. Idylliczna ułuda sta
nowiła chwilowe w ytchnienie w poetyckim trudzie dawania świadectwa 
tej beznadziejnej walce. Tom Z martwej roztoki jeszcze bardziej pogłę
bia katastroficzną wizję św iata góralskiego. Symbolika pustki, m artw o
ty, w yciętych lasów wiąże się tu  z przewodnim m otyw em  upływającego, 
niszczącego czasu. Synchroniczną opozycję arkadyjskiego krajobrazu, w y
kreowanego w wyobraźni podm iotu, i cierpiącego człowieka — zamienia 
O rkan w relację diachroniczną: niepohamowanego czasu-śmierci, k tóry  
nie oszczędza naw et przyrody, i czasoprzestrzeni „Niegdyś — drzew iej”. 
Współczesność okazuje się cm entarzyskiem , scenerią wym arłego życia, 
niezdolną już wywołać sielankow ych iluzji. Świadomość podmiotu szu
ka więc ocalenia w retrospekcji, w wędrówce do idylli dzieciństwa, pa
sterskiej młodości czy jeszcze dalej — w zamierzchłe czasy pierw otnej, 
nieskalanej przyrody. S tam tąd  właśnie pamięć lub wyobraźnia wyw o
łują obrazy o bukolicznej harm onii, z zielenią gęstych lasów, obfitością 
zw ierząt i m iodu („Niegdyś — drzewiej — huczał tu  żywotny ruch”).

W spomnienie m inionych czasów, beztroskiej młodości, nadbudowuje 
nad empiryczną, katastroficznie nacechowaną rzeczywistością m artw ej 
roztoki przestrzeń m arzenia, wystylizowaną na idylliczną krainę paster
ską. W w ierszu Byliśm y tu... sytuacja wędrówki w czasie realizuje się 
w form ie wspom nień adresow anych do partnerk i młodzieńczych unie
sień miłosnych:

Tu, u tej koraliny, Wiedliśmy długie rozmowy,
Stroiłem Cię w korale, Marząc przyszłości sen złoty,
Patrząc w zajaśnione Twe oczy... Aż nas otulił płaszcz mroku.
Hań, w uboczy, Albo ten moment baśniowy
Zbieraliśmy maliny... W ono upalne południe,
Hań, nad szumem potoku, Gdy Cię ubrałem w  girlandy nietoty,
Na tej omszałej skale, Xż wyglądałaś jak boginka cudnie,

Która się w paproć odziewa...
Hei — śnie... dolino... [177—178]



Sielankowa sceneria oraz fabuła liryczna pojaw iają się i tu ta j, i w in 
nych utw orach w kontekście refleksji podm iotu nad determ inizm em  
upływającego czasu. Motyw tem poralny, an ty tetyczny wobec znaków 
przestrzeni sielankowej, służy deziluzji wykreowanego w pamięci k ra ju  
młodości. Oprócz tego powraca w tomie tym  schem at kom pozycyjny 
oparty na opozycji idealnego pejzażu i świadomości „nędzy istn ien ia”. 
Jeden zwłaszcza fragm ent w art jest zacytowania jako w yraz idyllicznej 
wyobraźni poety, jego skłonności do percepcji św iata według wzorów 
swojskiej sielanki:

Echami dźwięczą gdzieś pasterze —
Plącze się postuk w si dalekiej —
Skądś zalatuje poszum rzeki —
Gdzieś dzwonią na pacierze. [221]

Obraz ten m ógłby uchodzić za fragm ent tekstu  w całości w ysty li
zowanego na sielankę. Bardzo zręcznie posługuje się O rkan realiam i 
i stylem  poezji sielskiej, tworzy akustyczną sugestię idyllicznego pejza
żu, by zaraz zburzyć iluzję słowami zawiedzionego podmiotu:

Próżno mię ukój ten szczęśliwi,
Próżno w  me serce się wpromienia —
Łka w nim tym głośniej, tym rzewliwiej 
Nędza istnienia... [221]

Refleksja ta  pozwala wniknąć w ukryw ane dotąd sfery psychiki pod
m iotu obu tomów. Odsłania bowiem jego m odernistyczny kom pleks za
wiedzionego eudajm onizm u, źródło sprzeczności m iędzy postaw ą ludo
wego prom eteizm u a postawą sielankowego eskapizmu. A kcenty żalu, 
skargi na nieskuteczność idyllicznej psychoterapii, w yrażają frustrac ję  
i zmęczenie, w yjaśniają zarazem m otyw y ucieczki do bukolicznej oazy 
Miłości pasterskiej. W światopoglądowej biografii poety jest to oznaką 
kryzysu postawy rzecznika chłopskiej krzyw dy, chwilowe zamknięcie 
się w  świecie retrospektyw nego m itu o u traconym  ra ju  młodości. Zm ia
nę orientacji ideow o-artystycznej O rkana trafn ie  określił Antoni Potocki:

Z wolna [...] w  Roztokach, w Miłości pasterskiej uchylają się zasłony 
mroczne i jak błękit w  chmurach błyskają uroki podgórskiej ziemi. Nie cała 
jest „zamarzłą kępą” — jest na zboczach i w  dolinach, wśród skalnych ścian  
i smrekowych gajów miejsce na Arkadię. W iedzieliśmy o tym już od Sabały — 
przynosił o tym wieść W itkiewicz — Tetmajer stworzył mitologię tej Arkadii. 
W Orkanie zaś jej podobno tyle, ile rzeczywistość uchyla nad jego ojczyzną 
mroków i klęsk 41.

Spostrzeżenie to wym aga jednak drobnego uściślenia. O rkan nie od
najduje Arkadii w  czasie i m iejscu swych współczesnych doświadczeń 
życiowych czy obserw acji literackich. Teraźniejszość pozostaje pusta 
i m artw a, co więcej — przeraża i odbiera chęć do walki. Konsolację

41 P o t о с к i, op. cit., s. 286.



przynieść może wspomnienie, m arzenie, sen o m inionej idylli młodości. 
Kluczem bowiem do konstrukcji i filozofii zbioru Miłość pasterska  jest 
w iersz Zbaczona nuta. S truk turaln ie  i funkcjonalnie rzecz biorąc, tw o
rzy on liryczny wstęp, rodzaj autotem atycznej ram y, porów nyw alnej 
z om awianym i kom entarzam i poetyckimi Laskowskiego i rozpoczyna
jącym cykl Na Ska lnym  Podhalu opowiadaniem  Stara książka i stara 
pieśń. W tych trzech tekstach m am y zatem  do czynienia z podobną, dwu- 
planową kompozycją, nawiązującą do tradycji lite ra tu ry  sielankowej.

Zbaczona nuta  jako autonomiczna wypowiedź poetycka ustala  sy tua
cję lirycznego wspom inania dawnych czasów, określa pozycję i świado
mość podmiotu, a także przynosi nostalgiczną refleksję nad pieśnią, m u
zyką i obyczajem pasterskim . W relacji zaś do całego zbioru, poprzez 
ukonkretnienie w izerunku podmiotu twórczego i sy tuacji kom unikacyj
nej oraz m otywację wyboru system u artystycznego, nadaje wszystkim  
opowiadaniom charakter przytoczenia cudzysłowowego, wypowiedzi eg
zem plifikujących język sielanki. Inaczej: kolejne u tw ory są sty lizacyj- 
nym  popisem, stw arzającym  sugestię i złudę pow rotu do św iata buko- 
licznego.

Początek wiersza wprowadza w scenerię lipcowego wieczoru, sprzy
jającą zadumie i nastrojow em u poddaniu się „czarowi kochanych gór”. 
Akcję liryczną, rozgrywającą się w  wyobraźni podm iotu, urucham ia 
dźwięk fujarki. Ten „dziwny, zapom niany instrum ent” i „dawna n u ta” 
są znakam i daw nych czasów ku ltu ry  i pieśni pasterskiej. Stanow ią im 
puls do wspomnień:

Zadrgało serce, życiem strute —
I pod przemocnym jej urokiem  
Zbaczyły mi się w tym momencie 
Pasterskie moje czasy...

Idylliczna przeszłość jawi się człowiekowi znużonemu życiem. W ę
drów ka przez świat, o którym  m arzył w młodości, przyniosła rozczaro
w ania i zawody (por. analogiczny m otyw w Wieczorach Rydla). Toteż 
u źródeł ucieczki do sielankowego św iata m arzeń leży poczucie rozgo
ryczenia, rezygnacji z walki, chęć odsunięcia się od rzeczywistości. Za
mknięcie wiersza — symboliczny pow rót na pasterską polanę — wzmac
nia jeszcze pesymistyczną refleksję podmiotu. Przypom ina bowiem, że 
jest to powrót jedynie w poetyckiej wyobraźni, wspomnieniowa rekon
strukcja  szczęśliwej, ale m inionej młodości:

Oto powracam duszą, bólem strutą...

O nuto! dawna, niepowrotna nuto!...42

42 Fragmenty Zbaczonej nuty cyt. z. W. O r k a n ,  Nowele zebrane T. 2. Kra
ków 1963, s. 109, 111. Dzieła.



M amy więc i tu ta j wszystkie obserwowane wcześniej elem enty sm ut
nej lirycznej sielanki, w  k tórej osobowość podmiotu narzuca arkady j
skim obrazom elegijną, nostalgiczną oprawę. Jak  u Laskowskiego pieśń 
ludowa, tak  u O rkana dźwięki pasterskiej fu jark i w yw ołują sentym en
talne, płaczliwe niem al rem iniscencje („Coś we mnie wołało łkaniem : 
»Franku! F ranku!«”). Podobnie również kształtu je się relacja m iędzy poe
tyckimi introdukcjam i a całością cyklu sielankowego. W stępy te  stano
wią rodzaj m etatekstów  mówiących o pieśni, gawędzie, muzyce oraz
0 ich m iejscu i funkcji w  kulturze chłopskiej lub pasterskiej. Pieśniowe 
„seriale” Laskowskiego i zbiór nowel Orkana rozw ijają te sugestie este
tyczne i autobiograficzne w  stylizowanych tekstach lirycznj^ch bądź n a r
racyjnych. Z tego punk tu  widzenia ów poetycki, skrótowo zarysowany 
obraz Arkadii młodości w wierszu Zhaczona nuta  zapowiada i wskazuje 
najistotniejsze cechy św iata sielankowego Miłości pasterskiej. M amy za
tem  idylliczny pejzaż, z takim i znakami przestrzenno-m alarskim i, jak 
pokryte gęstym i lasami zbocza górskie, orle gniazda, słoneczne polany 
czy pasterska koleba. W śród tej pierwotnej, nie zniszczonej przyrody 
żyją szczęśliwi, wolni od trosk pasterze, oddający się zabawie, miłości
1 wcale nie znojnej pracy. To wstępna projekcja tem atyki zbioru. H ar
m onijny związek człowieka i na tu ry  znajduje dopełnienie w form ach 
folkloru i całej kulturze pasterskiej, integralnie wkomponowanej w  przy
rodę. A więc m uzyka — melodia fujarki, rekw izytu rodzimej idylli. Na
stępnie pieśń, za pomocą której kochankowie naw ołują się z sąsiednich 
uboczy, upraw iając szczególny śpiewaczy flir t  miłosny (na m otywie tym  
oparte zostało pierwsze opowiadanie cyklu). Pojawia się również postać 
„długowłosego gazdy”, opowiadającego „różne cuda-dziw y”. Język lu 
dowej pogwarki przy w atrze wkom ponuje Orkan w narrację sielanko
w ych opowieści. Oszczędnie dialektyzowana, w yraża ona osobowość 
opowiadacza zachowującego sentym ent dla słowa ludowego, poddanego 
poetyckiej sublim acji w sty lu  romansu pasterskiego.

Taki właśnie wzorzec stylizacyjny opowiadania Południe  wskazał O r
kan w liście do Antoniego Potockiego43. Podobną struk tu rę  posiadają 
też i pozostałe — z w yjątkiem  Pogrzebu M uzyki  — utw ory zbiorku. Łą
czą one elem enty góralskiej gawędy i wyidealizowanej sielanki miłości, 
a typowy dla rom ansu pasterskiego idylliczny kostium  bohaterów  uk ry 
wa treści autobiograficzne o sentym entalno-nostalgicznej wymowie.

Nieprzypadkowo w cytow anym  liście powołuje się Orkan na Kazi
m ierza Tetm ajera. Związki między Miłością pasterską a cyklem Na Skal
n y m  Podhalu to jednak coś więcej niż tylko analogie m otywów buko- 
licznych. W analizowanym  tu typie dwuplanowych tekstów sielankowych

43 Zob. ibidem, s. 403 (Nota wydawcy) : „Mam na myśli romans pasterski śpie
wem, z melodiami, rzecz naiwnie pierwotną, jak się, pasąc na przeciwnych zbo
czach (ten woły, a ta owce), śpiewaniem głośnym porozumiewali. Tetmajer za
wadził o to w  Na Skalnym Podhalu”.



z autotem atyczną, odautorską ram ą kom pozycyjną nie może zabraknąć 
idyllicznych refleksji Tetm ajera zaw artych w Starej książce i starej pieśni 
oraz w zam ykającym  cykl eseju o Szymku Krzysiu. U stalają one bo
wiem dla całego zbioru opowiadań wspomnieniową perspektyw ę n a rra 
cyjną, w yrażającą zadumę nad dawną, w ym arłą góralszczyzną. Je s t to 
przecież ten sam elegijny ton, k tóry O rkan zaw arł w słowach: „O nuto! 
dawna, niepow rotna nuto!...” Z tą może różnicą, że T etm ajer okazał się 
nie tyle sentym entalnym  poetą, co w ytraw nym  folklorystą-stylizatorem .

Zauważmy, że między poetyckimi wstępam i Laskowskiego, Zbaczoną 
nutą  O rkana i ram owym i opowiadaniami Tetm ajerowskiego Skalnego  
Podhala istnieją w yraźne analogie semantyczne. Owe m iejsca wspólne 
to: autotem atyczna refleksja nad sztuką ludową — pieśnią, gawędą, tań 
cem i muzyką; emocjonalna tej sztuki afirm acja i stylizacyjne naśla
downictwo pozwalają autorom  przeżywać swoistą idyllę folkloru i lu 
dowości. Tetm ajer wychodzi przecież od eseistycznej w erbalizacji swych 
zachwytów nad góralską pieśnią, gawędą i tańcem. Pow ołuje się na 
świadectwo Goszczyńskiego o istocie sztuki ludowej, autentyzm ie jej 
ekspresji, zespoleniu z ziemią i k ra job razem 44. Opisuje „stary  i p ier
w otny taniec, podobny do tańca dzikich ludów ” oraz towarzyszącą m u 
pieśń, zauważając, jak w tych form ach folkloru góral w yraża swą du
szę i — co niezwykle ważne — przypom ina sobie i przeżywa młodość, 
„odtańcowuje swoją przeszłość” 45.

Od tej psychologicznej analizy twórczości ludowej wiedzie droga do 
stylizacyjnej identyfikacji, przeżywania w procesie twórczym  idyllicz
nego złudzenia autentyzm u pierw otnej ekspresji artystycznej. Ów te ra 
peutyczny mechanizm idylli sztuki widoczny jest zwłaszcza w dziedzinie 
ludow ej narracji. Fascynacje plastycznym i, sugestyw nym i „opowiadania
mi starych  chłopów” prowadzą wszak do zauroczenia w yobraźni pisarza 
góralską mową, do stw orzenia subiektywnego św iata ludowej gawędy, 
czegoś w rodzaju zam kniętej, odgrodzonej od targow iska k u ltu ry  współ
czesnej, p ryw atnej idylli znikającego folkloru słownego. S tąd pełne iry 
tacji uwagi o góralach przywłaszczających i przypisujących sobie cechy 
bohaterów  cyklu:

To jest pisane w wyobraźni i z wyobraźni o ich przodkach, ich pradzia
dach i dziadach, ich ojcach ostatecznie tu i ówdzie — ale nie o nich. Z dzi
siejszą góralszczyzną i zakopiańszczyzną n ie ma tu nic wspólnego.

I przew rotne, ale potwierdzające autorską ucieczkę w  idyllę, słowa 
do czytelników: „Dla nikogo nie pisałem Podhala. Pisałem  dla siebie” 46.

44 K. T e t m a j e r ,  Na Skalnym Podhalu. T. 1. Kraków 1967, s. 49.
45 Ibidem,  s. 50—51.
49 Ibidem,  s. 38, 40. J. К o lb  u s z e w s k i  (Tatry w  twórczości Kazimierza  

Tetmajera. W zbiorze: Między Tatrami a niebem. Studia o Kazimierzu Przerwie-  
-Tetmajerze wygłoszone na sesji w  Ludźmierzu 14 czerwca 1986 r. Nowy Sącz 
1987, s. 11) zauważa: „Oczywiście przesadą by było przyjmowanie z dobrą wiarą,



Pieśń i gawęda były więc znakami dawnej kultury , pozwalały odtw a
rzać w języku folkloru minioną A rkadię góralską. Analogiczną funkcję 
spełnia pieśń w nostalgicznych wspomnieniach poetyckich Laskowskiego 
i Orkana.

Drugim elem entem  wspólnym  porównywanych zbiorów i cykli sie
lankowych będzie nasycenie ich w stępnych fragm entów  treściam i auto
biograficznymi i liryczno-wspomnieniowymi. Tak jak stylizacje pieśnio
we Laskowskiego — romanse pasterskie Orkana i gawędy Tetm ajera 
stanowią konkretyzację w stępnych rozważań autotem atycznych, m eta- 
tekstowych, tak  tem atyka, św iat przedstaw iony tych utworów są jawną 
lub kryptonim ow ą form ą powrotu do krainy wiejskiego (pasterskiego) 
dzieciństwa i młodości. Tetm ajer zatem  przypom ina swą dram atyczną 
przygodę z la t dziecięcych, nie omieszkując zaznaczyć, że uratow any zo
stał przez Sew eryna Goszczyńskiego; w raca myślami do młodzieńczych 
w ypraw  w Tatry. Sentym entalna form a tych wspomnień służy przede 
wszystkim zilustrow aniu drogi twórczej, rozpoczętej pod patronatem  
Goszczyńskiego, a także pozwala wzbogacić o szczegóły anegdotyczne 
przeprowadzaną w Starej książce i starej pieśni autokreację na epika 
góralszczyzny. Prawdziw ie idylliczną retrospekcję otwiera zdanie: „U nas 
w Ludzim ierzu było ślicznie”. N astępujący dalej opis wiejskiego pejza
żu tworzy obraz Arkadii dzieciństwa, spokojnego i tajemniczego zakątka 
odgrodzonego od świata górami. Ta m alarska m iniatura okolicy dzieciń
stwa stanowi emocjonalne podglebie autorskiej wizji dawnego życia gó
ralskiego.

W stępny esej biograficzno-kulturow y precyzuje również kompozycję 
czasoprzestrzenną cyklu. Jak  w poprzednich utw orach tak i tu ta j poja
wia się opozycja teraźniejszości, „tu  i teraz” świata autorskiego, oraz 
przeszłości, „tam  — kiedyś” pierwotnego świata Tatr. Współczesność na
cechowana jest poczuciem zmęczenia, niezadowolenia z pracy twórczej, 
męczącym przełam yw aniem  oporu tworzyw a językowego. Autor uśw ia
damia sobie nieautentyczność dzisiejszego sty lu  życia i porów nuje go 
ze spontanicznością, szczerością starego Tomka Gadei:

My mało przeżywamy, my tylko wyobrażamy sobie, co byśmy mogli, co
byśmy byli mogli przeżyć, a on żył! Żył tak, jak mu było żyć najwłaściwiej,
najwrodzeniej17.

że pisał Tetmajer Na Skalnym Podhalu  dla siebie samego tylko i że jedynymi 
czytelnikami, jakich by chciał mieć, byli jego ojciec, Goszczyński, ks. Stolarczyk 
i Chałubiński. Wypowiedź ta zachowuje jednak wagę cennego dokumentu bardzo 
indywidualnego i osobistego stosunku Tetmajera do Tatr i góralszczyzny”. Rozu
miem, że z innej nieco perspektywy sformułowana tu została podobna diagnoza 
świadomości twórczej Tetmajera. Arkadią w tym samym stopniu była przestrzeń 
Tatr, jak i świat kultury góralskiej.

17 T e t m a j e r ,  Na Skalnym Podhalu, t. 1, s. 51.



Z tej dezaprobaty wobec pozornego, zakłamanego bytow ania w ynika 
tęsknota za pierw otną spontanicznością człowieka natury . Obok idylli 
sztuki i dzieciństwa jest to trzeci elem ent sem antyczny ram y kompozy
cy jnej — wędrówka w czasie, dokonujący się za spraw ą języka gawędy 
pow rót do Arkadii dawnej góralszczyzny. Zapowiada tu  T etm ajer boha
terów  wielu opowiadań — pierw otnych osiłków, porywczych i nieokieł
znanych w swych namiętnościach mieszkańców tej dzikiej krainy. Ci 
pierw otni herosi Podhala, fascynujący autora cyklu swym  witalizm em, 
autentycznym  zbrataniem  z natu rą  należą już jednak do przeszłości. A r
tystyczna rekonstrukcja dawnej góralszczyzny łączy więc pierw iastki 
idyllicznej podróży w czasie, nostalgicznego m arzenia o naturze i czło
wieku pierw otnym  — z deziluzyjnym  spojrzeniem  ewolucjonisty, świa
domego przem ijalności i niepowrotności dawnej ku ltu ry  i sty lu  życia.

Analizowane dotąd teksty  sielankowe, przy oczywistych różnicach 
gatunkowych, odm iennych realiach świata wiejskiego i pasterskiego, re
prezentu ją jednak pewien jednorodny wzór wypowiedzi idyllicznej. Jest 
to typ sielanki lirycznej lub epickiej, dwuplanowej, z wyeksponowaną 
ram ą kompozycyjną i w izerunkiem  podmiotu, alter ego autora, o w yra
ziście skonkretyzow anej osobowości artystycznej, psychologicznej i świa
topoglądowej. Zasadniczym rysem  tej osobowości sta je  się sm utek, nie
zadowolenie ze swej pozycji społecznej, frustrac je  świadomości artystycz
nej i zrodzona stąd chęć ucieczki i zamknięcia się w  wym arzonej krainie 
szczęścia. Świat sielankowy jest więc form ą rzeczywistości zastępczej, 
doraźnie wykreow anej do celów terapeutycznych, chwilowym odpoczyn
kiem  i snem zawiedzionego artysty . Poddaje się on wprawdzie psycho
terapeutycznej złudzie sielankowych uroków, lecz towarzyszy mu także 
świadomość nieosiągalności lub niepowrotności — odległego miejsca bądź 
utraconego czasu.

Pesymizm, nostalgia, elegijne żale podmiotu sielankowych wędrówek 
są zapewne dziedzictwem rom antycznych przeobrażeń filozofii gatunku, 
ale też spotęgowanym symptom em  współczesnych dylem atów artysty , 
inteligenta, mieszkańca ku ltu ry  przełomu wieków. Taka s tru k tu ra  ideo
logiczna om awianych tekstów, przejm ując naiw ną w iarę sielanki sen
tym entalnej w leczącą moc kontem placji przyrody, ujm uje ją w  styliza- 
cyjny i re in terp re tu jący  cudzysłów. Tworzą go w stępne teorie pieśni, 
m uzyki i gawędy ludowej oraz ich stylizacyjne realizacje w zbiorach 
i cyklach sielankowych, a także ram owa pesym istyczna refleksja świa
topoglądowa. Skala owego pesymizmu bywa różna — od nieco tea tra l
nego, m inoderyjnego żalu za utraconym  rajem  wsi ziem iańskiej i w y
rzekaniem  na „miejski bruk  — macochę” u Laskowskiego, po katastro
ficzne refleksje O rkana i Tetm ajerowską diagnozę sztucznego, nieauten
tycznego sposobu życia. W yrazem dezaprobaty a rty sty  wobec współcze
sności staje się przywdzianie stro ju  pasterza, ludowego grajka lub ga



wędziarza 4S. Pozostaje on przy tym  m odernistycznym  stylizatorem  i este
tą, znawcą tradycji gatunku, a także nowoczesnym folklorystą, teo re ty 
kiem pieśni, gawędy, wzbogacającym poetykę sielanki znakam i folkloru. 
Stylizacja sielankowo-folklorystyczna podlega wówczas swego rodzaju' 
autonomizacji, stw arza iluzję zamkniętego, bezpiecznego św iata idylli 
swojskiej sztuki.

Sielankowe terapie: idylla miłości i Arkadia artystów

Sielankowe sny i tęsknoty sąsiadują w literatu rze młodopolskiej z ideą' 
spełnionych m arzeń i obrazami praktycznej afirm acji idyllicznego mo
delu życia. R etrospektyw ny punkt widzenia i nostalgiczną uczuciowość1 
podmiotu zastępuje w tedy wzór osobowy człowieka osiągającego szczęś
cie, odradzającego się w kontakcie z na tu rą  i m ieszkańcami w iejskiej 
Arkadii. W tego typu tekstach znikają autotem atyczne wstępy. Styliza- 
cyjny dystans i jawność estetycznego planu wypowiedzi zostają nato
miast osłabione i przysłonięte w arstw ą znaczeń rodzajowych, obyczajo
wych czy psychologicznych. Nie jest to nowe zjawisko w historii ga
tunku, już bowiem staropolska idylla zarzucała podział na dwa plany, 
usamodzielniając wizję św iata sielankowego i wzbogacając ją o tematykę· 
społeczną bądź narodow ą49. Opiewanie uroku wiejskich opłotków nie 
pozbawione było przy tym  akcentów dydaktycznych, a sielanka staw ała 
się wówczas jedną z literackich form napraw y świata.

W tym  nurcie historii gatunku zlokalizować należy jednoplanową 
sielankę młodopolską, oferującą nowy wzór życia, program  m oralnej od
nowy człowieka oraz odrodzenie sztuki i w arunków  pracy artysty . Do
m inantą tego rodzaju wypowiedzi staje się filozofia św iata i człowieka 
ujęta już nie jako cerebralna czy oniryczna wizja poetycka, ale realny , 
często autobiograficznie uprawdopodobniony sposób życia. S ty lizacyjny  
cudzysłów i kostium  pasterski schodzą na plan drugi, bardziej jeszcze 
widoczny w cyklu Mojej żonie Rydla lub w Bajecznie kolorowej Sew era 
niż w idyllicznym  opowiadaniu Reym onta Szczęśliwi.

48 P o g g i o l i  (op. cit., s. 58) tak wyjaśnia ów sielankowy gest niezadowole
nia: „Jeśli artysta czy poeta tak często przyobleka się w szaty pasterza, to tylko* 
dlatego, iż woli podkreślać swą indywidualność w sposób bardziej intymny. Pod
kreślenie to jest jednak zarazem symbolicznym protestem, aktem romantycznej, 
z nostalgii zrodzonej negacji kulturalnych i materialnych okoliczności, które de
cydują o stanowisku artysty w  społeczeństwie, czyniąc zeń jednocześnie popularną, 
osobistość i coś w  rodzaju urzędnika państwowego”. Wydaje się jednak, że opisy
wany tutaj podmiot sielankowych tęsknot to nie tylko — jak chce Poggioli —  
homo artifex,  ale i homo ludens, i homo faber, scalający różne role i aspekty  
osobowości inteligenta modernistycznego.

49 Zob. D o b a k ó w n a :  Sielanka końca XVIII i pierwszej połowy X IX w ie 
ku wobec polskiej tradycji gatunku, s. 83 n.; Sielanka (hasło), s. 671.



Różnice s tru k tu r znaczeniowych dwu typów sielanki ujaw nia porów
nanie Wieczorów i wiersza Serce mi się wciąż w yryw a  Rydla z cyklem 
erotyków  Mojej żonie. Nastrój melancholii i sm utku z powodu oddalenia 
od wiejskiej Arkadii nie ewokował tam  żadnych nadziei na powrót i re 
integrację osobowości. Obrazy wsi rodziły się w w yobraźni m odernistycz
nego tułacza, zagubionego w obcym świecie i między obcymi ludźmi. 
Światopogląd podmiotu liryków Mojej żonie wyraża najpełniej wiersz 
W  sadzie. Skonstruow any jako monolog — wyznanie skierow ane do uko
chanej, prostej w iejskiej dziewczyny, dopisuje do poprzednich motywów 
wyobcowania i tułaczki nowy, konsolacyjny epilog. Zaciszny sad, topos 
raju , idyllicznego szczęścia oraz wiejska chata w yznaczają kres życiowej 
wędrówki. Podmiot dokonuje rozrachunku z przeszłością i m oralnej k ry 
tyki świata fałszu i zakłamania. Dotychczasowa droga życiowa przed
staw ia się jako błądzenie i cierpienie, a słowa tułacza przypom inają sk a r
gę i skruchę dziecka odzyskującego rodzinny dom:

I oto, marnotrawny syn,
Wyniosłem z życia ból i czczość. [151]

Odwrócone zostają relacje czasoprzestrzenne, ich wartościowanie 
i m iejsce usytuow ania podmiotu. Dawnemu układowi: ,,tu i teraz” ze 
znakiem  ujem nym  oraz ,,tam — gdzieś” z dodatnim, odpowiada obecnie 
osiągnięte, szczęśliwe ,,tu i teraz” i minione, pejoratyw nie wartościowa
ne „tam  — kiedyś” :

Dziś już to wszystko przykrym snem,
Bom świata proch otrzepał z nóg,
Gdym wszedł w twych ojców biedny próg
I znalazł niebo w sercu twem. [151]

Istnieje więc ziemska kraina harmonii, ładu moralnego, miłości, 
a wszystkie te cnoty i wartości zasadzają się na etyce prostoty i ubóstwa. 
Ten ideał klasycznej idylli, o którym  wspomina Poggioli, rozwija i uzu
pełnia Rydel w wierszu Wiano:

Ty nie gorszy od szlachcianek
Masz herb — świeży wianek;

Bez nauki wiesz, co cnota 
I serca prostota;

Umiesz kochać wiernie, szczerze 
I mówić pacierze.

Г..........................................1
Twój majątek — skarb dobroci 

Życie mi ozłoci! [148]

Szczerość, czystość, wierność, a przede wszystkim wrodzone, in stynk
tow ne poczucie moralności składają się na duchowy w izerunek narze
czonej. Z porównania ze szlachciankami, posażnymi mieszczkami i edu
kowanym i pannam i w yłania się ideał prostej, cnotliw ej i pracow itej



dziewczyny wiejskiej. Oto bohaterka idyllicznego świata, do którego do
tarł niedawno jeszcze znużony życiem tułacz, a obecnie sentym entalny 
kochanek oraz poeta. O swej literackiej profesji nie rozmawia on jednak 
z narzeczoną. Sposób wykreowania podmiotu zdaje się bowiem wskazy
wać, że autorowi chodziło o gest sielankowego zerwania ze swą m acie
rzystą kulturą, odsunięcia w zacisze wiejskich cnót i uroków pejzażu. 
M oralna kry tyka wielkiego św iata (W sadzie), obyczaju zaręczynowego 
(Wiano) prowadzi do wyrzeczenia się dotychczasowej osobowości, ufor
m owanej w w arunkach ku ltu ry  wielkomiejskiej. W bronowickiej Arkadii 
poeta pragnie uchodzić jedynie za prostego, szczerego człowieka. W y
bierając na towarzyszkę życia chłopską dziewczynę kieruje się głosem 
serca, ale i podziwem dla całego świata wartości ludowych. Tęsknoty 
za schłopieniem, które dla Laskowskiego były głównie poetycką mino- 
derią, chwytem  literackim , tu ta j nabierają właściwości rzeczywistego 
i całkiem serio traktow anego program u życiowego. Jeśli naw et pominąć 
autobiograficzny charakter cyklu Rydla, wystarczająco wym owna i su
gestyw na okazuje się w ew nątrztekstow a sem antyka układu fabularnego 
i przestrzennego.

Zwróćmy bowiem uwagę na symboliczne przekroczenie „ojców bied
nego progu”, o którym  wspomina cytowany fragm ent. W Wieczorach 
podmiot marzył, że po powrocie „siądzie przed dworem ”; w nastrojow o- 
-idyllicznym  liryku  W noc miesięczną:

Księżyc na białą dworu ścianę 
Rzuca gałązek cień. [16]

Natom iast w języku przestrzennym  cyklu Mojej żonie miejsce dworu 
zajm uje chata. Także z bielonymi ścianami, w których szpary zalepia 
gliną przyszła żona, a obserw ujący ją podmiot zapewnia:

Jak stanie moja chata,
Będziesz lepić w mym domu. [128]

K rajobrazow y i etnograficzny obraz chaty został tu  zespolony z po
jęciem „mojego dom u”, co dla podmiotu oznaczać ma „oswojenie” i za
właszczenie miejsca społecznie i kulturowo odmiennego. Jest to równo
cześnie przekroczenie granicy dwu kultur. Dotychczasowe usytuow anie 
w  przestrzeni m iejskiej lub dworskiej określało zew nętrzny punk t wi
dzenia podmiotu, obserwującego i kontem plującego wieś. W cyklu Mojej 
żonie orientacja przestrzenna przenosi się w obszar wiejski — pola, cha
ta, sad — i tylko krótkie chwile rozstania wprowadzają perspektyw ę 
zewnętrzną. Zakorzeniając się w nowym miejscu i zbiorowości podmiot 
rozluźnia więzi ze środowiskiem miejsko-inteligenckim . Ta sielankowa 
terap ia  przypom ina więc proces asymilacji kulturow ej. Dokonuje się ona 
poprzez odrzucenie daw nych wzorów i w tórną reintegrację osobowości 
na nowym gruncie tej innej, internalizow anej i bardzo emocjonalnie od



bieranej ku ltu ry  50. W świadomości podmiotu ma to być zm iana radykal
na i całkowita („Bom świata proch otrzepał z nóg”), na co zresztą w ska
zywałyby próby zreinterpretow ania i przewartościowania dotychczaso
wego życia.

W rzeczywistości jest to proces połowiczny i w brew  szczerym in ten
cjom nowa s tru k tu ra  osobowości, form y zachowań okazują się dalekie 
od norm obyczajowych, a przede wszystkim  językowych, św iata w iej
skiego. Rydel, w przeciwieństwie do Laskowskiego, nie każe swemu poe
tyckiem u rezonerowi celebrować językowej fraternizacji, rezygnuje z m a
nierycznie, cudzysłowowo w yodrębnianej leksyki ludowej jako oznaki 
bratan ia się z chłopami. Stosując zręcznie stylizację pieśniową w w ar
stw ie w ersyfikacyjnej i rytm icznej, posługuje się językiem folkloru 
w poetycko-sielankowych w yznaniach miłości, opisach spotkań i pochwa
łach urody Jadwisi. Słowny obraz podm iotu na ogół mieści się w  nor
mie czułego, pieszczotliwego, sentym entalnego sty lu  ludowej pieśni m i
łosnej. Robi to wrażenie głębokiej identyfikacji ze świadomością języ
kową i obyczajem grupy, z którą zamierza związać swe przyszłe losy 51. 
W kontekście całego cyklu zabieg ten okazuje się jednak tylko zręcznie 
odegraną przez kunsztownego, wytwornego poetę rolą kochanka w  sie
lankowym  przebraniu.

Oto np. w wierszu Rydla Patrzę na ciebie klasycystyczny m otyw Afro
dyty  zrodzonej z m orskiej piany rozwija się w analogię do w iejskiej 
dziewczyny, która wyłania się „Z zielonych miedz i kłośnych zbóż” jako

[...] siostra tych polnych róż,
Poranną rosą zmyta 
I cała w  blasku wschodzących zórz 

Jak Afrodyta. [122]

Równie parnasistowska ornam entyka pojawia się w Rusałce, Raju  
czy Źródle. Słusznie zatem Kazimierz Czachowski pisząc o eklektyzm ie 
i stylizatorstw ie poezji Rydla zauważa:

w cyklu erotyków Mojej żonie (1902) spod maski wieśniaka wyziera parna-
sista, drapujący się w  teatralny strój sielankowego pasterza 5*.

80 Jest to oczywiście bardzo swobodna interpretacja socjopsychologiczna, in
spirowana książką: P. L. B e r g e r ,  T. L u  c k m  en,  Społeczne tworzenie rze
czywistości. Przełożył i słowem wstępnym opatrzył J. N i ż n i k .  Warszawa 1983.

81 Socjolog zauważyłby przy tej okazji, że człowiek ów spełnił warunki tzw. 
socjalizacji wtórnej, która wymaga, jak piszą badacze (ib idem , s. 215), „opano
wania związanego z rolami słownictwa, co oznacza przynajmniej internalizację 
pól semantycznych porządkujących nawykowe interpretacje i postępowanie w ob-' 
rębie sfery instytucjonalnej”. Rzec można, że autobiograficznie nacechowany pod
miot cyklu opanował pole semantyczne pieśni ludowej i sprawnie posługuje się  
językiem właściwym roli wiejskiego zalotnika.

52 K. C z a c h o w s k i ,  Obraz współczesnej literatury polskiej. 1884—1933. 
T. 2. Lwów 1934, s. 94.



Powiedzmy raczej — czułego sielanina, odkryw cy i wielbiciela chłop
skiej autentyczności, prostoty i cnót m oralnych. Retrospektyw ne m a
rzenia o w iejskim  zaciszu pojawiające się we wcześniejszych lirykach 
idyllicznych zastępuje teraz radość z jego odnalezienia, egzaltowane 
i spontaniczne przeżycie szczęścia w wiejskiej Arkadii.

Ucieczka od miejskiego zgiełku i b lichtru wielkiego świata m iała — 
jak wskazują wiersze W sadzie i Wiano — m otywację głównie psycho
log! czno-etyczną, w mniejszym stopniu obyczajową. W idyllicznej oazie 
odnalazł podmiot ład m oralny, zachowany związek człowieka z na tu rą , 
pracowitość i pobożność. Drogą do zintegrowania z tym  światem  chłop
skich wartości staje  się miłość do wiejskiej dziewczyny — otw ierająca 
bram y sielskiego raju . Rydel dokonuje zresztą charakterystycznego po
działu symboliki przestrzennej. Ogród (Oświadczyny), sad, chata (U ma
tusi), pola i miedze (Pod siwą wierzbą) wyznaczają scenerię m iłosnych 
zalotów, wyznań i niew innych flirtów. Raj i niebo (Do ślubu ) sym boli
zują szczęście duchowe, miłość idealną; jak choćby w niebiańskim  pe j
zażu w ew nętrznym , zakończonym kom entarzem  podmiotu (Raj): „Całe 
to niebo jest... w sercu tw ojem ” (152).

Sielankowy ideał miłości, za spraw ą Teokryta i W ergiliusza, uw alniał 
kochanków z więzów konwenansu i moralności zb iorow ej53. Swoboda, 
zmysłowość, hedonistyczny erotyzm, widoczne w liryce miłosnej Tetm a
jera, a w złagodzonej formie także w Miłości pasterskiej O rkana, nie 
mieściły się przecież w Rydlowskim typie sielanki miłosnej. W istocie 
nie jest to bowiem idylla natury, choć obrazy wiejskiej przyrody nadają 
jej pozory wolnej od norm społecznych, pierw otnej spontaniczności oby
czajowej i emocjonalnej. Postać ukochanej jawi się wprawdzie jako dzie
cko natury:

Wyrosłaś tak
Jako ta srebrna brzózka, [121]

Rodził cię szumny pszeniczny łan
I srebrna fala żyta; [122]

— ale jest ona także pracowitą, skrom ną dziewczyną (Przy żarnach, 
Zniiua), uosobieniem cnót m oralnych i dobrego wychowania. Idealizu
jące spojrzenie podm iotu na obiekt miłosnych zalotów uzyskuje n a jb a r
dziej może symboliczną, wysublim owaną postać w wierszu Źródło. Mo
tyw y białych lilii, czystego, przejrzystego źródła, z którego „nie p iły  
usta niczyje”, tw orzą alegorię dziewictwa, przypom inającą znany obraz 
Ingresa, i raz jeszcze odsłaniają oblicze wyrafinowanego poety-styliza- 
tora. Toteż ta arkadyjska nim fa i zarazem czysta dziewica prowadzi swe
go kochanka do ołtarza przez wszystkie szczeble wiejskiego obyczaju. 
Oświadczyny, Zaloty, Błogosławieństwo, Do ślubu  — to ty tu ły  w yzna
czające obyczajowo-ceremoniałowy porządek cyklu.

58 Zob. W i t k o w s k a ,  op. cit., s. 67.



Pow staje w ten sposób liryczny pam iętnik miłości pana z miasta 
i chłopki, nadający dydaktyczną i unorm alniającą form ę dawnem u mo
tywowi pana i dziewczyny. Rydel zresztą świadomie nawiązuje do tego 
stereotypu. W wierszu Oświadczyny  Jadw isia na prośbę o rękę i zapew
nienie o przyszłym  szczęściu odpowiada: „Wierzę, panie!...” (130). W in
nym  zaś liryku narzeczony przyrzeka wierność i przed rozstaniem  
ostrzega:

Ludzie ci dopieką;
— „Chciało ci się pana!
Teraz pan daleko,
A tyś poniechana!” [155]

Także Sewer w Bajecznie kolorowej, kreując miłość Wacka do J a 
gusi na wzór zalotów K irkora z Balladyny, każe księżnej ostrzec młode
go m alarza przed skutkam i zawiedzionego uczucia dziewczyny:

Byłoby okropne! Lud cierpi krótko, lecz gwałtownie, boję się wybuchu 
uczucia Jagusi. I czyż zawsze lud w  zetknięciu się z nami ma być zdradzany 
i oszukiwany?!... [296] 54

Po czym postanowienie W acka powzięte w rozmowie z ojcem:
I ja nie mam prawa dla miłości ojca zabijać dziewczęcia, które kocham 

[...]. Nie mamy obaj prawa zabijać dziewczyny i, dobrze m ówi księżna, de
moralizować lud. [302]

Sielankowa miłość pana z m iasta i w iejskiej dziewczyny stanowi je
dynie konwencjonalną, literacką form ułę dla idei m oralnych zobowią
zań inteligenta wobec chłopa — przebudow y etycznych i społecznych 
podstaw  in terakcji wzajem nych. W cyklu Mojej żonie, zachowując su
biektyw ną perspektyw ę w idzenia wsi, z centralnym , wyidealizowanym 
portre tem  ukochanej, wizję sielskiego azylu, terapii i rein tegracji oso
bowości kształtuje Rydel z powagą filozofa k u ltu ry  i psychologa. Toteż 
podm iot poetycki reżyseruje swe zachowania jako m oralista egzemplifi
kujący sielankowy ideał życia, program  pow rotu do źródeł ku ltu ry  zgod
nej z praw am i natu ry  i zachow ującej autentyczne, emocjonalne więzi 
międzyludzkie. Nad swobodę obyczajową i erotyczny hedonizm klasycz
nej idylli przenosi on ład m oralny i uporządkow aną egzystencję w chłop
skiej gromadzie. Ta idylla ku ltu ry , sentym entalna w iejska utopia przej
m uje wprawdzie idealizujące spojrzenie sielanki retrospektyw nego snu
0 utraconym  raju , deform uje wieś ze względu na subiektyw ne intencje
1 oczekiwania, jednakże nadaje swej filozofii sankcje pragm atyczno-dy- 
daktyczne. Nie jest już iluzyjnym , leczącym m arzeniem  o szczęściu, ale 
receptą na jego zdobycie, u ty lita rną  i pouczającą szkołą uczuć i życia 
godziwego.

Dla nas niebo się odmyka,
Bo już ołtarz blisko! [180]

64 Cyt. z: S e w e r  [I. M a c i e j o w s k i ] ,  Matka. — Bajecznie kolorowa. Kra
ków 1955. Dzieła wybrane.  T. 7. Liczba w  nawiasie wskazuje stronicę.



— tym i słowami kończy swą sielankową psychoterapię i resocjalizację 
podmiot Rydlowskiego cyklu erotyków. W rodzimej Arkadii w iejskiej 
obowiązują — jak widać — surowe zasady m oralne i rygory obyczajowe. 
Dopiero małżeństwo daje prawo do pełnego szczęścia, integruje ze zbio
rowością poprzez więzy rodzinne, wprowadzając tułacza, przybysza z in
nego św iata do grona „swoich”. Analogicznym chwytem literackim  po
służył się W łodzimierz Tetm ajer w sielankowej odzie Do mojej żony . 
Jak  wędrowiec z wiersza Rydla W sadzie — wyznaje:

Błogosławiona mi ta noc miesięczna, 
gdym do twej wioski zabłądził w podróży 
i w mrocznym sadzie, w  pozłocie księżyca, 
w  dziewicze twoje wpatrzyłem się lica.

Żonie więc zawdzięcza zerwanie z pustym , bezcelowym życiem cy
gana; to ona, „piastowska gaździna”, wiedzie go „prostą, wiejską, sło
neczną ścieżyną” ku św iatłu. W ierna towarzyszka życia, jak anioł idący 
u boku, jak gwiazda ośw ietlająca drogę, rodzi ojczyźnie dzieci w  „m a
cierzyńskim bolu”, słowem — „Gosposia anielska”. I oto okazuje się, że 
ten wyidealizowany p o rtre t żony jest symboliczną personifikacją wsi, 
uosobieniem wszystkich odnalezionych w niej wartości, tożsam ych po
nadto z pojęciem ojczyzny:

W tobie wieś polską, polskie role żyzne 
i całą w  tobie ja widzę Ojczyznę! 55

Retoryka wzniosłego w yznania miłości i apoteozy kobiety z ludu or
ganizuje wypowiedź będącą w rzeczywistości pochwałą sielankowego 
szczęścia: w ew nętrznej harm onii, mądrego i sensownego życia, miłości 
i płodności, zapew niającej biologiczną, pokoleniową trwałość rodziny i na
rodu.

Psychologiczno-kulturową in terpretację  idyllicznego stereotypu uzdra
w iającej miłości przeprowadza również Reym ont w opowiadaniu Szczę
śliwi. Je s t to historia z życia urzędnika kolejowego, Stanisław a K ubi
ckiego, doprowadzona do jego zaręczyn z chłopską córką M arysią, i za
kończona baśniowo-idylliczną form ułą: „I byli tak szczęśliwi, szczęśliwi, 
szczęśliwi...” W związku z taką konstrukcją stylistyczną zam ykającą wą
tek  miłosny Józef R uraw ski pisze:

Trzykrotne użycie w  zakończeniu opowiadania przydawki „szczęśliwi”, toż
samej z tytułem, oraz wielokropek kończący opowiadanie pozwalają przypusz
czać, że owa szczęśliwość jest iluzoryczna, że jest to forma ironii wobec głów
nego bohatera. W takim ujęciu obrazek ów byłby jednym z pierwszych utwo
rów występujących przeciw „ludomanii” młodopolskiej M.

55 Cyt. z: Zbiór poetów polskich X IX w., ks. 4, s. 345—346. W. T e t m a j e r
poszerza filozofię arkadyjskiej terapii o akcenty patriotyczne, w łaściwe tradycjom
sielanki narodowej. W wersji historycznej sielskie realia, pejzaż i bohaterowie
pojawiają się w Racławicach, epickim poemacie o insurekcji kościuszkowskiej, 
wydanym w 1916 roku.

59 J. R u r a w s k i ,  Władysław Reymont.  Warszawa 1977, s. 103.



Autor sam jednak przyznaje, że w narrac ji nie m a żadnych dowodów 
ironicznego dystansu wobec bohatera, co znacznie osłabia zasadność p ro
ponowanej in terpretacji. Rurawski pom ija natom iast niezwykle istotną 
dla odczytania utw oru warstw ę znaków, łączących to opowiadanie z kon
wencją sielankową, widoczną w w yobraźni artystycznej Reym onta już 
od młodzieńczych prób poetyckich (wiersz Sielanka  z r. 1882). Siady 
kodu sielankowego odczytać można również w tragicznej, dekadenckiej 
noweli Idylla (1892), realizującej m otyw  „Et in Arcadia ego”, czy w opo
w iadaniu Sielanka (1900), gdzie miłość studenta  i kelnerki osadzona zo

s ta ł a  w realiach konspiracyjnego ruchu rewolucyjnego. Niewykluczone, 
że w dwu ostatnich tekstach posługuje się Reym ont schem atam i sielan
kowymi w sposób ironiczny, akcentując złudność idyllicznych m arzeń. 
Jednak  równie dobrze może to być wybór tych elem entów gatunku, k tó
re w yrażają sielankowy smutek, melancholię i ludzką bezsilność wobec 

-wszechobecnej śmierci.
D rugi ważny szczegół to nasycenie wczesnych utworów sielankowych 

Reym onta treściam i autobiograficznymi, co czyni je — podobnie jak 
cykl Rydla — zapisem duchowych rozterek pisarza. Szczęśliwi zatem, 
jak przypom ina Rurawski, nawiązują do planów ożenku z córką chłopa, 
u którego Reym ont wynajm ow ał mieszkanie, a dylem aty w ew nętrzne 
głównego bohatera przypom inają kryzys i poczucie samotności, jakiego 
doświadczył autor Chłopów w  swych kolejarskich latach. Za erotykam i 
Rydla, za losami Wacka z Bajecznie kolorowej k ry ją  się rzeczywiste, 
udokum entowane w ybory idyllicznego sty lu  życia. Opowiadanie Reym on
ta  nie posiada takiej sankcji biograficznej. Znajduje natom iast potw ier
dzenie i wytłum aczenie w światopoglądzie literackim  autora, w wielo
krotnie powtarzanej, wartościującej opozycji na tu ra—kultura. W św ia
domości Reym onta — jak pisze A leksandra Budrecka —

Natura jest wartością najwyższą. Egzystencja wiejska pozwala przybliżyć
się do niej, tworzy najpewniejszą gwarancję zjednoczenia z w artością57.

Bohater Szczęśliwych  jest człowiekiem samotnym, zagubionym, w k tó
rego m entalności dojrzewa decyzja pozostania na wsi i osiągnięcia — 
poprzez związek m atrym onialny — rzeczywistego zbratania z chłopami 
jako ludźm i obcującymi na co dzień z naturą. Opowiadanie przedstaw ia 
tę przem ianę psychiczną, która prowadzi do odkrycia idyllicznej w isto
cie praw dy o szczęściu wśród prostych ludzi, żyjących w kulturze zespa
lającej człowieka z przyrodą i jej prawam i. Punktem  wyjścia jest bo
lesne, zniechęcające przeżycie samotności i bezdomności Stanisława, od
czuwane tym  w yraźniej na tle wigilijnej scenerii i świątecznego nastroju. 
Tworzą one kontrast wobec w ew nętrznej pustki i wyobcowania S tan i

s ław a , wzmagając jego cierpienia i frustracje:

57 A. B u d r e c k a ,  Zagadnienie natury i cywilizacji twórczości Reymonta. 
„Prace Polonistyczne” t. 24 (1968), s. 54.



Dobrze, ale dokąd ja pojadę na święta? do kogo? — szeptał do siebie 
i z wolna jakiś tępy ból osamotnienia przesączał się do duszy. [148] tylko on 
jeden jest sam, zupełnie sam, poza obrębem radości i wesela tego dnia uro
czystego. [149] 58

Mamy więc struk tu rę  psychiczną i model osobowości znany z „przed- 
akcji” cyklu Rydla i z wiersza Do mojej żony  W łodzimierza Tetm ajera. 
Do wiejskiej Arkadii przybyw a tam  tułacz, syn m arnotraw ny, człowiek 
cierpiący i nieszczęśliwy. Obecność w idyllicznej przestrzeni daje szansę 
oczyszczenia i odrodzenia, pod jednym  wszakże w arunkiem  — pokocha
nia dobrej, w iejskiej dziewczyny, niewinnego dziecka natury! Postać taka 
pojawia się też w opowiadaniu Reymonta. Oto jak widzi ją narrato r:

młoda dziewczyna, prawdziwy typ chłopskiej piękności, bo wysoka w  miarę, 
rozrosła, rumiana niby miesiąc na nowiu, o regularnych rysach twarzy i w iel
kich, mocno modrych oczach. [145]

Ona to właśnie dostrzega na tw arzy Kubickiego ślady sm utku, zmę
czenia i zniechęcenia, zachowując jednak dystans i szacunek należny oso
bie z wyższej sfery. Przy pożegnaniu schyla się, by pocałować go w rękę, 
a na propozycję ożenku odpowie:

Loboga! loboga! przecie nijaki krzywdy nie zrobiliśmy panu, a pon tak 
się ze mnie śmieją... [156]

Stanisław, klepiący biedę urzędnik kolejowy, uchodzi więc w oczach 
Marcysi i jej rodziny za „pana”, co — poza m otywacją socjologiczną — 
m a swą wymowę literacką. Jest przecież kolejnym  w ariantem  sielanko
wo zmodyfikowanego m otyw u panicza i dziewczyny.

S truk tu ra  przestrzenna św iata przedstawionego Szczęśliwych  na 
pierwszy rzu t oka niewiele ma wspólnego z tradycją idylliczną. Wieś nie 
stanowi tu  enklawy, sielskiego zakątka odgrodzonego od świata. „D ruty  
telegraficzne, ciągnące się zaraz za W awrzonową chałupą, równolegle 
z linią drogi żelaznej” (147) — to oznaki cywilizacji w kraczającej do
słownie w wiejskie opłotki. H arm onia sielankowego pejzażu została za
chwiana, lecz nie zniszczona. D ruty i tory wyznaczają bowiem w prze
strzeni linię łączącą wieś i oddaloną o pięć w iorst stację kolejową. Ta 
w ysunięta placówka cywilizacji, w raz z okolicznymi zabudowaniami, tw o
rzy już inny św iat — gw arny, ruchliwy, pełen nowoczesnego pośpiechu 
i sform alizowanych kontaktów  międzyludzkich. Jak  centrum  te j cywili
zacyjnej „szpicy” stanowi stacja, tak centralnym  miejscem w iejskiej oko
licy jest chałupa W awrzona. Pomiędzy nimi rozciąga się strefa pól i la 
sów oraz „majaczących z oddalenia wiosek” (147). Kubicki przem ierzając 
tę przestrzeń nie zauważa jej naturalnej, zachowanej jeszcze urody:

5S Cyt. z: W. S. R e y m o n t ,  Nowele. T. 1. Warszawa 1950. Pisma. T. 5. Licz
ba w nawiasie wskazuje stronicę.
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i . Nad śniegami mżył się mrok, w głębiach drgały opale, zachód był po
wleczony złotem i purpurą, gdy [Stanisław] dochodził do swojej siedziby. N ie  
zważał na nic i nic nie widział... prócz tego, że jest sam na świecie [150].

Jest to więc człowiek obojętny wobec natury , nie naw iązujący z nią 
duchowego kontaktu, zam knięty w swych w ew nętrznych cierpieniach. 
Zaw arta w opowiadaniu analiza procesów psychiczno-świadomościowych 
bohatera ilustru je  dojrzewanie jego osobowości do odkrycia wiejskiej 
Arkadii, do prawdziwej, wrażliwej percepcji przyrody 59.

Drogę do sielankowego szczęścia w skazuje M arcysia, intuicyjnie do
strzegająca stan psychiczny Kubickiego. Jak  bohaterki cyklu Rydla i ody 
W łodzimierza Tetm ajera jest ona uosobieniem ciepła, dobroci i poczci
wości całej chłopskiej rodziny, a więc tych wartości, które zadecydują
0 w ew nętrznej przem ianie Stanisława. W przeciw ieństwie do niego za
chowuje ponadto zdolność do emocjonalnego przeżywania przyrody i jej 
kojącego oddziaływania. Zgodnie z konwencją gatunku idealizuje Rey
m ont w izerunek duchowy chłopskiej dziewczyny, o tw artej na piękno 
krajobrazu i em anującą z niego harm onię; oto w igilijny wieczór:

Marcysia stała przed sienią i wyglądała pierwszej gwiazdy.
Cisza... Niebo pogodne i przysłonione zwojami mgieł, przestrzeń biaława 

majaczeje nieobjętym ogromem. Z okien chałup biją łuny; czasem żuraw za
skrzypi przy studni, zachrupocze śnieg pod nogami albo gont lub płot trzaśnie 
na mrozie i znowu cisza, rozlewająca w  sercach spokój słodki.

Hej! jak tu dobrze, przestronno i spokojnie, hej! [152—153]

Tak różne postawy Stanisław a i M arcysi wobec n a tu ry  i wiejskiego 
pejzażu zamknie autor na końcu opisem wspólnie już obserwowanego 
przez narzeczonych zimowego wschodu słońca. Opis ów tworzy wzniosłą, 
symboliczną scenerię idylli miłości, krajobrazow y paralelizm  szczęśli
wych sielankowych kochanków. Przywrócone zatem zostaną dwie istotne 
właściwości bohatera arkadyjskiego: jego związek z przyrodą i w ew nętrz
na równowaga.

Jednak nie miłość i nie natura  decydują o rein tegracji osobowości
1 m oralnym  odrodzeniu Kubickiego. Przyroda jest tu  mimo wszystko 
tłem, a nie celem terapeutycznej kontem placji i zjednoczenia ze świa
tem natury. Miłość — jak w poprzednio analizowanych utw orach — nie 
daje idyllicznego wyzwolenia z konwenansu obyczajowego w ogóle, lecz 
stanow i emocjonalny, acz świadomy wybór nowej norm y społecznej, 
otw ierającej drogę do szczęśliwego życia w zbiorowości chłopskiej. Bo-

59 Pomijam tu skrótowość, szablonowość i nie w  pełni umotywowane zmiany 
w rysunku psychologicznym Stanisława i Marcysi (np. jej gwałtowna reakcja na 
oświadczyny przed pasterką i nagła przychylność po wyjściu z kościoła). Nie 
o wartości artystyczne Szczęśliwych  tu idzie, lecz o ich sens filozoficzny. Pomijam  
też przesadnie emocjonalny, egzaltowany styl, w  jakim — posługując się mową 
pozornie zależną — wyraża Reymont stany duchowe Stanisława. W tym kontekście 
ostatnie słowa opowiadania będą symptomem maniery językowej autora, a n ie  
ironii.



hater Reym onta rozważając w wigilijny wieczór swą kondycję psychicz
ną i społeczną dokonuje odkrycia decydującego o dalszych losach: -

Dobrze mu było tutaj. Zżył się z chłopami i chłopiał sam bardzo prędko, 
unikał kolegów, miasta, nie wyjeżdżał nigdzie, bo, co prawda, nie miał i do 
kogo. Myślał tylko czasami ze strachem, że mogą go stąd wziąć i wysłać na 
drugi koniec linii. Chłopi otaczali go życzliwością, bo dobry był dla robotni
ków i sam się zresztą garnął do wsi i do ludzi wiejskich. Zapomniał po trosze 
o innym świecie i innych ludziach, i o swej samotności [...]. [151]

W ten sposób przygotowany został g runt do przekroczenia psychicz
nej bariery dzielącej introw ertyczną, pesymistyczną osobowość bohatera 
od św iata chłopskiej prostoty, otwartości i serdeczności rodzinnej. Mo
m entem  przełomowym okazuje się zaproszenie na wieczerzę w igilijną, 
w  czasie k tórej rodzą się „marzenia jakieś niejasne o szczęściu cichym, 
przy ziemi, przy swoich” i decyzja o pozostaniu na wsi. O przem ianie 
bohatera z cierpiącego sam otnika w szczęśliwego sielanina przesądziły 
więc dwa motywy: obraz chłopskiej rodziny oraz idylliczno-religijny 
nastró j chaty wiejskiej w  noc wigilijną. Przesłanki wskazujące zatem 
na wartości chłopskiego sposobu życia, określanego nie tylko przez bliski 
kontakt z naturą, ale i autentyczność więzi rodzinnych, i szczerą ludową 
religijność. Reym ont dokonuje tu  czytelnej sielankowej idealizacji i su- 
blimacji rodziny oraz m odlących się w czasie pasterki mieszkańców 
w s i60. Uzyskuje przy tym  niezwykłe zagęszczenie w obrębie jednego 
tekstu  różnych typów i s tru k tu r sielankowych. Obok ram owej niejako 
idylli miłości i n a tu ry  na plan pierwszy wysuwa się idylla rodzinna i re 
ligijna, osadzona w realiach ku ltu ry  ludowej.

W konstrukcji przestrzennej tekstu  polega to na w yodrębnieniu 
w  wiejskim krajobrazie dwu centrów: chaty W awrzonów i kościoła. 
W technice narracyjnej zaś dąży Reym ont do uw ew nętrznienia tych prze
strzeni, stosując subiektyw ną, liryczną perspektyw ę głównego bohatera, 
k tóry  postrzega i przeżywa idylliczność miejsc oraz sytuacji. Są one prze
to wykreowane z jego punktu  widzenia i ze względu na jego stany  du
chowe. Nie przeszkadza to autorowi wprowadzić niezbędne realia oby
czajowe (opis chaty i stołu wigilijnego, czytanie Historii Świętej o Na
rodzeniu Pana Jezusa) czy liturgiczne (wystrój kościoła, zachowanie się 
chłopów podczas pasterki), znane XIX-wiecznej sielance narodowej (Bro
dziński, Reklewski, z om aw ianych tu  pisarzy — Laskow ski)61.

Technikę subiektyw nej kreacji św iata sielankowego zauważyć można 
zwłaszcza wtedy, gdy bohater na realną przestrzeń wiejskiej chaty na
kłada własne wspomnienia, wyobrażenia bądź asocjacje. Są to typowe

80 Wystarczy porównać tę idealizację rodziny chłopskiej z ujęciem stosunków  
rodzinnych w realistycznych nowelach i opowiadaniach Reymonta (Śmierć , Spra
wiedliwie),  by zrozumieć sielankowe intencje autora Szczęśliwych.

01 Zob. D o b a k, Sielanka (hasło), s. 676.



idylliczne wędrówki m entalne, z których pierwsza stanowi retrospek
tyw ne m arzenie — powrót do utraconego ra ju  dzieciństwa:

Ten świerszcz ćwierkający za kominem, ten stół, ci ludzie, ten nastrój, 
ta cisza wokoło, przerywana tylko trzaskaniem płotów i skomleniem psów, 
hukiem przebiegających pociągów; te oczy rozradowane i dusze pełne dobro
ci — wszystko to przywodziło mu na pamięć dawne jakieś obrazy rodziny, 
dzieciństwa i przenikało go czułością melancholijną. [153—154]

Skojarzeniowa gra wyobraźni działa też w  odw rotnym  kierunku cza
sowym, jako obrazowa projekcja przyszłego szczęścia, zawisłego od de
cyzji pozostania na wsi:

Zostanę! — i widział ten chłopski dom i Wawrzonów jako jedyną ostoję 
dla siebie, i snuło się przed nim to przyszłe życie jak smuga jasna, jak pola 
okryte runią wiosenną, pełne ciszy i spokoju. ,{155]

Chłopska chata i zamieszkująca ją rodzina, której dobroczynnego 
w pływ u doświadcza Stanisław, z jednego jeszcze powodu poddane zo
stały zabiegom idealizującym. Fabuła opowiadania rozgrywa się w dzień 
w igilijny i poranek Bożego Narodzenia. Ten niezwykle istotny elem ent 
kompozycyjno-czasowy kojarzy rodzinną sielankę wiejską z sielanką re 
ligijną. Powraca tu  Reym ont do ludowego znaczenia słowa „pastorałka”, 
które określa udram atyzowaną kolędę, przedstaw iającą naiwną, dostępną 
chłopskiej wyobraźni w ersję narodzin Chrystusa. Tkliwe i emocjonalne 
przeżycie nocy wigilijnej w wiejskiej chacie nawiązuje do tej tradycji 
religijno-folklorystycznej, uzupełniając stylizację sielankową o znaki lu 
dowej lite ra tu ry  pastorałkow ej. W tym  idylliczno-religijnym  kontekście 
rodzina chłopska doznaje szczególnej sakralizacji poprzez zasugerowaną 
analogię ze Świętą Rodziną.

Związki idylli z ku ltu rą  chrześcijańską od dawna interesow ały ba
daczy gatunku. Pisze Poggioli:

Nawet w najnowszych czasach Pismo święte bywało objaśniane w  duchu 
poezji pasterskiej. Nietzsche (Jenseits von Gut und Böse) widział w ewange
liach idyllę pisaną prozą w  przeciwieństwie do wzniosłej wspaniałości Starego 
Testamentu, zaś Renan (Vie de Jésus, IV) dopatruje się czarującej sielanki 
w dzieciństwie Chrystusa oraz w  początkach Kościoła.

Ludowa wyobraźnia chrześcijańska dawniej już w  ślad za św. Łukaszem 
przydała legendzie o narodzinach Chrystusa bukoliczną oprawę ®2.

W ypada też zgodzić się z opinią autora Wierzbowej fujarki, że chy
bione są „próby doszukiwania się pierwiastków chrześcijańskich w  poe
zji pastersk iej”, jeśli kojarzy się ją z klasycznym wzorcem bukolicznym. 
W sielance polskiej jednak, ze względu na jej cele dydaktyczne, nastę
puje niekiedy przemieszanie realiów bukolicznych z tem atyką i filozofią 
Georgik, czego przykładem  poemat rolniczy (Ziemiaństwo  K. Koźmiana, 
Rolnictwo  B. Bończy-Tomaszewskiego) bądź omawiane w tej pracy poe

·* P o g g i o l i ,  op. cit., s. 53.



tyckie cykle sielankowe. Nawiązując do wzorów Bukolik  i Georgik W er- 
giliusza rodzima lite ra tu ra  dokonuje kulturow ej rein terpretacji w duchu 
chrześcijańskim  idei pracy rolniczej, związku z naturą, miłości, m oral
ności i życia szczęśliwego. Dlatego to w przestrzeni sielankowej kościół 
stanowi sakralne centrum  świata wiejskiego, a wzór osobowy poczciwego 
sielanina nie pom ija zwykle wartości i zachowań m otywowanych przez 
ludową religijność.

W języku sielanki nie mówi się o niej jako o dewocji lub u ty lita rnej 
pobożności, nie poddaje się jej socjologicznej analizie, tylko obserwując 
opatru je się uwznioślającym  kom entarzem  lub ulega oczyszczającej mo
cy przeżyć religijnych. Toteż bohater Szczęśliwych  w  kościele właśnie, 
zmieszany z tłum em  modlących się i śpiewających chłopów, doświadcza 
uczucia zbratania, zintegrow ania i pełnej konsolacji. W dosłownej niemal 
form ie w yrażony sielankow y ideał wewnętrznego spokoju i niewinności 
(„czuje się spokojny i ufny niby dziecko”) uzyskuje liturgiczną, relig ij
ną oprawę i realizację. Przeprowadzając zatem sielankową terapię czło
wieka zagubionego i wyobcowanego wskazuje Reym ont na wzór życia 
właściwy kulturze ludowej. Nie idzie tu  o sielankowy powrót lub uciecz
kę do wiejskiej A rkadii inteligenckiego tułacza i samotnika. Stanisław  
jest już przecież współmieszkańcem wsi. Dokonać musi tylko pełnej, 
świadomej internalizacji autentycznych praw d i wartości ku ltu ry  ze
spalającej człowieka z gromadą, na tu rą  i sacrum.

Koncepcja lite ra tu ry  odkryw ającej i przypom inającej pierw otną filo
zofię życia to jeden z obiegowych w ątków  refleksji nad ludowością. Pisał 
o tym  Adam Dobrowolski, m ając na myśli zarówno światopoglądowe, 
jak i artystyczne pożytki schodzenia do źródeł:

Twórczość artystyczna zwraca się zawsze, po rozmaitych wycieczkach do 
sfer podniebnych, ku ożywiającej krynicy — przyrodzie, a jednocześnie ku 
tym, co bezpośrednio z naturą są związani. Ilekroć zmordowana lub zwyrod- 
niona fantazja chce nabrać soków żywotnych i nowych sił do lotu, wpierw  
musi spocząć na zdrowych elementach ludowych i w nich szukać orzeźwienia. 
Umysły głębsze, oprócz tej wspólnej wszystkim talentom, instynktownej sym
patii względem ludu, znajdują tutaj niezachwianą podstawę przyszłości ®s.

»»Krynica”, „soki żyw otne”, „orzeźwienie” — taka poetycka frazeolo
gia ustala wyraźnie pole sem antyczne tych wypowiedzi krytycznych, 
k tóre zainteresowania wsią i folklorem  m niej lub bardziej świadomie lo
kalizują w nurcie idyllicznych funkcji i modelu literatury . Nie przeszka
dza to zresztą Dobrowolskiemu krytykow ać „dawnych, ckliwych, sen
tym entalnych pierwow zorów” fałszywej wizji wsi oraz chwalić rzekomą 
praw dę i realizm  prozy ludowej Sewera. Jego to bowiem twórczość dała 
autorow i asum pt do gloryfikacji tem atyki chłopskiej w literaturze la t 
osiemdziesiątych. W arto więc przypomnieć, że obok realistycznych obra

61 A. D o b r o w o l s k i ,  Sewer. (Portret literacki). „Świat” 1888, s. 487.



zów życia wiejskiego pisyw ał Sewer utw ory jawnie przyw ołujące kon
wencję sielankową. Opublikowana w 1880 r. Sielanka (późniejszy ty tu ł: 
Zosia Żurawianka) w ykorzystuje stereotyp miłości arystokraty  i chłop
skiej dziewczyny — miłości nie zakończonej wprawdzie małżeństwem , 
ale jednak zgodnym i polubownym rozwiązaniem rom ansu i rozstaniem. 
W idylliczne ram y u jm uje też Sewer życie chłopów, stylizuje pejzaż 
i w izerunki postaci, tworząc wizje słonecznej, kolorowej k rainy  zamiesz
kałej — jak na sielankę przystało — przez ubogich, acz poczciwych i p ra 
cowitych parobków tudzież urodziwe dziewczyny (Zalotnica, Dla świętej 
ziem i , Łusia Burłak) 64.

W rozważanym tu  typie idylli młodopolskiej nie ten jednak model 
autonomicznego świata w iejskiej Arkadii Sew era będzie nas intereso
wał. Mieści się w nim natom iast powieść już tu ta j cytowana — Bajecznie 
kolorowa. Nie tylko dlatego, że zbudowana została na chętnie przez idyllę 
wiejską eksploatowanym  schemacie miłości pana z m iasta i chłopskiej 
piękności. Ten m elodram atyczny stereotyp, jak w Mojej żonie i Szczęśli
w ych  — organizuje i wprowadza do s tru k tu ry  znaczeniowej tekstu  treści 
filozoficzno-moralne i estetyczne. Wśród nich — najistotniejszy problem  
powieści: pow rót artystów  i sztuki do wsi, folkloru i swojskiego pejzażu. 
Jest więc Bajecznie kolorowa swoistym kulturow ym  m etatekstem  ludo
wości, werbalizującym  autentyczne fakty  z życia krakow skich malarzy, 
teksty  zachowań artystów  odkryw ających Bronowice.

Wiele napisano o samej powieści, jej w arstw ie dokum entarnej i o kon
tekstach artystyczno-obyczajowych, składających się na zjawisko cyga
nerii bronowickiej oraz n u rtu  ludowego w m alarstw ie młodopolskim. 
Nie ma potrzeby powtarzać wyników tych badań 65. Można jednak spoj
rzeć na Bajecznie kolorową jako na jeszcze jeden przykład żywotności 
sielanki w kulturze literackiej przełomu wieków. Z tego punktu  widze
nia równie istotna będzie stylizacja tekstu, jak i odtworzone w nim re 
żyserowanie zachowań głównego bohatera na wzór sielankowego mode
lu  życia.

K onstrukcja znaczeniowa powieści oparta została na idyllicznym  prze
ciw stawieniu miasta, ku ltu ry  sztucznej, nieautentycznej, i wsi z jej pro
stotą, świeżością i bliskim związkiem z naturą. Opozycja ta  organizuje 
w arstw ę fabularną utw oru: główny bohater po studiach za granicą w ra
ca do Krakow a jako „wielki szykowiec ubrany  podług ostatn iej mody, 
lekceważący Kraków, całą Galicję, ludzi, sztukę naszą”, m arzący o po
w rocie do Paryża. I oto na widok pięknej modelki z Bronowie dokonuje

64 Zob. uwagi na ten temat Z i e j k i  (op. cit., s. 47—49), podającego również 
szerszą egzemplifikację motywów sielankowych w  literaturze XIX-wiecznej.

d5 Zob. T. W e i s s ,  Cyganeria Młodej Polski. Kraków 1970, s. 169—178. — 
F. Z i e j k a ,  Chłop bajecznie kolorowy w  literaturze młodopolskiej. „Kultura 
i Społeczeństwo” 1971, nr 1.



się magiczna niem al m etam orfoza — światowiec odkrywa naturalne 
piękno, folklor, pejzaż i uroki życia wiejskiego. Fascynacja nie znanym  
dotąd światem  i wartościam i zaprowadzi go do wiejskiej chaty, a miłość 
i małżeństwo z Jagusią przekształci estetyczne uniesienia młodego m a
larza w pragnienie życia wśród chłopów bronowickich:

Z bulwarów paryskich do Bronowie Małych, z salonów do chaty. Od w y
rafinowanych paryżanek do Jagusi, człowiek wykwintnej kultury!? A właśnie 
rzetelna kultura łączy się z prostotą. [234]

Jagusia, jak bohaterki sielanek Rydla i Reymonta, jest uosobieniem 
świeżości, witalności, dzieckiem n a tu ry  w niczym nie przypom inającym  
„anemicznej mieszczki w gorsecie”. Oto jak widzi ją Wacek — m alarz 
i  przyszły mąż:

Dzieweczka objawiła się mym zdziwionym oczom jako kwiat, jako ba
jeczna plama na tle krajobrazu, jako tchnienie wiosny i szczerości, jako naiw 
ność pierwotnych czasów i pierwotnej natury, zasłuchana w powiewy wiatru 
niosącego na swych skrzydłach młodość, miłość i rozkosz... [254]

Sielankowa idealizacja tego w izerunku współistnieje w Bajecznie ko
lorowej ze stylizacją baśniowo-folklorystyczną w ątku miłosnego. To idyl
liczne sąsiedztwo arkadyjskiej krainy szczęścia ze światem  b a jk i66 rea 
lizuje Sewer poprzez epizodyczną prezentację chłopskiego punktu  w i
dzenia:

Kumy zazdrosne wróciły do chat, a kumy przychylne rodzinie Czepców 
zostały patrząc z lubością na młodą parę.

— On jakby jakie książątko, ino mu pióra orle przypiąć, a ona jakby zacza
rowana królewna w  wiejską dziewczynę.

Odeszły, w  głowach ich zaczęły się roić legendy. [211]

Również Wacek poddaje się tej sugestii:
Jakaś ludowa baśń, w  której jestem przebranym królewiczem, dziewczę 

zaczarowaną królewną, przesuwa się przed moimi oczyma, tkwię w  niej, od
czuwam ją, tworzę i pewno dlatego tak mnie ciągnie i pochłania. [212]

Wreszcie sceneria m alarskich wycieczek i romansu, zbudowana według 
stylistycznych reguł pejzażu idyllicznego. Pierw szej wypraw ie W acka 
do Bronowie towarzyszy odkrycie idealnej, arkadyjskiej okolicy:

Słońce leciało zza Krakowa rzucając jasne promienie czarów na dolinę. 
Czarna ziemia grzała się, zza skib wylatywały skowronki śpiewając wiośnie, 
witając chłopca. Zielona trawka oddychała, szeregi drzew sterczały suche, 
przerażone, promienie słońca budziły je pocałunkami .Niebieski koloryt w y
pełniał świat, jasne słońce srebrzyło go i rozjaśniało, na skłonie widnokręgu 
ciemne pasy lasów zamykały przeźroczem horyzont. [200]

Opis przyrody, wzorowany na technice pejzażu impresjonistycznego, 
ewokować ma bujność i świeżość tego idyllicznego locus amoenus. To

6β Zob. W. T a t a r k i e w i c z ,  O szczęściu. Warszawa 1970. s. 446—447.



też W acek nie tylko jak m alarz obserw uje i podziwia uroki wiejskiego 
krajobrazu, ale jak praw dziw ie sielankowy bohater doznaje też te ra 
peutycznego wpływu natury:

W naturze, w  dziwnym a przyjemnie budzącym nerwy zapachu, czuć było 
wiosnę. Jakaś rozkosz utajona szła z południa na ziem ię i brała serca ludz
kie. Artysta uczuwał zrodzoną w nim rozkosz, miłość do życia, świata i w io
sny. Stawał, rozglądał się, chwytał głęboko w  płuca powietrze, oddychał w ol
no. Dziwna radość wypełniała mu serce, czuł się jakoś odrodzony i zmieniony. 
[213—214]

Poza stylizacją tekstu, a więc posłużeniem się znakam i sielankowymi 
w  w arstw ie stylistyczno-konstrukcyjnej, Bajecznie kolorowa stanowi a r
tystyczny zapis idyllicznej filozofii i s ty lu  życia grupy krakow skich a r
tystów. Użyty przez Sewera język sielanki jest więc form ą in te rp re ta 
cyjnego autokom entarza, odnoszącego realia kulturow e, program  odnowy 
sztuki i zmiany społecznego statusu tw órcy do dziejów arkadyjskich 
tęsknot artystów  za przyrodą i prostotą życia wiejskiego. Pow rót do 
oczyszczających źródeł n a tu ry  ma w  Bajecznie kolorowej m otywację 
dwojaką — estetyczną i m oralną.

Pierw sza płynie z kry tyk i sztuki akadem ickiej, wyzwalając entuzjazm  
m alarzy dla wiejskiego pejzażu, folkloru, malowniczej wizji chłopskiej 
pracy i zabawy. Druga stanow i konsekwencję antym ieszczańskich poglą
dów Wacka i jego kolegów, prowadzącą do idealizacji chłopa i chęci zbli
żenia się do lu d u 67. M otywy estetyczne inspirują wprawdzie cały ten 
program , ale od początku uzyskują argum entację również m oralną i emo
cjonalną, tworzącą nową jakość interakcji m iędzy środowiskiem m alarzy 
m ieszkających w Krakowie a bronowickimi gospodarzami. Czasami prze
mieszanie perspektyw  — artystycznej, m oralnej i emocjonalnej — daje 
zabawne efekty, jak np. w monologu Wacka:

Kocham mój rodowity pejzaż i te jasne, wesołe na nim plamy. A pewno 
kocham w naszym pejzażu i nasz lud wesoły, gwarny, ochoczy, biedny a szczę
śliwy, zuchowaty, szczery i prawdziwy! [...]

Wiosna, plener, a ona Jaguś jako rozkoszna plama. [214]

— Właśnie pejzaż — krzyknął Wacek — a ona w  nim jako polny kwiat 
wiosny, kolorowa bajecznie! [217]

Również w  dyskusji m alarzy-ludow ców obok hasła: „do ludu, pano
wie, w nim odrodzenie naszej sztuki, w nim praw da, szczerość, natura ...”, 
pojaw iają się próby osadzenia teorii estetycznej na głębszych, etycznych 
czy in terakcyjnych podstawach:

67 Frazeologia powrotu i odrodzenia występuje np. w  wypowiedzi Wacka po
równującego swoje cechy człowieka cywilizacji i walory Jagusi: ,,Dziewczątko, 
czymże ja jestem wobec niej ze swoją cywilizacją, ze swoim artyzmem, ze swoją 
etyką, ze swoim rozumem? Czym? Uciekinierem od praw natury i niczym — ni
czym... Trzeba do niej wracać chcąc siebie i społeczeństwo ratować...” (270).



Trzeba z ludem się zżyć, bawić się z nim, kochać go, żeby potem malo
wać. [216]

Gdy wejdziemy naprawdę w  lud, wtedy on inaczej będzie wyglądał na 
naszych obrazach. [217] 88

Z bratanie z ludem  we wspólnej zabawie — czy można wyobrazić so
bie bardziej idylliczną koncepcję reform y sztuki i stylu życia artystów ? 
Jest to sielankowa m askarada rodem z XV III-w iecznej ku ltu ry  dw or
skiej, zamieniona w dem okratyczno-odrodzeńczą wizję i opatrzona e ty 
kietą nowości:

A teraz, panowie, nowa idea! Chodziliśmy do ludu jak wypomadowani 
na gładko panowie, frajery, niżniki żołędne, kołtuny. Jeżeli zbratać się z lu
dem, to stać się nim! [...] Idziemy do ludu w  sukmanach, płótniankach, kafta
nach, spiczastych kapeluszach z pawimi piórami i butach z podkówkami. [217]

„Ludowcy” poprzebierani za parobków rzeczywiście urządzają w k a r
czmie poczęstunek dla chłopskiego wesela wracającego z kościoła. Wspól
na zabawa, taniec i stró j zjednoczyć m ają panów z m iasta i dziarskich 
weselników. Gest przyw dziania wiejskiego stro ju , m ający swe tradycje 
w obyczaju cyganerii warszawskiej, przyw ołuje też idylliczną symbolikę 
przebierania się w szaty pasterskie i w iarę w „magiczne właściwości 
wiejskiego ubioru”, pozwalającego zapomnieć o troskach i cierpieniach 
wielkiego świata 69. Działania m alarzy nie kończą się jednak na zainsce- 
nizowaniu sielankowej zabawy.

Jak  małżeństwo w biografii głównego bohatera, tak  i taneczne zbra
tanie w karczmie są tylko środkiem w realizacji głównego celu — zre
formowania sztuki u samych jej podstaw, w dziedzinie sposobu życia 
i warunków  pracy artysty . W ślad więc za hasłam i artystycznym i idą 
takie oto pomysły:

— Lud przepada za nami, mamy go i basta. Za sprzedane obrazy kupu
jemy grunt w  Bronowicach i osiedlamy się na nim. [252]

— Malarz tylko na wsi mieszkać powinien.
— W Bronowicach Małych zakładamy artystyczną kolonię. [253]

Tęsknota za wsią, ludem i natu rą  uzyskuje tu  realne kształty ru sty 
kalnego modelu życia. Sewerowska w izja organizowania się cyganerii 
bronowickiej, nawiązująca do faktów  z życia W łodzimierza Tetm ajera

68 Warto zwrócić uwagę, że podobna ekscytacja chłopem, sztuką ludową i na
turą pojawia się w kręgu idei sztuki stosowanej. Pisał E. T r o j a n o w s k i  
(Sztuka i lud. „Tygodnik Ilustrowany” 1902, nr 42, s. 826) :

„Dążymy do odrodzenia.
Dlatego otoczyliśmy się sztuką ludową, bo w  niej poczuliśmy braterstwo czło

wieka z przyrodą [...]. Chłop czuł się zawsze organiczną cząstką przyrody; taka 
też i sztuka jego jak otaczający go świat, bujna, jasna, serdeczna, szczera, wielka, 
porywająca”.

еэ Pisze o tym P o g g i o l i  (op. cit., s. 48).



i grupy krakowskich malarzy, posiada wartość literackiego dokum entu. 
A utentyzm  spostrzeżeń potw ierdzają świadectwa pam iętnikarzy i k ro
nikarzy 70, reprezentatyw ność form ułow anych przez bohaterów  Bajecz
nie kolorowej program ów — analogiczna frazeologia i sem antyka w y
powiedzi publicystycznych. Obok cytowanego już w ystąpienia Edw arda 
Trojanowskiego wskazać by można na fragm ent artyku łu  Gustaw a Da
niłowskiego o znamiennym  tytule: Swojskość w sztuce i kolonie ar ty 
styczne. Poszukując środków uzdrowienia sztuki, k tóra m izernie ponoć 
rozw ija się w zurbanizow anej kulturze, autor proponuje „zmianę środowi
ska i trybu  życia — emigrację z wielkich m iast”, zauważając przy tym:

Zwrot do natury, pojednanie się z tym starym, a nigdy nie wyczerpanym  
źródłem wszelkiego piękna staje się pilną potrzebą, którą odczuwają sami 
artyści71.

Ucieczka na wieś, do natury , była więc w owym czasie i utopią a r
tystów, której na szerszą skalę nie udało się wcielić w  życie, i jednost
kowym doświadczeniem W łodzimierza Tetm ajera, Lucjana Rydla czy 
W incentego Wodzinowskiego, opłacanym latam i wyrzeczeń i wcale nie 
idyllicznej egzystencji. W obu wypadkach stanowi jednak w yraz tę 
sknoty za szczęśliwym, harm onijnym  bytowaniem  artysty  uciekającego 
od ku ltu ry  wielkomiejskiej i mieszczańskich konwenansów. Sewer do
konując literackiej in terpretacji tego typu zachowań posłużył się wzor
cem i językiem  sielanki. Idylliczność obrazu wsi i chłopa to jeden za
ledwie z aspektów znaczeniowych Bajecznie kolorowej. Je s t to bowiem 
powieść nie o wsi i chłopach bronowickich, lecz o artystach  szukają
cych w swojskiej Arkadii autentyzm u, świeżości, koloru i pierwotnego 
w italizm u. A zatem  sielankowy będzie zwłaszcza główny bohater po
wieści — choć nie jest poetą, sfrustrow anym  sam otnikiem  czy zagu
bionym  w świecie tułaczem. Wacek to przede w szystkim  artysta, dla 
którego szczęście okazuje się tożsame z pojęciem radości tworzenia. Mi
łość i małżeństwo z chłopką pojaw iają się jako m oralne dopełnienie 
poszukiwań artystycznych, są wyrazem  uczciwości i gotowości pełnego 
zintegrow ania z miejscem i zbiorowością obraną za przestrzeń nowego 
sposobu życia. Podobnie myślą pozostali bohaterowie Bajecznie kolo
rowej, a plany zakupu gruntów  ukonkretnić m ają tę idylliczną etykę, 
filozofię i zarazem socjologię twórczości. Obecna przeto w poezji tego 
okresu i d y l l a  s z t u k i ,  kreacja kojącego św iata m arzeń i snów, 
przekształca się tu  w  projekty  A r k a d i i  a r t y s t ó w  — sielanko
wej oazy autentycznego życia w związku z natu rą  i w odradzającym  
kontakcie z ku ltu rą  ludową.

70 Zob. A. W a ś k o w s k i ,  Znajomi z  tamtych czasów. Kraków 1956. — K. L e 
w a n d o w s k i ,  Przedwiośnie Młodej Polski. Szkic od ręki. [Kraków 1935].

71 „Tygodnik Ilustrowany” 1900, nr 31, s. 598.



I nie była to tylko fikcja artystyczna: sielanka literacka znakomi
cie odtwarza sielankę obyczajową z przełomu XIX i XX wieku. W y
starczy przeczytać choćby listy Rydla, by zrozumieć, jak  zarzekając 
się przed idylliczną w izją swej przyszłości, podejmował w istocie eks
perym ent praktycznej realizacji ideałów sielankowych. Jak  na rodzi
mego sielanina przystało, widział w bronowickim gospodarstwie ciężką 
pracę, ale niepom iernie ważniejsza wydawała się reintegracja duchowa:

Ludzie mi się dziwią i posądzają mnie, że całe to moje małżeństwo jest 
artystyczną fantazją, kaprysem literackim, sztuczną sielanką; inaczej myśleć 
nie mogą, bo nie wiedzą, jak się ogromnie zmieniłem, jakiej przemianie grun
townej uległy wszystkie moje pojęcia, dążenia, cele i cały mój charakter. 
Ja sam siebie nie poznaję 72.

Nostalgiczne m arzenia o w iejskim  raju  utraconym , sielanka miłości 
i moralnego odrodzenia u źródeł ku ltu ry  ludowej, idylla swojskiej sztu
ki i Arkadia artystów  — tak  w  skrócie rysują się znaczenia i w artości 
analizowanych typów litera tu ry  sielankowej. Łączy je wspólna tonacja 
emocjonalno-nastrojowa. W różnym  stopniu nasilenia — mocniej u La
skowskiego i Rydla, słabiej u O rkana — objaw iają się akcenty elegij
nego żalu i sm utku albo sentym entalna, naiw na egzaltacja prostotą, 
zdrowiem i leczącym wpływem  wiejskiej egzystencji. Czuły lub nostal
gicznie usposobiony bohater — najczęściej artysta  — doskonale wskom- 
ponowuje się w konwencjonalny św iat m itu arkadyjskiego, poddaje się 
złudnemu zapomnieniu, wiodąc żywot szczęśliwego kochanka lub swoj
skiego pieśniarza.

Żywotność sielanki polega jednak nie tylko na kontynuacji stereo
typowego wzorca gatunkowego bądź tradycyjnych ideałów bukolicz- 
nych. K rytyka złudzeń i sentym entalizm u poetów idyllicznych, w  po
wiązaniu z m odernistyczną fascynacją natu rą  i pierwotnością, otw iera
ła bowiem przed sielanką nowe perspektyw y estetyczne i filozoficzne. 
W yrastający w kontekście tych tendencji światopoglądowych i an tro- 
pologicznokulturowych, kolejny w arian t młodopolskiej idylli nie mieści 
się już w ram ach tego szkicu 73.

72 List do J. Vondraöka. Cyt. za: J. D u ż y k ,  Droga do Bronowie. Warszawa' 
1968, s. 185.

78 Idyllę natury i człowieka pierwotnego omawiam w innej części swej pracy 
habilitacyjnej.


