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KATARZYNA  SZEWCZYK-HAAKE
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ)

�W  CZASÓW  POWODZI�

KONCEPCJE  HISTORII  I  CZASU  W  POLSKIEJ  POEZJI  EKSPRESJONISTYCZNEJ

Cytat, który pos³u¿y³ za tytu³ niniejszej rozprawy, pochodzi z napisanego
w 1921 r. utworu Emila Zegad³owicza pt. Ballada o Bogu. Wybranie tego cytatu
wyda³o mi siê uzasadnione, s³owa pisarza ukazuj¹ bowiem, jak s¹dzê, w sposób
skrótowy i syntetyczny wszystko to, co w ekspresjonistycznym ujêciu czasu i hi-
storii najbardziej charakterystyczne. Aby tê my�l rozwin¹æ, zacytujê odrobinê tyl-
ko obszerniejszy fragment przywo³ywanej ballady:

Ziemia i wszech�wiat s¹ Tob¹
w  w i e c z n e j  p r z e m i a n y  j e d n o � c i  �
w  c z a s ó w  p o w o d z i 1.

Pozostawiam na boku frapuj¹c¹ kwestiê, dlaczego (bo chyba nie przypadkiem)
rozwa¿ania dotycz¹ce istoty czasu wplecione zosta³y w tekst traktuj¹cy o Bogu
i stanowi¹cy apostrofê do Niego, apostrofê, która odsy³a do kluczowego dla eks-
presjonizmu krêgu rozwa¿añ o micie, religii i o irreligii. Chcia³abym natomiast
przyjrzeæ siê zacytowanym, paradoksalnym formu³om opisuj¹cym fenomen cza-
su. Zderzone zostaj¹ w nich �wieczna przemiana� z horyzontem �jedno�ci�, �jed-
no�æ przemiany� z �powodzi¹ czasów�. Opozycji mo¿na by zapewne utworzyæ
i wymieniæ wiêcej. Czytelnik poezji ekspresjonistycznej bardzo szybko u�wiada-
mia sobie, ¿e � nierzadko w obrêbie jednego tekstu � natrafia na stwierdzenia sto-
j¹ce ze sob¹ w sprzeczno�ci, przy czym prawid³owo�æ ta dotyczy nie tylko intere-
suj¹cych mnie tutaj koncepcji czasu i historii. Niemo¿no�æ wypracowania przez
ekspresjonistów jednego stanowiska w tym zakresie jest wszak¿e znamienna, a jej
�róde³ wolno upatrywaæ zarówno w obrêbie samych za³o¿eñ �wiatopogl¹du eks-
presjonistycznego, jak i w zewnêtrznych inspiracjach tego pr¹du. Po pierwsze za-
tem � niejednorodno�æ spojrzenia na czas oraz na historiê wynika z przepa�ci, jaka
mimo najlepszych chêci twórców ekspresjonistycznych rysuje siê miêdzy wystê-
puj¹cymi w ich tekstach ró¿nymi ujêciami podmiotu: �ja� abstrakcyjnym, dozna-
j¹cym chwili tera�niejszej jako jednoczesno�ci, do�wiadczaj¹cym zatem uwolnie-
nia od czasowo�ci i historii, �ja� konkretnym, zanurzonym w historycznym �te-

1 E. Z e g a d ³ o w i c z, Ballada o Bogu. W: Dziewanny. Poemat. Warszawa�Kraków 1927,
s. 94. Podkre�l. � K. S.-H.
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raz� oraz �ja� uczestnicz¹cym w kolektywie aktywistycznym i wobec tego dostrze-
gaj¹cym w historii zmianê oraz warto�ciuj¹cym j¹ etycznie. Po drugie natomiast �
zagadnienia pojmowania czasu i historii s¹ jednym z tych rejonów refleksji zdro-
jowców, na których przyk³adzie prze�ledziæ mo¿na pogmatwane koleje inspiracji
my�lowych, pêkniêcia miêdzy tradycj¹, do której byli przywi¹zani i której jêzyk
przejêli (romantyzm), a kszta³tuj¹cymi ich twórczo�æ pr¹dami nowoczesno�ci (taki-
mi jak filozofia Nietzschego i Bergsona), zatem �modernistycznym do�wiadczeniem
ci¹g³ej zmiany, dyslokacji centrycznego uporz¹dkowania oraz apokalipsy [...]� 2 .

�Trwanie w zmienno�ci�

�Nowa idea czasu jest symptomem zmiany w [...] pogl¹dach na �wiat� � para-
frazuje Barbara Skarga pogl¹dy francuskiego filozofia Jeana-Marie Guyau na istotê
ludzkiego pojmowania i rozumienia czasu. Krytycy pozytywistycznego sposobu
my�lenia zdawali sobie sprawê z konfliktu sta³o�ci (której wyrazem by³a pozyty-
wistyczna tendencja do absolutyzacji faktów) i zmienno�ci rzeczy oraz wszech-
�wiata. Transformacje proponowanego przez naukê i filozofiê obrazu rzeczywi-
sto�ci, zwi¹zane z prze³omem antypozytywistycznym, zaowocowa³y zakwestio-
nowaniem kategorii sta³o�ci, a tak¿e odej�ciem od wiary w absolutno�æ czasu
i przestrzeni: �Wieczno�æ, która by³a niegdy� idea³em, sta³a siê symbolem nico�ci
lub chaosu, narodzi³o siê pojêcie zmiennego porz¹dku, a z nim narodzi³ siê czas�
(S 202) 3. Niektórzy, jak Guyau, sk³onni byli odt¹d postrzegaæ sta³o�æ jako stwo-
rzony przez cz³owieka mit.

Pytanie o granicê rozdzielaj¹c¹ (czy mo¿e, zgodnie z innym, a równie upraw-
nionym rozumieniem tego s³owa � ³¹cz¹c¹) domenê sta³o�ci i zmienno�ci w �wie-
cie próbowali stawiaæ sobie tak¿e poeci ekspresjonistyczni. Co oczywiste, w swo-
ich rozwa¿aniach nie byli, przynajmniej na p³aszczy�nie deklaracji, tak radykalni
jak twórcy prze³omu antypozytywistycznego, a ma to �ród³a w wystêpuj¹cym w ich
dzie³ach zespole prze�wiadczeñ metafizycznych. Ufundowane jako legenda czy
mit, znajduj¹ce siê w horyzoncie �wiatopogl¹dowym ekspresjonistów metafizyczne
prawdy dotycz¹ce istnienia w �wiecie pierwiastka duchowego nie wykluczaj¹ jed-
nak z zakresu ich rozwa¿añ kategorii przemiany, która, koncentruj¹c na sobie ich
uwagê, nie pozwala ca³kowicie przekre�liæ zwi¹zków pogl¹dów ekspresjonistów
ze wspó³czesnymi im pr¹dami filozofii ¿ycia. Niniejsza czê�æ artyku³u stanowiæ
bêdzie próbê prze�ledzenia rozumienia przez ekspresjonistów opozycji sta³o�ci
i zmienno�ci oraz wynikaj¹cego z niej usytuowania ich my�li wobec przednowo-
czesnych i nowoczesnych koncepcji.

Ekspresjoni�ci, zachowuj¹c wiarê w istnienie duchowej sfery rzeczywisto�ci,
przywi¹zani s¹ do dawnego idea³u wieczno�ci jako doskona³ej bezczasowo�ci.
Duch, który wed³ug nich jest nadrzêdny wobec materialnej rzeczywisto�ci, �z wie-

2 R. S h e p p a r d, Problematyka modernizmu europejskiego. Prze³. P. Wa w r z y s z k o. W zb.:
Odkrywanie modernizmu. Przek³ady i komentarze. Red. i wstêp R. N y c z. Wyd. 2. Kraków 2004,
s. 117.

3 Skrótem tym odsy³am do: B. S k a r g a, K³opoty intelektu. Miêdzy Comte�em a Bergsonem.
Warszawa 1975. Ponadto w artykule stosujê jeszcze jeden skrót: F = H. F l o r y ñ s k a, Spadkobier-
cy Króla Ducha. O recepcji filozofii S³owackiego w �wiatopogl¹dzie polskiego modernizmu. Wro-
c³aw 1976. Liczby po skrótach oznaczaj¹ stronice.
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lo�ci [...] wyszed³ bez wymiaru czasu� 4. Ludzkie istnienie, choæ bior¹ce swój po-
cz¹tek z ducha, zakorzenione jest w materii, dlatego przynale¿y do niego wymiar
przestrzenny i czasowy. Ta � nieledwie gnostycka � degradacja tego, co duchowe,
sprawia, ¿e choæ duchowi obce jest pojêcie czasu, dotyczy ono jego materialnych
wcieleñ, w tym � cz³owieka. Arty�ci ekspresjonistyczni rozumiej¹, ¿e w tej per-
spektywie ludzki �czas wewnêtrzny� stanowi ogniwo w ³añcuchu czasu przyna-
le¿nego dziejowym przekszta³ceniom, na które skazany jest uwiêziony w materii
duch. W takim ujêciu �zewnêtrzny czas zegarów� okazuje siê czym� naddanym,
konstruktem ludzkiego postrzegania i my�lenia, nie opisuj¹cym istoty przemian
materialnej rzeczywisto�ci ani � tym bardziej � nie mog¹cym uchwyciæ prawdy
o sferze ducha. Je�li �czas zegarów� pojawia siê w refleksji ekspresjonistów, wy-
ra�nie podkre�lona zostaje jego obco�æ wobec w³a�ciwej natury �wiata, jego redu-
kuj¹cy wymiar, który dotyka równie¿ podmiot:

Wiêc oto do tej siê godziny dowlok³em
która mnie nie utuli
jeno czasu dreszczem
sypnie na mnie
piaskiem sekund
minut ¿wirem
i godzin kamienn¹ nawa³¹
i tak czas mi zasypa³ przesz³o�æ
¿em nic z niej nie uratowa³ 5

Materialno�æ, twardo�æ odcinków �czasu zegarów� sprawia ból. Surowo�æ zmy-
s³owych metafor (�¿wir minut�, �godzin kamienna nawa³a�) sugeruje, ¿e cz³o-
wiek mo¿e do�wiadczaæ w obliczu zobiektywizowanego �czasu zegarów� niek³a-
manego lêku � jest bowiem nieugiêty, jak wszystko to, co fizyczne, nape³nia jed-
nostkê uczuciem bezsilno�ci i straty. Ta rzeczywisto�æ okazuje siê wroga wobec
cz³owieka, który, poddany ¿ywio³owi �czasu obiektywnego�, skazany jest na zw¹t-
pienie w sens przebytej drogi (�wiêc do tej siê godziny dowlok³em�). Dopiero
uwolnienie od temporalno�ci sprawia, ¿e ¿ycie odzyskuje w³a�ciwy wymiar:

¯yjê na jakiej� planecie
o tysi¹clecia odleg³ej �
choæ dzi� ¿yj¹cy przecie...
O czasie niedostrzeg³y � ! � 6

Poniewa¿ idea �czasu zegarów� nie mie�ci siê w horyzoncie metafizycznym
ich poezji, ekspresjoni�ci zastêpuj¹ j¹ �rytmami wszech�wiata� i czasem przemian
kosmicznych. Od uznania jego niszcz¹cej si³y przechodz¹ do jego zdewaluowania
i zanegowania. Choæ nie wyra¿aj¹ tej opinii wprost, wnioskowaæ mo¿na, ¿e do
obiektywnego �czasu zegarów� odnosz¹ siê równie krytycznie co Bergson, do-
strzegaj¹cy jego ograniczenia i deformuj¹c¹ naturê 7:

4 J. H u l e w i c z, Na marginesie �Zdroju�. �Zdrój� t. 6 (1919), z. 6, s. 140.
5 S. K u b i c k i, Noc przed s¹dem ostatecznym. W: Ein Poet übersetzt sich selbst. Gedichte

zwischen 1918�1921. / Poeta t³umaczy sam siebie. Wiersze z lat 1918�1921. Oprac. L. G ³ u c h o w-
s k a, P. M a n t i s. Berlin 2003, s. 95.

6 E. Z e g a d ³ o w i c z, Serca bij¹ce w drzewach. W: Godzinki. Poznañ 1925, s. 47.
7 Zob. H. B u c z y ñ s k a - G a r e w i c z, Metafizyczne rozwa¿ania o czasie. Idea czasu w fi-

lozofii i literaturze. Kraków 2003, s. 36, 71 n.
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� dzi� � czyli jutro � przed wiekiem � za wiek! �
to fraszka! �
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
dzieñ to � czy tydzieñ � czy miesi¹c � czy rok � ! � 8

Czas mierzalny zostaje przez ekspresjonistów zanegowany, gdy¿ nie przystaje
ani do g³oszonej przez nich duchowej natury rzeczywisto�ci, ani do ludzkiego,
nielinearnego sposobu odczuwania czasu. Konsekwencj¹ tego pogl¹du jest zatem
albo siêgniêcie do �czasu kosmicznego�, albo akcentuj¹ce wzglêdno�æ czasu w do-
�wiadczeniu ludzkim ca³kowite �uwewnêtrznienie� tego pojêcia (kieruj¹ce w stronê
opisywanego przez Bergsona i Husserla �wewnêtrznego czasu ¿ycia� 9). Ekspre-
sjonistów, przywi¹zuj¹cych du¿¹ wagê do tego, co jednostkowe i indywidualne,
mocno interesuje ludzka percepcja trwania, jej paradoksy, sprawiaj¹ce, ¿e cz³o-
wiek postrzega czas zawsze w sposób czysto subiektywny:

Jedna za drug¹, jako na wy�cigach,
wysubtelnione, myte w winie klacze,
goni¹ siê w ¿yciu moim p³oche chwile:
jedna za drug¹ i jedna za drug¹,
coraz to nowe stwarzaj¹ mamid³a
i coraz nowe kresy upragnienia
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
i kusz¹ woni¹ przelotn¹,
i gin¹ 10.

Okazuje siê, ¿e charakterystyczn¹ cech¹ ludzkiego do�wiadczenia up³ywu czasu
jest dostrze¿enie nieustannej zmienno�ci i nietrwa³o�ci doznañ (tym razem nie
wobec uniwersalnego �wiata ducha, lecz w perspektywie bytu jednostkowego),
jak równie¿ prze�wiadczenie o nacechowaniu czasu przez istniej¹c¹ w nim osobê
(a zatem znów � jego wymiaru zindywidualizowanego, nieobiektywnego). Real-
no�ci¹ jest dla ekspresjonistów nie daj¹ce siê uniwersalizowaæ prze¿ycie, �czas
zegarów� natomiast pozostaje ide¹ abstrakcyjn¹ i w gruncie rzeczy ma³o istotn¹:

O pr¹dzie porywaj¹cy bez koñca!
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Jakie piêkne s¹ godziny rado�ci
na zegarze s³onecznym u�miechniête �
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
A �wiête s¹ godziny czynno�ci,
którym bicie serca jest miar¹
i têtno w g³êbi duszy �
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
a jakie straszne godziny zgryzoty
³ami¹ce siê w sekundy
metalem dzwoni¹ce �
i rozpacz,
sprê¿yna zegaru,
zwiniêta jak ¿mija! 11

  8 E. Z e g a d ³ o w i c z, U dnia, którego nie znam, stojê bram. Poema symfoniczne wysnute
z misterii snów [...]. Poznañ 1921, s. 16�17.

  9 B u c z y ñ s k a - G a r e w i c z, op. cit., s. 94.
10 J. W i t t l i n, Hymn niepokoju, ob³êdu i nudy. W: Poezje. Wstêp J. R o g o z i ñ s k i. Warsza-

wa 1981, s. 59.
11 S. K u b i c k i, Godziny. W: Ein Poet übersetzt sich selbst, s. 101.



75�W  CZASÓW  POWODZI�

Subiektywizm do�wiadczenia czasu otwiera jedn¹ niezwykle istotn¹ mo¿li-
wo�æ, s³u¿¹c¹ prze³amaniu �kinematograficznego mechanizmu my�lenia� kryty-
kowanego przez Bergsona 12 (choæ, dodajmy od razu, w duchu, którego nie mo¿na
uzgodniæ z ca³o�ci¹ Bergsonowskiego systemu) i pozwalaj¹c¹ zwi¹zaæ dwie drogi
odej�cia od �czasu zegarów�: �kosmiczn¹� oraz indywidualistyczn¹. Opisywany
przez ekspresjonistów �wszech�wiat jednego cz³owieka� cechuje ³¹czno�æ ze sfe-
r¹ ducha. Ta wyrazista formu³a Olwida (Witolda Hulewicza) oznacza nie tylko
nieskoñczone skomplikowanie wewnêtrzne cz³owieka, jednostkowo�æ i partyku-
larno�æ ludzkiego istnienia, ale tak¿e jego zwi¹zek z tym, co we wszech�wiecie
najistotniejsze, czyli kosmiczne, niematerialne, niemierzalne. W tym punkcie do-
chodzi do paradoksalnego zderzenia temporalnego wymiaru ¿ycia ludzkiego, zwi¹-
zanego z materi¹, z prawami ducha, który �nie mie�ci siê w czasie� 13, po³¹czenia
zachodz¹cych w czasie zjawisk psychicznych z tajemnic¹ procesu kosmicznego.
Przy pe³nej �wiadomo�ci ró¿nic dziel¹cych te �wiatopogl¹dy, zasadzaj¹cych siê
na religijnym b¹d� irreligijnym stosunku do pozostaj¹cej poza dominacj¹ czasu
pierwszej zasady, przypomina to dawne spostrze¿enia �w. Augustyna o czasowo-
�ci cz³owieka i wieczno�ci Boga. Dla autora Wyznañ by³a to podstawa do twier-
dzenia o roz³¹czno�ci tych �wiatów, o niemo¿no�ci rozumowego (ludzkiego
i temporalnego) uchwycenia istoty Absolutu; dla ekspresjonistów natomiast zde-
rzenie to nabiera charakteru nierozstrzygalnego konfliktu, gdy � równie¿ w imiê
ducha i wy¿szych racji � anga¿uj¹ siê oni w problemy rzeczywisto�ci spo³ecznej,
bezskutecznie szukaj¹c sposobu na rozwi¹zanie niesprawiedliwo�ci i, po�rednio,
odpowiedzi na pytanie: �unde malum?�

Z tego powodu poeci ekspresjonistyczni opisuj¹ istotê czasu (czy te¿ � czaso-
wo�ci) za po�rednictwem paradoksalnych formu³: �trwanie w zmienno�ci� (S. Mar-
cus) 14, �wiecznej przemiany jedno�ci� (Zegad³owicz) 15, �wszechci¹g³o�æ chwili�
(Olwid) 16. Zgodnie z podkre�lon¹ ju¿ sprzeczno�ci¹ miêdzy prawami materii i du-
cha formu³y te wskazuj¹ równocze�nie na up³yw czasu, jak i na horyzont bezcza-
sowej wieczno�ci. Ekspresjoni�ci wydaj¹ siê niekiedy bliscy Bergsonowskim kon-
cepcjom trwania, którego nierozerwalnymi elementami s¹ to¿samo�æ oraz ruch,
zw³aszcza wtedy, gdy opisuj¹ dynamiczne przemiany �wiata i jedno�æ rz¹dz¹cej
nimi zasady (choæ trzeba zastrzec, ¿e u Bergsona trudno by³oby znale�æ odpo-
wiednik ekspresjonistycznego ducha, stanowi¹cy z kolei dla ekspresjonistów isto-
tê wieczno�ci). Taki w³a�nie, dwoisty punkt widzenia znajduje rozwiniêcie w in-
nym wierszu Zegad³owicza:

z³ote ranki, dnie bia³e, ksiê¿ycowe noce,
tygodnie i miesi¹ce, lata, wieki, ery,
ksiê¿yce, ziemie, s³oñca, konstelacje, sfery �
� jeno moc trwa, [...] 17

12 H. B e r g s o n, Ewolucja twórcza. Prze³. F. Z n a n i e c k i. Wstêp L. K o ³ a k o w s k i. Kra-
ków 2004, s. 222.

13 H u l e w i c z, op. cit.
14 S. M a r c u s, Psychologiczne i filozoficzne �ród³a ekspresjonizmu. Cyt. ze zb.: Krzyk i eks-

taza. Antologia polskiego ekspresjonizmu. Wybór tekstów i wstêp J. R a t a j c z a k. Poznañ 1987,
s. 235.

15 Z e g a d ³ o w i c z, Ballada o Bogu, s. 94.
16 O l w i d  [W. H u l e w i c z], Organy. W: P³omieñ w gar�ci. Poznañ 1921, s. 59.
17 E. Z e g a d ³ o w i c z, Dojrza³o�æ � zaranie. W: Widma wskazówek. Elegie. Poznañ 1928, s. 33.
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Co szczególnie wyra�ne w polskiej poezji ekspresjonistycznej, ów nadludzki,
duchowy wymiar dominuje nad czasow¹ perspektyw¹ jednostki, skutkiem czego
wypowiedzi ekspresjonistycznego podmiotu lirycznego maj¹ nierzadko charakter
abstrakcyjny, raczej filozoficzny b¹d� quasi-teologiczny ni¿ spo³eczny. To ducho-
we ukierunkowanie polskiego ekspresjonizmu ma swoje �ród³a m.in. w fascynacji
zdrojowców mistyczn¹ twórczo�ci¹ S³owackiego, w której dostrzegali zarówno
jej aspekt �romantyczny�, jak i mistyczny w³a�nie. Ten pierwszy wi¹¿e siê z istot-
n¹ zw³aszcza dla wczesnego etapu rozwoju ekspresjonizmu w Niemczech oraz dla
zdrojowców kwesti¹ statusu artysty i jego sztuki w spo³eczeñstwie, a tak¿e wyni-
kaj¹cych z niej problemów jêzyka i porozumienia. W kierunku mistycyzmu wio-
d³a natomiast poznañskich ekspresjonistów nie tylko lektura interpretowanych przez
Przybyszewskiego 18 pism mistycznych S³owackiego, obficie cytowanego na kar-
tach �Zdroju� i stanowi¹cego g³ówne �ród³o odwo³añ miêdzytekstowych, ale tak-
¿e inspiracja my�l¹ Wschodu. Poznañski dwutygodnik zamieszcza³ t³umaczenia
dzie³ Dalekiego Wschodu � Ramayany (�Zdrój� t. 5 〈1918〉, z. 2) i Rabindranatha
Tagorego, artyku³y po�wiêcone duchowo�ci wschodniej (Bhikku Ananda Maitriya
Cztery prawdy dostojne. �Zdrój� t. 6 〈1919〉, z. 5); nawet tytu³y utworów poznañ-
skich ekspresjonistów, utworów drukowanych w ich pi�mie (np. proza Jerzego
Hulewicza Samskâra) wskazuj¹ jednoznacznie na kierunek odwo³añ, charaktery-
styczny nie tylko dla polskiego ekspresjonizmu 19, a bêd¹cy te¿ do pewnego stop-
nia kontynuacj¹ m³odopolskich fascynacji systemami my�lowymi Wschodu. Nie
rozpoczynaj¹c w tym miejscu dyskusji o prawomocno�ci szerokiego rozumienia
terminu �mistycyzm� 20, chcê zwróciæ uwagê, jak czêsto ekspresjoni�ci podejmuj¹
w¹tki kojarz¹ce siê z t¹ w³a�nie tradycj¹. W najbardziej mnie interesuj¹cej kwestii
koncepcji czasu mistycyzm proponuje rozwi¹zanie bardzo dla ekspresjonistów
dogodne: w do�wiadczeniu mistycznym problem czasu � tak w wymiarze osobi-
stym, jak i kosmicznym � ulega swoistej redukcji czy zawieszeniu, doznanie takie
bowiem, zgodnie z natur¹ ducha, odbywa siê jak gdyby poza czasem, w �wiecz-
nym teraz�, wyrastaj¹c, jak pisze Zegad³owicz, �poza przestrzeñ poza czas� 21.

�Wieczne teraz� mistyków jest prze¿yciem szczególnym, pozwalaj¹cym do-
strzec w �wiecie wy¿szy porz¹dek, nadrzêdn¹ Jedno�æ, choæ nie zatrzymuje czasu
na sta³e. Uzyskane w jego wyniku prze�wiadczenie o wy¿szym porz¹dku sprawia
jednak, ¿e obserwowane w fizycznej rzeczywisto�ci przemiany wolno interpreto-
waæ jako domenê dzia³ania ducha i tym samym uzasadniæ. Mo¿liwa staje siê escha-
tologia czy raczej te jej rysy, które daj¹ siê utrzymaæ po sekularyzacji systemów
my�lowych wywodz¹cych siê z chrze�cijañskiego finalizmu, kiedy to: �Realiza-
cja ju¿ nie woli bo¿ej, ale � jak u Hegla � ducha absolutnego, jest istot¹ historii� 22.

18 Zob. artyku³ S. P r z y b y s z e w s k i e g o  Ekspresjonizm � S³owacki i �Genezis z Ducha�,
publikowany w �Zdroju� w kolejnych numerach w 1918 roku.

19 Zob. E. P o l a n o w s k i, Ekspresjonizm poznañski. Opole 1967. Mpis. IBL PAN, nr 653,
s. 126 n.

20 Zob. K. A l b e r t, Wprowadzenie do filozoficznej mistyki. Prze³. J. M a r z ê c k i. Kêty 2002.
Autor wskazuje, ¿e zarówno to do�wiadczenie, jak i jego opis nie przynale¿¹ wy³¹cznie do dziedziny
¿ycia religijnego, lecz charakteryzuj¹ �wszystkie fazy zachodniej filozofii, jak równie¿ filozoficzne
systemy Indii i Chin� (s. 5).

21 E. Z e g a d ³ o w i c z, Kantyczka rosista. Gorzeñ Górny 1924, s. 18.
22 Z. S t e f a n o w s k a, Historia i profecja. Studium o �Ksiêgach narodu i pielgrzymstwa pol-

skiego� Adama Mickiewicza. Kraków 1998, s. 63.
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Co wiêcej, absolutyzacja chwili doznania mistycznego sprawia, ¿e �wiatopogl¹d
mistyczny �pozwala stworzyæ optymistyczn¹ wizjê nieskoñczonego postêpu cz³o-
wieka i �wiata� 23. W ten sposób obok Jedno�ci i Trwania pojawia siê w poezji eks-
presjonistycznej w¹tek �przeanielania� ludzko�ci, zaczerpniêty ¿ywcem z filozo-
fii genezyjskiej i romantycznej historiografii:

lecz wszystko: twory i pomy�lenia JEDNI¥ s¹.
Poprzez nieograniczone Dale i Wieki,
Poprzez Doskonalenia stopnie �

³¹czno�æ:
Wszechmi³o�æ 24.

Ekspresjoni�ci powtarzaj¹ drogê swych romantycznych poprzedników, którzy
zrozumieli, ¿e �celem wcielenia duchów jest wspólne doskonalenie siê, ¿e Króle-
stwo Bo¿e wymaga zbawienia innych i po�wiêcenia siê dla nich, ¿e [...] polem
dzia³ania duchów jest ca³a ziemia� 25. W cytowanym fragmencie poematu Zega-
d³owicza widaæ, jak w¹tek mistyczny ³¹czy siê � w sposób, na który zwróci³ uwa-
gê Karl Albert � z do�wiadczeniem Mi³o�ci, której dzia³anie w �wiecie uzasadnia
materialny kszta³t (�twory�) rzeczywisto�ci. Zauwa¿my jednak, ¿e w owym d¹¿e-
niu do idea³u, ukazywanym z perspektywy ludzkiej, objawia siê � nie wystêpuj¹ca
w do�wiadczeniu mistycznym � temporalno�æ:

Gnaæ muszê dni moje
ku prêdszemu koñcowi
wzd³u¿ generacji
bez koñca
wci¹¿ w stworzeñ d³ugim pochodzie
a¿ Twoje przyjdzie upojenie
i sza³ têczy Twojej
krasny
otuli nas 26

W swoich koncepcjach historiozoficznych wielcy twórcy romantyczni, w ich
liczbie szczególnie oddzia³uj¹cy na ekspresjonistów S³owacki �

wykraczali poza horyzont filozofii historii pojêtej jako filozofia dziejów ludzkich. Ich wizja
powszechnej ewolucji � ewolucji twórczej, dokonywanej moc¹ w³asnego wysi³ku duchów �

23 M. ¯ m i g r o d z k a, Historia i romantyczna epika. W zb.: Problemy polskiego romanty-
zmu. Red. ... Wroc³aw 1971, s. 157.

24 E. Z e g a d ³ o w i c z, Odej�cie Ralfa Moora. Poznañ 1919, s. 79.
25 B. U r b a n k o w s k i, My�l romantyczna. Warszawa 1979, s. 121.
26 S. K u b i c k i, PSALM. �piew Noego do braci. W: Ein Poet übersetzt sich selbst, s. 113.

Cytowany fragment warto na prawach dygresji skomentowaæ nieco dok³adniej, ju¿ na poziomie
pojedynczego motywu doskonale ilustruje on bowiem splot inspiracji romantycznych i nowoczes-
nych w obrêbie ekspresjonizmu. Zamykaj¹cy wiersz Kubickiego obraz �têczy� ma proweniencjê
romantyczn¹ � zjawisko to u S³owackiego oznacza³o harmoniê, piêkne ³¹czenie tego, co odleg³e. W ta-
ki sposób motyw têczy wykorzystuje równie¿ Z e g a d ³ o w i c z  w wierszu O têczach �piewaj¹cych
(z tomu Godzinki), kojarz¹c go dodatkowo z symbolik¹ maryjn¹ (w tek�cie nabo¿eñstwa godzinko-
wego znajduje siê nastêpuj¹ca apostrofa do Maryi: �têczo, wszechmocn¹ rêk¹ z piêknych farb z³o¿o-
na�). W przywo³ywanym wierszu Kubickiego natomiast wyraz �têcza� wystêpuje w bliskim s¹siedz-
twie s³ów kojarz¹cych siê silnie z filozofi¹ Nietzschego (�sza³�, �upojenie�) i to z nimi wspó³tworzy
obraz poetycki. Têcza nie oznacza ju¿ w tej sytuacji tego samego co w poezji romantycznej, staje siê
symbolem dionizyjskim, dookre�lanym przez gwa³towno�æ owego misterium, prowadz¹cego nie do
harmonii, ale w³a�nie do �upojenia�.
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³¹czy³a ich z perspektyw¹ �wykroczenia poza cz³owieka�, z ujêciem finalnego stadium dosko-
nalenia jako powszechnego �przeanielenia� ludzko�ci 27.

W tym �wietle zrozumia³e siê staje, dlaczego w cytowanych w³a�nie fragmen-
tach utworów ekspresjonistycznych zasadniczo nie ma historii, natomiast jest dzie-
jowo�æ (koleje ewolucji ducha w �wiecie), zakoñczona przywo³aniem obrazu Boga
czy Wszechmi³o�ci. Materii przypisano stan ci¹g³ego przekszta³cania ukierunko-
wanego wysi³kiem wcielonego w ni¹ ducha. Przejête z historiozofii romantycznej
prze�wiadczenia o �przeanieleniu� ludzko�ci i o usensowniaj¹cej temporalne prze-
miany pracy ducha pozwoli³y ekspresjonistom, o czym szerzej za chwilê, w³¹czyæ
w obrêb poetyckiej refleksji perspektywê narodow¹. Zauwa¿my jednak, ¿e w ten
sposób nawet to, co w historii moralnie z³e, uwik³ane w fizyczno�æ, która � schi-
zofrenicznie oceniana raz jako domena grzechu, to znów jako emanacja ducha �
dopuszcza mo¿liwo�æ upadku, zyskuje usprawiedliwienie, nawet wojnie przypi-
saæ wolno �rolê puryfikatorsk¹� 28:

z dwu tysiêcy nawrotu
lat �
z krwi kurzawy i potu,
z przera�liwych pochodów
najemniczych narodów,
z onych �mierci bez liku,
z rozprutych brzuchów matek,
z strzaskanych dzieciêcych g³ów

�WIAT SIÊ NOWY WYNURZA
z cz³owieczeñstwa wywtórza
najodleglejszy czyn �
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
w JEDN¥ wieczno�æ wie�æ niesie:
CZ£OWIECZY SYN � 29

Fragment ten uzmys³awia, jak trudno przychodzi rozwi¹zywaæ antynomie hi-
storiozoficzne wynikaj¹ce z �przeciwstawienia faktu i idea³u, tera�niejszo�ci
i wieczno�ci, wreszcie indywidualizmu i uniwersalizmu� 30. Hiperboliczny, eks-
presyjny opis wojennych nieszczê�æ nie pozostawia w¹tpliwo�ci co do ich warto-
�ciowania, a jednak nie jest w stanie � przynajmniej na razie � zachwiaæ wiar¹
w logikê dziejów. Ten schemat my�lenia zosta³ wprost przeniesiony z genezyj-
skich dzie³ S³owackiego, w których, jak pisze Alina Kowalczykowa:

duch wiod¹cy mêczy i zabija, bo tego wymaga realizacja Boskiego planu historii; lecz z moral-
nego punktu widzenia czyni z³o, korzysta z pomocy szatana. [...] Ale jego dzia³ania prowadz¹
ku przeanieleniu cz³owieka, ku bosko�ci [...] 31.

 Dopiero gdy zmieni siê optyka i owe dramatyczne fakty (takie jak wojna i g³ód)

27 A. Wa l i c k i, Filozofia historii. Has³o w: S³ownik literatury polskiej XIX wieku. Red.
J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wroc³aw 1991, s. 288.

28 K. R u d z i ñ s k a, Artysta wobec kultury. Dwa typy autorefleksji literackiej: ekspresjoni�ci
�Zdroju� i Witkacy. Wroc³aw 1973, s. 40.

29 E. Z e g a d ³ o w i c z, Ballada o rezurekcji bezpañskiego pilota. W: Dziewanny, s. 84.
30 U r b a n k o w s k i, op. cit., s. 123.
31 A. K o w a l c z y k o w a, wstêp w: J. S ³ o w a c k i, Kr¹g pism mistycznych. Oprac. A. K o-

w a l c z y k o w a. Wyd. 2, przejrz. Wroc³aw 1997, s. LXII. BN I 245.
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zostan¹ zaakceptowane, bezsens w planie jednostkowym i chwilowym oka¿e siê
powa¿nym kontrargumentem dla teleologii historii (na którym opiera siê np. nega-
cja wojny w Zegad³owicza Balladzie o dzieciêcych zabawkach, o g³ogu, gwo�-
dziach, m³otku i cieniu rozkrzy¿owanych ponad ziemi¹ ramion).

 Porz¹dek i ukierunkowanie nadaj¹ ekspresjonistycznej historiozofii komunio-
nistyczne i aktywistyczne d¹¿enia do �wiata idealnego (mimo ¿e g³oszone bywaj¹
ze �wiadomo�ci¹ utopijno�ci tego typu my�lenia), a tak¿e mistyczne koncepcje
romantyków, stanowi¹ce �rodek u�wiêcenia elementów rzeczywisto�ci material-
nej oraz historycznej. Ma siê wra¿enie, i¿ atrakcyjno�æ tradycji S³owackiego dla
zdrojowców polega³a przede wszystkim na mo¿liwo�ci wyj�cia poza historiê ku
mistycznym (bezczasowym) lub abstrakcyjnym ujêciom, gdy¿ jak ich poprzedni-
cy s¹ oni przekonani, ¿e (o czym pisze Zegad³owicz w poemacie Odej�cie Ralfa
Moora � cytuj¹c expressis verbis frazê, która wielokrotnie pojawia siê w Królu-
-Duchu): �nic dla cielesnego celu nie istnieje� 32. Chwila tera�niejsza tylko wów-
czas ma dla nich sens, gdy objawia wy¿sze prawdy (a wiêc w akcie mistycznym)
albo gdy mo¿e byæ zinterpretowana jako przyczyniaj¹ca siê do rozwoju ludzko�ci
i �wiata, inaczej bowiem, po�ród powszechnej zmienno�ci, �Teraz� okazuje siê,
jak pisze Kubicki: �niczym w biegu zdarzeñ w czasie�. Sformu³owanie to wska-
zuje na ponowne odrzucenie �czasu zegarów� jako kategorii, która, próbuj¹c nadaæ
rzeczywisto�ci obce jej uporz¹dkowanie, czyni konfrontacjê ze zmienno�ci¹ �wia-
ta szczególnie bolesn¹. Uwolnieniem od niebezpieczeñstwa �bycia-w-czasie� 33

jest dla ekspresjonistów albo mocna podmiotowo�æ, doznaj¹ca doskona³ej chwili
tera�niejszej 34, albo zniesienie obco�ci do�wiadczenia up³ywaj¹cego czasu przez
wyja�nienia etyczne, albo te¿ � przyjêcie perspektywy kosmicznej, �nie mieszcz¹-
cego siê w czasie� ducha wszech�wiata. Zwróæmy uwagê, ¿e obraz wieñcz¹cy
duchow¹ wizjê nadej�cia Mesjasza i powszechnej szczê�liwo�ci �nowego �wiata�
koñczy siê znów bezczasow¹ perspektyw¹ �wieczno�ci�.

£atwo stwierdziæ, ¿e dla oceny owej (koniecznej) ingerencji ¿ywio³u z³a w re-
alizacjê planu historii kluczowa jest przyjêta w utworze perspektywa narracyjna.
Widaæ to ju¿ w obrêbie dzie³ S³owackiego 35, a pó�niejsze nawi¹zania do nich
problem jeszcze wyostrzaj¹. Pisz¹c o Genezis z Ducha, Halina Floryñska wykazu-
je, ¿e w utworze tym istnieje �wyra�nie podkre�lony dystans miêdzy c z a s e m
a k c j i  i   c z a s e m  n a r r a c j i� (F 92), polegaj¹cy na ró¿nicy w stanie wiedzy:
w poemacie tym bowiem dzieje przedstawione s¹ z pozycji cz³owieka wiedz¹ce-
go, dla którego chaos historii ujawni³ ju¿ teleologiczny sens, a �cierpienie i rozter-
ki bohaterów znajduj¹ rozwi¹zanie w aktualnej wiedzy� (F 93). Dystansu owego
pozbawiona jest ju¿ jednak interpretacja Króla-Ducha dokonana przez Tade-
usza Miciñskiego (esej zatytu³owany Król Duch � Ja�ñ), w której daje on obraz
�wielkich indywidualno�ci, zmagaj¹cych siê z  t a j e m n i c ¹  w ³ a s n e g o  i s t-
n i e n i a, p o s z u k u j ¹ c y c h  � r ó d e ³  m o c y  i   k r y t e r i ó w  m o r a l-
n y c h  d l a  s p r o s t a n i a  r z e c z y w i s t o � c i  h i s t o r y c z n e j� (F 96; pod-

32 Z e g a d ³ o w i c z, Odej�cie Ralfa Moora, s. 45.
33 S. K u b i c k i, Boli Noego samotno�æ doli gwiazdy b³êkitnej. W: Ein Poet übersetzt sich

selbst, s. 123.
34 Zob. A. B i e l i k - R o b s o n, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków

2004, s. 410.
35 Zob. K o w a l c z y k o w a, op. cit., s. LXVI.
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kre�l. K. S.-H.). Stopieñ tajemniczo�ci prze¿ywanych wydarzeñ dziejowych i ich
niezrozumienie przez bohaterów wzrasta jeszcze bardziej w twórczo�ci ekspresjo-
nistów. W cytowanej ju¿ Balladzie o rezurekcji bezpañskiego pilota narrator suge-
ruje aktywistyczn¹ interpretacjê procesów obserwowanych w �wiecie; kiedy jed-
nak w liryce bezpo�redniej zostaje dopuszczony do g³osu zanurzony w tragicz-
nych wydarzeniach historycznych podmiot mówi¹cy, brak ukierunkowania dziejów
staje siê wyra�ny. Im bardziej ekspresjoni�ci zbli¿aj¹ siê do nowoczesnego trakto-
wania jednostki, jako �wrzuconej w istnienie�, tym dalsi s¹ od uznania roman-
tycznej historiozofii za obowi¹zuj¹c¹.

Tote¿ ju¿ w przywo³ywanych cytatach, kojarz¹cych siê z dzie³ami S³owackie-
go, pobrzmiewaj¹ tony obce historiozofii romantycznej, zw³aszcza w tych mo-
mentach, gdy mowa jest o ukierunkowaniu obserwowanych przemian. Sformu³o-
wanie �doskonalenia stopnie� nie pozostawia w¹tpliwo�ci co do kierunku ewolu-
cji �wiata i cz³owieka, jednak ju¿ np. �powód� czasów� czy �pr¹d porywaj¹cy bez
koñca�36 jest mo¿e raczej obrazem chaosu ni¿ ilustracj¹ premodernistycznego poj-
mowania czasu jako procesu postêpowego, �zawsze � w sposób linearny lub dia-
lektyczny � zmierzaj¹cego ku górze [...]� 37, co wskazuje na nieuporz¹dkowanie
nurtu dziejów. Dla jego opisu pojawiaj¹ siê w twórczo�ci ekspresjonistów moty-
wy akwatyczne, sk¹din¹d dogodne i znane z metafor filozofów (wedle Guyau, �wiat
to �ocean miotaj¹cy siê w bezcelowej mêce�; �Nie ma rzeczy [...], która nie by³a-
by wci¹gniêta w ten wir, [...] wszystko jest unoszone przez falowanie [...] nieprze-
mo¿ne� � cyt. za: S 352). Wiara w Heglowskie wznoszenie siê i opadanie, przyno-
sz¹ce w wyniku i tak syntezê (jak we fragmencie ballady, kiedy to po wojnie przy-
chodzi Mesjasz), zostaje zakwestionowana jako opowie�æ mityczna, podwa¿ana
nie tyle przez do�wiadczenie wojny czy fakt istnienia z³a w jego fizycznej postaci
(konsekwentne trzymanie siê my�li Heglowskiej problem ten z ³atwo�ci¹ omija),
co przede wszystkim przez do�wiadczenie cz³owieka, który jako tryb w maszynie
dziejowych przekszta³ceñ ulega ca³kowitej dehumanizacji i nie rozumie swojej
roli w owym procesie. Tymczasem perspektywa jednostki jest równowa¿nym cz³o-
nem tragicznej alternatywy nowoczesno�ci, w której obliczu stanêli tak¿e ekspre-
sjoni�ci: �albo jednostka i jej ¿ycie � albo prawda i �wiat� 38. W tym miejscu obja-
wia siê znamienne, choæ nie jedyne, pêkniêcie w my�leniu ekspresjonistycznym
o dziejach, wskazuj¹ce na rozszczepienie miêdzy romantycznym a nowoczesnym
pojmowaniem ich istoty. Zarówno Hegel, jak i inspiruj¹cy polskich ekspresjoni-
stów S³owacki akcentowali przecie¿ rolê, jaka przypada w dziejach jednostce
wybitnej. Ekspresjoni�ci tymczasem, my�l¹c o jednostce, nie poszukuj¹ wspó³-
czesnych wcieleñ Króla Ducha, herosów i bohaterów, lecz przemawiaj¹ z perspek-
tywy cz³owieka zlêknionego, przera¿onego w³asn¹ kondycj¹ �wrzucenia w �wiat�.
Ten za� sposób postêpowania nie pozwala w pe³ni zaakceptowaæ optymistycznej
wizji dziejów (choæ, jak zobaczymy, nie przeszkadza równie¿ w przejêciu zwi¹za-
nego z ni¹ jêzyka, prowadz¹c do groteskowych efektów). Te spo�ród postaci z dzie³
poznañskich ekspresjonistów, które ewentualnie mo¿na by rozpatrywaæ w katego-
rii zbawiaj¹cych �wiat herosów, to albo Zegad³owiczowskie �powsinogi beskidz-

36 K u b i c k i, Godziny, s. 101.
37 S h e p p a r d, op. cit., s. 117.
38 B i e l i k - R o b s o n, op. cit., s. 274.
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kie� (lecz ju¿ samo zestawienie tytu³u tomu Powsinogi beskidzkie z okre�leniem
�heros� uzmys³awia, na jak nietrafnych za³o¿eniach opiera³aby siê taka próba),
albo tytu³owy bohater poematu Zegad³owicza, Ralf Moor. Umieraj¹c prosi on
przyjació³ o spe³nienie swojego ostatniego ¿yczenia i rozbicie zegarów:

r o z b i j c i e  w s z y s t k i e  z e g a r y  m o j e!
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
� poniechane � bieg znaczyæ zaprzestan¹ �
� bezruchem k³am zadadz¹ przemianom � 39

Jego pro�ba, wynikaj¹ca z przekonania, ¿e stoj¹cy zegar przeczy zarówno isto-
cie w³asnego bytu, jak i temporalnej naturze rzeczywisto�ci, zostaje spe³niona.
Rozbicie zegarów przynosi jednak efekt szczególny, który � jak wolno siê domy-
�laæ � przys³ugiwa³by ka¿dej sytuacji zatrzymania czasu:

Najdalsze zegary upad³y na bruk �
Zagas³o ich ¿ycie �

ta obosieczna broñ
wszelkiemu Dobru i Z³u:

tak-nie, tak-nie...40

Odwracaj¹c kolejno�æ tego rozumowania mo¿na przypuszczaæ, ¿e to odrzuca-
ny przez ekspresjonistów, sztucznie utworzony przez ludzi �czas zegarów� (które-
go widomym znakiem jest ruch wskazówek) powo³uje do istnienia kategorie do-
bra i z³a, a pozwalaj¹c im dzia³aæ � uruchamia antagonizm miêdzy nimi (jak bo-
wiem pisa³ Nietzsche, to, co wieczne, czyli bezczasowe, nie podlega kategoriom
etycznym: �rzeczy wszelkie ochrzczone s¹ przy krynicy wieczno�ci i poza do-
brem a z³em� 41). Co jednak bodaj najistotniejsze, mierzalny i rozwijaj¹cy siê line-
arnie �czas zegarów� jest wobec kategorii moralnych, które w nim siê objawiaj¹ i
z niego czerpi¹ materiê swego istnienia, ca³kowicie obojêtny. Bêd¹c �obosieczn¹
broni¹�, nie przyznaj¹c prymatu ¿adnej ze stron, zegary znacz¹ tylko �zmienno�æ
� wszechrzeczy�, nie za� owej zmienno�ci ukierunkowanie. Ich rytm, uk³adaj¹cy
siê w miarowe: �tak-nie, tak-nie�, to jedyna, lakoniczna i bolesna, odpowied�, ja-
kiej �czas zegarów� w ujêciu modernistów udziela moralnemu nakazowi mowy
prostej: �tak-tak, nie-nie�. Zapewne takie samo prze�wiadczenie o ca³kowitej amo-
ralno�ci up³ywaj¹cego czasu zbudzi³o w podmiocie lirycznym wiersza Wittlina
têsknotê do momentu, kiedy �czas zegarów� ulegnie zawieszeniu:

Niech zegar stanie, niech jego sprê¿yna
popadnie w d³ugie, w ciê¿kie ob³¹kanie!
Niechaj mi godzin tak nie pokazuje,
jak by w nich n i c  n i e  b y ³ o  o p r ó c z  c z a s u
i tych wskazówek, i tego wahad³a!

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

Niech pêknie serce, bo d³u¿ej nie zniesie
tej monotonii ko³owrotka krwi! 42

39 Z e g a d ³ o w i c z, Odej�cie Ralfa Moora, s. 59.
40 Ibidem, s. 63.
41 F. N i e t z s c h e, Tako rzecze Zaratustra. Ksi¹¿ka dla wszystkich i dla nikogo. Prze³.

W. B e r e n t. Poznañ 2000, s. 149.
42 J. W i t t l i n, Hymn niepokoju, ob³êdu i nudy. W: Poezje, s. 62�63.
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Pojawiaj¹cy siê niekiedy w poezji ekspresjonistycznej czas kolisty nie ma mocy
czasu mitycznego i nie s³u¿y wyja�nianiu �wiata. W zacytowanym fragmencie
pojawia siê ten w³a�nie obraz w znamienny sposób przewarto�ciowany, bo odnie-
siony do czasu ziemskiego jako �ko³owrotek krwi�. W tym miejscu znów wypada
odwo³aæ siê do szerszego kontekstu filozoficznego. Motyw �ko³a czasu�, którego
figura odpowiada rz¹dz¹cemu przyrod¹ i �wiatem schematowi powrotu, pochodzi
od Arthura Schopenhauera, który pisa³:

Prawdziwym symbolem przyrody jest zawsze i wszêdzie ko³o jako schemat powrotu; jest
on rzeczywi�cie najogólniejsz¹ form¹ przyrody, powtarzan¹ wszêdzie, poczynaj¹c od ruchu
gwiazd a¿ po �mieræ i powstawanie istot organicznych [...] 43.

W jego pesymistycznym ujêciu �ko³o czasu� skazuje cz³owieka na wci¹¿ odna-
wiane cierpienia. Wyj�ciem z sytuacji fatalizmu wiecznego powrotu by³y dla Scho-
penhauera negacja woli oraz idea wspó³czucia. To w³a�nie ta ostatnia kwestia stano-
wi o ró¿nicy w pogl¹dach tego filozofa i zainspirowanego jego my�l¹ Nietzschego.
Autor Tako rzecze Zaratustra odmiennie rozumia³ bowiem zwi¹zan¹ z czasem koli-
stym ideê �wiecznego powrotu�. Eksponuj¹c moc twórczej woli cz³owieka odrzuca³
jego bezradno�æ wobec �wiata, wskazywa³ na mo¿liwo�æ reafirmacji przesz³o�ci
i spontanicznej twórczo�ci ¿ycia, powiedzenia �tak� ca³ej rzeczywisto�ci.

Wykorzystuj¹c motyw �ko³a czasu�, ekspresjoni�ci w sposób daleki od kon-
sekwencji sytuuj¹ siê gdzie� na granicy miêdzy schopenhauerowsk¹ a nietzsche-
añsk¹ jego interpretacj¹. Kolisto�æ czasu w poezji ekspresjonistycznej nie jest
zwi¹zana z mitycznym sacrum � jak gdyby dla ostatecznego potwierdzenia, ¿e
istota konstytuowanych przez ekspresjonizm opowie�ci mitycznych nie polega ani
na uznaniu jakiejkolwiek warto�ci poza�wiatowej, ani na wyj�ciu poza dziejo-
wo�æ. Przeciwnie, ko³o, jakie zatacza czas ziemski, to �ob³êdny wir k³amstw i bez-
mi³o�ci�44 , �stary, okrê¿ny �piew � drama odwieczne� 45. Nie mamy zatem do czy-
nienia z ahistoryczn¹ repetycj¹, na której opieraj¹ siê mity, lecz z koncepcj¹ tra-
giczn¹, w jeszcze inny sposób wypowiadaj¹c¹ prawdê o tym, ¿e rozci¹gniête
w czasie ludzkie ¿ycie nie jest obdarzone ¿adn¹ naddan¹ celowo�ci¹:

I ID�MY
� ju¿ nie ku Zbawienia Szczytom lub Rajom utraconym, [...]

PRZECHOD�MY
[.  .  .  .  .  .  .  .  . ]

samotnie
ku

bezwzglêdnie i lito�nie
NIEWIADOMEMU 46.

43 A. S c h o p e n h a u e r, �wiat jako wola i przedstawienie. Prze³. J. G a r e w i c z. T. 2. War-
szawa 1994, s. 680.

44 E. Z e g a d ³ o w i c z, W ob³êdnym wirze k³amstwa. W: Godzinki, s. 7.
45 A. B e d e r s k i, Poeta a �wiat. �Zdrój� t. 2 (1918), z. 6, s. 1. Do tej ma³ej antologii cytatów

warto na prawach ciekawostki do³¹czyæ jeszcze jeden: �Czyli spodziewacie siê [...], i¿ odmieni siê
wieczne ko³o przeznaczeñ Bo¿ych?� � zapytuje podmiot poetyckiej prozy O l w i d a  (Od zacz¹tków
istnienia. W: P³omieñ w gar�ci, s. 29�30), a fragment ten, oprócz wskazania na eklektyczny charak-
ter stylu i �wiatopogl¹du ekspresjonistów, u�wiadamia, jak silne by³o ich przywi¹zanie do formu³y
�wiecznego ko³a� czasu, stosowanej nawet w quasi-religijnym kontek�cie, narzucaj¹cym przecie¿
zupe³nie inne, zgodne z teodyce¹ rozumienie czasu jako procesu teleologicznego.

46 B e d e r s k i, op. cit., s. 1.
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� jak puentuje swój tekst Adam Bederski. Temporalna kolisto�æ �okrê¿nego �pie-
wu� niczego nie jest w stanie wyja�niæ, nie s³u¿y przewidywaniom ani zrozumie-
niu �wiata. Tak¿e akcentowana przez tego autora �samotno�æ� na drodze do Nie-
wiadomego stanowi dowód na antymityczno�æ ekspresjonistycznego ko³a czasu,
którego atrybutem jest niemo¿no�æ znalezienia kontaktu z Drugim � ani z cz³o-
wiekiem, ani (tym bardziej) z Absolutem. Co jednak znacz¹ce, odpowiedzi¹ na
taki stan rzeczy, która odró¿nia ekspresjonistów od dekadentów, wywodz¹cych
sw¹ postawê z tych samych przes³anek ludzkiej bezradno�ci wobec fluktuacji i nie-
uporz¹dkowania zjawisk w �wiecie, jest ¿ywio³owy aktywizm.

Ów aktywizm jest punktem ró¿nicuj¹cym spójne do pewnego momentu roz-
wa¿ania Schopenhauera i Nietzschego na temat czasu kolistego. Nietzsche do-
strzega³ w pismach swego poprzednika heroiczn¹ postawê polegaj¹c¹ na intelek-
tualnej uczciwo�ci i odwadze. Schopenhauer bowiem, widz¹c w �wiecie z³o, nie
oburza siê, ale spokojnie przyjmuje dan¹ rzeczywisto�æ. Autor Tako rzecze Zara-
tustra kwestionuje natomiast Schopenhauerowski fatalizm, pozbawiaj¹cy sensu
¿ycie jednostki. Wedle Schopenhauera, w �wiecie z³a jedyn¹ postaw¹, któr¹ mo¿-
na zaj¹æ, jest wycofanie siê, samonegacja woli. Nietzsche natomiast wskazuje, ¿e
�cz³owiek zdolny jest okre�liæ siê przez swoje chcenie i chcieæ siebie wiecznie
powracaj¹cego� 47, ¿e amor fati oznaczaæ mo¿e nie zawieszenie woli i bierno�æ,
ale przeciwnie � aktywno�æ i wolê dzia³ania.

Bederski bliski jest Nietzschemu w odrzuceniu pesymizmu i negacji jako zbyt
³atwych sposobów rozwi¹zania sytuacji istnienia w pe³nym z³a �wiecie: �po có¿
duszê kalaæ stwierdzeniami beznadziei� 48 � zapytuje. Has³o z tekstu Bederskiego:
�ID�MY, [...] PRZECHOD�MY�, stanowi¹ce w istocie nietzscheañsk¹ odpowied�
na �okrê¿ny �piew � drama odwieczne�, wi¹¿e siê z uznaniem g o d n o � c i, choæ
na pewno nie c e l o w o � c i  ludzkiego istnienia. Jest bowiem prawd¹ uniwersal-
n¹, ¿e:

Szukaæ [...] nie zawsze oznacza � znale�æ. Ale ju¿ samo szukanie jest wyrazem postawy
moralnej, gdy¿ zmierza ono do utrwalenia duchowej kompozycji cz³owieka. Tym samym ocala
to, co w cz³owieku najcenniejsze � potrzebê i pragnienie sensu 49.

Konsekwencj¹ postawy heroicznej, jak¹ wobec �bezwzglêdnie [...] NIEWIA-
DOMEGO� przyjmuj¹ poeci pisma �Zdrój�, jest zatem niespodziewane dowarto-
�ciowanie pojedynczego ludzkiego istnienia jako punktu oparcia dla innej ni¿
deterministyczna zasady strukturalnej dziejów 50.

47 B u c z y ñ s k a - G a r e w i c z, op. cit., s. 119.
48 B e d e r s k i, op. cit., s. 1.
49 J. K r y s z a k, Katastrofizm ocalaj¹cy. Z problematyki poezji tzw. drugiej awangardy. Wyd. 2,

rozszerz. Bydgoszcz 1985, s. 5.
50 Znamienne, ¿e na podobne, wrêcz to¿same miejscami konstrukcje my�lowe w odniesieniu

do logiki dziejów zwracaj¹ uwagê autorzy monografii, po�wiêconych Drugiej Awangardzie (zob.
K r y s z a k, op. cit. � A. Z i e n i e w i c z, Id¹ce Wilno. Szkice o �¯agarach�. Warszawa 1987. �
S. S t a b r o, Miêdzy nadrealizmem i klasycyzmem � Jerzy Zagórski. W: Poezja i historia. Od ¯aga-
rów do Nowej Fali. Wyd. 2. Kraków 2001). S¹dzê jednak, ¿e mówiæ nale¿a³oby w tym przypadku
nie tyle o antycypacji, co o wspólnocie operacji usensowniania ludzkiego istnienia w czasie i histo-
rii. Mam wra¿enie, ¿e poeci dwóch ró¿nych pokoleñ dochodzili do tych samych wniosków czy
koncepcji, czerpi¹c z tych samych �róde³ � zawiedzeni determinizmem, zainspirowani Spenglerem.
Podobieñstwo najistotniejsze i uderzaj¹ce, jakim jest dostrzeganie szansy nowego historyzmu
�w forsowaniu heroicznej postawy moralnej, w etycznej bezkompromisowo�ci� (Z i e n i e w i c z,
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Konflikt za³o¿eñ miêdzy pozorem rozumienia mechanizmów historii a ludzk¹
aktywno�ci¹, której ranga znacznie maleje, je�li za Heglem przyjmie siê dialek-
tyczny rozwój dziejów, by³ równie¿ przedmiotem uwagi Nietzschego. Filozofia
Heglowska, jego zdaniem, �wszczepi³a podziw dla potêgi historii, ale doprowa-
dzi³a jedynie do »usprawiedliwienia czasów w³asnych jako koniecznego rezul-
tatu dziejów powszechnych«� 51. Nietzsche krytykowa³ postulat obiektywizmu
historycznego i poszukiwanie obiektywnych prawid³owo�ci rozwoju, gdy¿ to
prowadzi³o w prostej linii do bezkrytycznej aprobaty obecnego stanu rzeczy i nie
dawa³o siê pogodziæ z twórcz¹ aktywno�ci¹ 52. Przeciwstawia³ im dowarto�ciowy-
wane przez siebie: rolê instynktów, cechy osobowo�ci i wolno�æ w dzia³aniach
jednostki. Te koncepcje wydaj¹ siê zgodne ze �wiatopogl¹dem poznañskich eks-
presjonistów, ukazuj¹cych bez³ad dziejowych przemian w planie dostêpnej cz³o-
wiekowi rzeczywisto�ci i w odpowiedzi � g³osz¹cych postawê aktywn¹.

Konsekwentne pod¹¿enie drog¹ my�low¹ Nietzschego doprowadza do afir-
macji rzeczywisto�ci jako wynikaj¹cej z dzia³ania ludzkiej woli. Do takiej puenty
dochodzi w cytowanym utworze Bederski, wyznawców g³oszonych przez siebie
pogl¹dów okre�laj¹c jako tych, którzy ��wiat jednak¿e ukochali�. Postawy tej �
akceptacji �wiata � nie mo¿na jednak przyj¹æ jako dominuj¹cej perspektywy po-
ezji ekspresjonistycznej, a przynajmniej ³atwo by³oby podaæ przyk³ady pogl¹dów
biegunowo odmiennych (ju¿ po�ród tekstów cytowanych w niniejszej czê�ci arty-
ku³u). Tekst Bederskiego nie przez przypadek nosi tytu³ Poeta a �wiat. Poeta, w my�l
za³o¿eñ twórców pierwszej fazy rozwoju ekspresjonizmu niemieckiego, jest tym,
kto stoi poza i ponad spo³eczeñstwem, unika identyfikacji z innymi i odpowie-
dzialno�ci za kszta³t rzeczywisto�ci. Istotna przemiana, jaka dokona³a siê w obrê-
bie niemieckiego ekspresjonizmu, prowadzi³a w³a�nie do tego, ¿e dostrze¿ono
w twórcy jednostkê zwi¹zan¹ ze spo³eczno�ci¹ i rozwa¿ano problemy moralne oraz
szukano braterskiej mi³o�ci z innymi lud�mi. Istotê tej przemiany okre�liæ mo¿na
umownie, pos³uguj¹c siê tytu³em powsta³ego w 1912 r. utworu S¹d nad Zaratu-
str¹. Wizja (Gericht über Zarathustra. Vision) ekspresjonistycznego dramaturga
Reinharda Johannesa Sorgego. Nietzscheañskie idee nadcz³owieka i indywidual-
no�ci zosta³y po okresie fascynacji gwa³townie odrzucone, a wraz z nimi ca³a kon-
cepcja �wiata tego filozofa. Ekspresjonizmu zdrojowców, jako zjawiska mniej roz-
ci¹gniêtego w czasie ni¿ ekspresjonizm niemiecki, oczywi�cie, nie ma sensu dzie-
liæ na krótsze odcinki; mniejsza skala zjawiska nie zmienia jednak faktu, ¿e i w jego
obrêbie czytelnik napotyka utwory wyrastaj¹ce z my�li Nietzschego i id¹ce jej �la-
dem, jak i pisma ustosunkowuj¹ce siê do filozofii autora Wiedzy radosnej krytycz-
nie czy wrêcz wrogo, a teksty te nierzadko s¹siaduj¹ ze sob¹ na kartach �Zdroju�
lub w tomie wierszy jednego artysty. W efekcie paraleli miêdzy filozoficznymi

op. cit., s. 88�89, 184), nie powinno jednak przes³oniæ ró¿nic dziel¹cych poznañskich ekspresjoni-
stów i wilnian, które wynika³y w du¿ej mierze z diametralnie odmiennych do�wiadczeñ ¿yciowych
oraz pokoleniowych. Dla ekspresjonistów kluczowym do�wiadczeniem sta³o siê odzyskanie przez
Polskê niepodleg³o�ci i to wydarzenie rang¹ swego optymizmu uniewa¿ni³o (czy te¿ zdawa³o siê
czyniæ zbêdnymi) rozwa¿ania o logice dziejów, a tak¿e zawiesi³o pytanie o postawê cz³owieka wo-
bec historii, zastêpuj¹c je pytaniami o �ród³a moralno�ci, istotê postawy religijnej itd. Poeci Drugiej
Awangardy musieli natomiast ponownie zwróciæ uwagê na kwestiê miejsca i roli cz³owieka w dzie-
jach, ustosunkowanie do niej stawiaj¹c w centrum zainteresowania.

51 Z. K u d e r o w i c z, Nietzsche. Warszawa 1979, s. 53.
52 Zob. ibidem, s. 52�53.
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tezami autora Narodzin tragedii a my�l¹ ekspresjonistów nie da siê nigdy, jak ju¿
wskazywa³am, przeprowadziæ do koñca. W przypadku zagadnieñ zwi¹zanych
z wiecznym powrotem i afirmacj¹ �wiata niezgodno�æ zapatrywañ t³umaczyæ na-
le¿y tym, ¿e heroiczny aktywizm ekspresjonistów ³¹czy siê najczê�ciej �ci�le z ich
za³o¿eniami etycznymi. Dlatego te¿ nie akceptuj¹ oni zastanego kszta³tu �wiata,
zgodê na niego odczytuj¹c jako zdradê ludzko�ci. Pos³ugiwanie siê przez nich
kategoriami �têsknoty� (do drugiego cz³owieka, do prawdy, do rzeczywisto�ci
duchowej), �wspó³czucia� (wobec bli�niego), wreszcie �mi³o�ci� (do drugiego cz³o-
wieka, Ka¿dego) sprawia natomiast, ¿e w swoim rozumieniu �wiata wydaj¹ siê
bli¿si Schopenhauerowi, dla którego etyczne warto�ciowanie cierpienia by³o
kwesti¹ istotn¹. Doceniaj¹c � jak Nietzsche � wagê aktu woli oraz dzia³ania, zdro-
jowcy nie s¹ przekonani o wystarczaj¹cej dla afirmacji �wiata randze tego gestu
w planie ogólnoludzkim i wracaj¹ do resentymentu wobec rzeczywisto�ci spo-
³ecznej.

W tym sensie programowy aktywizm ekspresjonistów jest rodzajem zabez-
pieczenia przed mog¹c¹ wynikaæ z prze�wiadczeñ o nieuporz¹dkowaniu dziejów
atrofi¹ kategorii moralnych. Do sytuacji �wiatopogl¹dowej, w jakiej � nolens vo-
lens � znale�li siê ekspresjoni�ci, odnie�æ wolno s³owa Barbary Skargi dotycz¹ce
wspomnianego ju¿ francuskiego filozofa Guyau.

Skarga pisze, ¿e pomimo wielkich zmian, jakie on zaproponowa³ w my�leniu
o fundamentalnych kategoriach czasu i przestrzeni, w jego ��wiecie zmienno�ci
i wolno�ci� niejedna z warto�ci dawno uznawanych pozosta³a na swym miejscu,
a sam Guyau w gruncie rzeczy by³ ci¹gle moralist¹. Skarga t³umaczy ów pozorny
paradoks nastêpuj¹co:

Je¿eli [...] ów idea³ [tj. idea³ harmonii] jest obecny w moralno�ci Guyau, choæ wiarê w nie-
go tak ostro krytykowa³, to faktu tego nie daje siê wyt³umaczyæ jedynie chêci¹ z³agodzenia
drastyczno�ci opinii mocno podwa¿aj¹cych obiegowe pogl¹dy; obron¹ przed samym sob¹, przed
konsekwencjami, jakie siê narzuca³y z przyjêtych za³o¿eñ, a które nie w jednym punkcie mo-
g³y zachwiaæ warto�æ moralnych kategorii. [...] Ale nie mo¿na, jak siê okazuje, stworzyæ teorii,
w której ka¿da teza, ka¿de stwierdzenie nosi³oby w opinii samego jej autora charakter tymcza-
sowy, której zasady nie znajdowa³yby fundamentu w jakim� systemie prawd lub warto�ci. Umys³
ludzki szuka zakotwiczenia w tym, co mog³oby stanowiæ dla niego oparcie w wywodach, pra-
gnie przyj¹æ co� za sta³e, niepodwa¿alne, nie poddaj¹ce siê ci¹g³emu przetworzeniu, choæ g³o-
si nieskoñczono�æ przetworzenia, co�, co by s³u¿yæ mog³o jako busola w �wiecie zmienno�ci.
W ostatecznym rachunku okazywa³o siê, ¿e pogl¹du o absolutnej zmienno�ci �wiata nie dawa-
³o siê do koñca utrzymaæ i rozwin¹æ; zmusza³ on niejako do zatrzymania siê w po³owie drogi.
[S 367�368]

Taka �busola w �wiecie zmienno�ci� potrzebna by³a wszystkim twórcom mo-
dernistycznym, wszyscy oni bowiem znale�li siê w opisanej w³a�nie sytuacji. Wedle
Nietzschego, który perspektywy zachwiania uniwersalnych kategorii moralnych
nie postrzega³ bynajmniej jako niebezpieczeñstwa, punkt oparcia w�ród zmienno-
�ci �wiata stanowi³a sama dla siebie silna jednostka. Ekspresjoni�ci, g³osz¹c �prze-
mianê� i poszukuj¹c momentu sta³o�ci poza jednostk¹, jak Guyau �staj¹ w po³o-
wie drogi� miêdzy teleologicznymi koncepcjami romantyków a nowoczesnym
rozumieniem zmienno�ci rzeczywisto�ci, nie zak³adaj¹cym istnienia na ludzkim
horyzoncie �Zbawienia Szczytów i Rajów utraconych� 53.

53 B e d e r s k i, op. cit., s. 2.
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Zakwestionowanie celowo�ci przemian zachodz¹cych w czasie, polemikê
z koncepcj¹ �wznosz¹cego siê� czasu, któr¹ obserwowa³am w lirykach Zegad³o-
wicza i Wittlina, znale�æ mo¿na tak¿e w wierszu Stanis³awa Kubickiego pt. Wie-
czór. Podmiot liryczny utworu to cz³owiek, który � jak Ralf Moor Zegad³owicza �
�bolesny ¿egna dzieñ... / rozwa¿a d r o g i  koniec� 54. Z tej perspektywy wszyst-
kie jego do�wiadczenia ¿yciowe jawi¹ mu siê jako bezcelowe b³¹dzenie, którego
nie potrafi uzasadniæ ¿adn¹ wy¿sz¹ konieczno�ci¹; cierpieñ zwyczajnego cz³owieka
nie mo¿na zrozumieæ przyk³adaj¹c do nich filozofiê genezyjsk¹ czy eschatologiê:

odwracam siê i
klnê w tej chwili
stacje moje bolesne

( [...] bezu¿ytecznie g³upie
na bok odsuniête przez Ciebie)

Ha!
wiêc zetrê z twarzy �lad trudu
�pielgrzymki� ku Tobie � 55

Ujêcie w cudzys³ów s³owa �pielgrzymka� wymownie �wiadczy o tym, ¿e
zw¹tpienie prowadz¹cego przed�miertn¹ rozmowê z Absolutem cz³owieka nie tylko
dotyczy sensowno�ci jego w³asnego, partykularnego istnienia (co ju¿ by³oby wy-
starczaj¹c¹ tragedi¹), ale uderza tak¿e w sam¹ ideê d¹¿enia wzwy¿, kwestionuj¹c
ukierunkowanie przemian zachodz¹cych w czasie ludzkim. Na marginesie zauwa¿-
my, i¿ w ten sposób zarysowana zosta³a równie¿ szczególna koncepcja wolno�ci:
cz³owiekowi wolno odt¹d wszystko, ale te¿ nie powinien spodziewaæ siê, ¿e jego
¿ycie mo¿e byæ ogniwem w ³añcuchu dziejowych przekszta³ceñ. W �wiecie, któ-
rego nie dotyczy ¿adna teleologia, lecz tylko �ponura kakofonia cz³owieczych ce-
lów� 56, nie ma ju¿ mowy o konsolacyjnej �wiecznej przemiany jedno�ci� � ani
z perspektywy umieraj¹cego bohatera (jednostki wyzwalaj¹cej siê spod w³adzy
czasu), ani z punktu widzenia ekspresjonistów, poszukuj¹cych podstaw dla swych
za³o¿eñ etycznych. Up³ywaj¹cy czas nie s³u¿y jakkolwiek pojêtemu rozwojowi,
ale wrêcz kwestionuje sam¹ ideê �pielgrzymki�. System genezyjski chwieje siê
w posadach.

Proces odchodzenia od historiozoficznych koncepcji romantyzmu (jak rów-
nie¿ od charakterystycznych dla tej epoki prze�wiadczeñ w innych dziedzinach)
rozpocz¹³ siê na d³ugo przed ostatecznym tryumfem koncepcji modernistycznych.
Oznak zw¹tpienia w s³uszno�æ doktryny Heglowskiej szukaæ nale¿y ju¿ u pocz¹t-
ków modernizmu, jej kontynuatorzy natomiast zdawali sobie sprawê z niemo¿li-
wych do obrony uproszczeñ i uogólniaj¹cych za³o¿eñ, którym fakty przecz¹ce teorii
zbyt mocno dawa³y siê we znaki. S³owacki sw¹ filozofiê genezyjsk¹ zbudowa³
wprawdzie czerpi¹c z nauk autora Teodycei, ale przede wszystkim prze¿ywszy
mistyczne objawienie. Byæ mo¿e, zw³aszcza ta druga okoliczno�æ sprawia, ¿e
w swojej romantycznej epopei teleologicznej 57 zdo³a³ dokonaæ syntezy tego, co
indywidualne i uniwersalne, i ¿e celowo�æ dziejowych przemian jest dla niego oczy-
wista. Nie by³ ju¿ w tej kwestii tak jednoznaczny Miciñski, komentuj¹cy dzie³o

54 S. K u b i c k i, Wieczór. W: Ein Poet übersetzt sich selbst, s. 83.
55 Ibidem.
56 B e d e r s k i, op. cit., s. 2.
57 Termin L. P o l l m a n n a. Zob. F 94.
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S³owackiego w eseju zatytu³owanym Król Duch � Ja�ñ. Sam tytu³ jego komenta-
rza jest znacz¹cy i wskazuje na daleko id¹c¹ reinterpretacjê tekstu oraz idei ro-
mantycznej. Jak pamiêtamy, S³owacki przedstawi³ dzieje minione �z pozycji cz³o-
wieka wiedz¹cego, z pozycji, z której chaos historii ujawnia ju¿ teologiczny sens,
a cierpienie i rozterki bohaterów znajduj¹ rozwi¹zanie w aktualnej wiedzy� (F 93).
Miciñski natomiast w swoim komentarzu pomija teologiê S³owackiego uwa¿aj¹c
jego poemat za objawienie symbolicznej mitologii i interpretuje dzie³o w katego-
riach opozycyjnych symboli. Jak pisze Floryñska:

Poemat S³owackiego jest opowie�ci¹ o tym, jak duch globowy w kolejnych formach two-
rzy siebie i dzieje. [...] Miciñski, pos³uguj¹c siê pojêciem Ja�ñ, podkre�la sta³o�æ metafizycz-
nych konfliktów, uwik³anych tylko w ró¿ne sytuacje historyczne. Uto¿samiaj¹c Króla Ducha
z Ja�ni¹ Miciñski metaforyzuje go, odbieraj¹c mu historyczn¹ konkretno�æ. Ale natychmiast,
w nastêpnym posuniêciu, przywraca mu realno�æ jednostkow¹ i indywidualno�æ, przez pomi-
niêcie wszystkiego, co przekracza �wiadomo�æ osoby [...]. �Wyjmuje� niejako Króla Ducha
z jego historii globowej, pozostawiaj¹c za ka¿dym razem jedno konkretne ludzkie ¿ycie. [F 96]

Wyra�na zmiana akcentów, brak zainteresowania zagadnieniami historiozofii
i teleologii przy równoczesnym eksponowaniu tego, co jednostkowe, sprawia, ¿e
modernistyczna interpretacja Króla-Ducha mówi nam tyle¿ o jej bohaterze, co
i o autorze. Znacz¹ce, i¿ Miciñskiemu najistotniejsze wyda³y siê u S³owackiego:
�pewno�ci najwy¿sze: ¿e duch jest �wiat³em w mroku � ¿e za cz³owiekiem s¹
istnienia potê¿niejsze � ¿e Przeznaczenie ³¹czy siê z nasz¹ woln¹ i twórcz¹ wol¹
w metafizycznych regionach, jako Bóg � i dusza� 58. Afirmacja �wiarotwórczej
warto�ci� poematu nie oznacza jednak akceptacji tej opowie�ci mitycznej ani tym
bardziej jej przejêcia, albowiem �nie te pewno�ci zdaj¹ siê interesowaæ Miciñskie-
go g³ównie, lecz ich rozpaczliwe poszukiwanie� (F 101). To przewarto�ciowanie
Króla-Ducha, dostrze¿enie w nim � jak pisze Floryñska � �warto�ci wiarotwór-
czej� i równoczesna próba jego reinterpretacji w kategoriach jednostkowych jest
w swej istocie zabiegiem modernistycznym, prób¹ kreacji mitu nowoczesnego,
który: �zachowa³by wszystkie odczarowane przywileje jednostki nowoczesnej
� jej kartezjañsk¹ osobno�æ, jej monadyczn¹ nieufno�æ wobec wp³ywów � a jed-
nocze�nie wcieli³by j¹ w wielk¹, heroiczn¹ narracjê walki i pojednania� 59. Zna-
mienne, i¿ zastosowane przez Miciñskiego sposoby przesuniêcia Króla-Ducha
z romantyzmu w nowoczesno�æ: ukazywanie sta³o�ci konfliktów i opozycji za-
miast syntezy ich elementów oraz rezygnacja ze �ledzenia �historii globowej� na
rzecz partykularnego ludzkiego istnienia, s¹ podobne, a zatem, byæ mo¿e, w ja-
ki� sposób antycypuj¹ zaobserwowane wcze�niej drogi odchodzenia od filozofii
genezyjskiej, którymi (�wiadomie b¹d� nie�wiadomie) kroczyli ekspresjoni�ci. Mi-
ciñskiego i zdrojowców, a w ich liczbie równie¿ Zegad³owicza, zbli¿a do siebie
tak¿e (mitotwórczy) w¹tek poszukiwania pewno�ci i uzasadnienia, poszukiwa-
nie wiary.

Podobieñstw miêdzy prze�wiadczeniami Miciñskiego a pogl¹dami poznañskich
ekspresjonistów mo¿na wskazaæ wiêcej. Wprowadzone w miejsce Króla Ducha
pojêcie Ja�ni oznacza dla Miciñskiego duchow¹ istotê cz³owieka (która jednak nie

58 T. M i c i ñ s k i, Król Duch � Ja�ñ. Poemat Juliusza S³owackiego. W: Do �róde³ duszy pol-
skiej. Lwów 1906, s. 118.

59 B i e l i k - R o b s o n, op. cit., s. 325.
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uzewnêtrznia siê bezpo�rednio w �wiadomo�ci indywidualnej), wieczny i niezmien-
ny punkt odniesienia dla osobowo�ci: �nie duch globowy w swojej najwy¿szej
»formie objawu«, ale raczej jego ukryta bosko�æ, niedostêpna dla umys³u� (F 95).
Do�æ podobnie do �ja�ni� u Miciñskiego kszta³tuje siê znaczenie Zegad³owiczow-
skiego terminu �legenda� � okre�laj¹cego duchow¹ prawdê o cz³owieku i �wiecie,
któr¹ on (czêsto nie�wiadomie) realizuje w swoim ziemskim ¿yciu, a która jednak
jest zarazem melodi¹ w �kosmicznych rytmach� wszech�wiata. Miêdzy sposoba-
mi my�lenia m³odopolskiego preekspresjonisty i poety zwi¹zanego z grup¹ �Zdro-
ju� rysuj¹ siê wyra�ne podobieñstwa, szczególnie widoczne w aspekcie kategorii
czasu. Obaj twórcy przewarto�ciowali spojrzenie na dzieje przez pryzmat jednost-
ki: ju¿ nie wielkiej indywidualno�ci, której dzia³ania nios¹ ze sob¹ widoczny ex
post konkretny, dziejowy sens, ale jednostki staj¹cej wobec �wiata z lêkiem i nie-
pewno�ci¹ � i to w³a�nie jej perspektywê ogl¹du rzeczywisto�ci przyjmuj¹. (Jest
to do pewnego stopnia zgodne z antropocentryczn¹ filozofi¹ S³owackiego, stawia-
j¹c¹ jednostce �wymaganie heroizmu, tworzenia Boga w sobie i budowania Kró-
lestwa Bo¿ego na ziemi, zgodnie z absolutnym idea³em, który cz³owiek jako indy-
widualny duch globowy sam tworzy³ i sam sobie u�wiadamia³� � F 170.) Kolejn¹
zbie¿no�ci¹ my�lenia Miciñskiego i Zegad³owicza jest konstatacja, ¿e przebieg
czasu i historii warunkuj¹ organizuj¹ce �wiat �niezmienne antynomie�, miêdzy
którymi porusza siê zarówno jednostka, jak i dzieje. Zgodnie z modernistycznym
pojmowaniem up³ywu czasu �rytmy wszech�wiata� nie uk³adaj¹ siê w ¿aden lo-
giczny wzorzec, a bieg historii pozbawiony jest celowo�ci. Wyeksponowanie per-
spektywy jednostki przy opisie dziejów jest natomiast sygna³em ekspresjonistycz-
nego sposobu my�lenia, który ³¹czy omawianych autorów, wskazuj¹c na jedno
z podobieñstw miêdzy preekspresjonizmem m³odopolskim a ekspresjonizmem
Dwudziestolecia.

W tym miejscu trzeba jednak wspomnieæ równie¿ o zasadniczej ró¿nicy, jaka
wyrasta na gruncie pojmowania roli jednostki w dziejach u Miciñskiego i u Ze-
gad³owicza, a tak¿e wskazaæ na niekonsekwencje zdrojowców w ich opisie pro-
cesu historycznego, rozdartych miêdzy tworzeniem mitu nowoczesnego a têskno-
t¹ do utraconego raju premodernistycznych opowie�ci mitycznych 60. Pogarda

60 Ró¿nicê miêdzy nimi nakre�la Bielik-Robson w wielokrotnie cytowanej tu ksi¹¿ce. Korzy-
staj¹c chêtnie z ustaleñ autorki, zmuszona jestem poczyniæ zastrze¿enie dotycz¹ce rozumienia zastoso-
wanego w niniejszym artykule terminu �romantyzm� przez ni¹. Mo¿na zapewne odnie�æ wra¿enie,
¿e, powo³uj¹c siê na ksi¹¿kê Bielik-Robson, stajê w opozycji wobec kluczowej dla niej tezy o  c i ¹-
g ³ o � c i  pewnych nurtów my�lenia romantycznego w nowoczesno�ci. Moje rozwa¿ania wskazuj¹
bowiem na n i e s p ó j n o � æ  miêdzy romantyczn¹ refleksj¹ na tematy temporalne oraz my�l¹ histo-
riozoficzn¹ a �wiatopogl¹dem nowoczesno�ci. Usi³owali tu znale�æ p³aszczyznê porozumienia pol-
scy ekspresjoni�ci. Tê, jak s¹dzê, pozorn¹, sprzeczno�æ mo¿na wyja�niæ w sposób do�æ prosty. Bie-
lik-Robson w swojej ksi¹¿ce nie przywo³uje ani Mickiewicza, ani S³owackiego, jako przyk³ady �my-
�lenia romantycznego� wymienia przede wszystkim poetów angielskich: Wordswortha, Shelleya,
Keatsa, Blake�a, a tak¿e poetów niemieckich. Pisz¹c o zdrojowcach, si³¹ rzeczy siêgam do obranej
przez nich �tradycji kluczowej�, jak¹ by³a polska literatura romantyczna, zorientowana na problemy
narodowe, ma³o � lub wcale � ukierunkowana zagadnieniem podmiotowo�ci, które pozwala Bielik-
-Robson na wykazanie podobieñstw my�lenia romantycznego i nowoczesnego. Na marginesie mo¿-
na jeszcze dodaæ, ¿e w przypadku S³owackiego problem wydaje siê daleko bardziej zagmatwany,
gdy¿ na kwestie narodowe nak³ada siê jeszcze temat objawienia. Chyba dlatego filozofii S³owackie-
go nie omawia w sk¹din¹d dok³adnej i wnikliwej ksi¹¿ce po�wiêconej filozoficznym pogl¹dom pol-
skiego romantyzmu U r b a n k o w s k i  (op. cit.).
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Miciñskiego dla postawy ewangelicznej, deprecjonowanie postawy anhellicznej
oraz apoteoza lucyferycznej stoj¹ w sprzeczno�ci z wizjami komunionistycznymi
i franciszkañskimi, jakie znajdujemy w pismach poznañskich ekspresjonistów. Dla
Miciñskiego postawa ewangeliczna pozbawiona jest uzasadnienia, nie znosi ona
bowiem napiêcia miêdzy ¿yciem a istnieniem w nim z³a. Zegad³owicz, podobnie
jak inni zdrojowcy, zdaj¹c sobie sprawê z tego napiêcia, przechodzi ponad nim,
dopuszczaj¹c do g³osu argumenty pozaracjonalne i intuicyjnie przyjmuj¹c posta-
wê ewangeliczn¹, co prowadzi go do (komunionistycznego) docenienia tego, co
etyczne. W Balladach Zegad³owicz posuwa siê jeszcze dalej i wykorzystuj¹c chrze-
�cijañsk¹ wiarê w paruzjê dokonuje u�wiêcenia czasu, który w opowiadanej histo-
rii staje siê czasem misterium: powtórnego przyj�cia. Zarazem Zegad³owiczow-
skie powsinogi doznaj¹ ca³kiem prywatnych epifanii, które nie zmieniaj¹ niczego
w czasowej strukturze rzeczywisto�ci ani nie umo¿liwiaj¹ powrotu do czasu ukie-
runkowanego, gdy¿ powtórne przyj�cie Chrystusa na ziemiê, do beskidzkiej wsi,
nie jest wyczekiwanym Koñcem Czasów i nie zatrzymuje czasu ani nie przynosi
rozstrzygniêæ moralnych.

Miciñski, podobnie jak wielu innych modernistów m³odopolskich, ³¹czy in-
spiracje romantyczne z nietzscheañskimi � Bazylissa Teofanu dedykowana jest
S³owackiemu i Nietzschemu. Wskazuj¹c na analogie miêdzy filozofiami obu tych
twórców, m³odopolscy autorzy studiów zestawiaj¹cych ich przemy�lenia traktuj¹
jednego i drugiego jako wyrazicieli typowych konfliktów wspó³czesno�ci, nato-
miast nieomal zupe³nie pomijaj¹ patriotyczne tre�ci pogl¹dów polskiego poety
i sprawnie wpisuj¹ jego koncepcjê w niemieckiego filozofa teoriê genialnej jed-
nostki 61. Zdrojowcy dziedzicz¹ po M³odej Polsce ³atwo�æ kre�lenia analogii miê-
dzy my�l¹ S³owackiego i Nietzschego, jednak ich rozumowanie przebiega innym
torem:

mesjanizm S³owackiego w ujêciu �Zdroju� stawa³ siê doktryn¹ bardziej uniwersaln¹ ni¿ nie-
tzscheanizm, który okazywa³ siê tylko narzêdziem mesjanizmu. Celem nie by³o tu ¿ycie samo
w sobie jak u Nietzschego, poniewa¿ redakcja �Zdroju� [...] nie posz³a tropem ��mierci Boga�,
lecz trzyma³a siê religijnej perspektywy powrotu do Boga przez uzyskanie duchowej samo-
dzielno�ci, przez �samoobjawienie cz³owieka� (deifikacjê), nawet � paradoksalnie � dziêki
irreligii (buntowi) 62.

Równie¿ na dotycz¹cych problematyki temporalnej prze�wiadczeniach eks-
presjonistów zaci¹¿y³a ich quasi-religijna perspektywa nowoczesnego mitu. Ten
w³a�nie czynnik, a tak¿e fakt wkroczenia w biografie historii poznañskich arty-
stów zadecydowa³y o najistotniejszych ró¿nicach miêdzy perspektyw¹ moderni-
zmu m³odopolskiego a t¹ przyjêt¹ przez zdrojowców. W tym sensie powracaj¹ca
do wielu koncepcji romantycznych poezja ekspresjonistyczna mo¿e byæ odczyty-

61 Najg³o�niejsze m³odopolskie analizy zwi¹zków i ró¿nic miêdzy genezyjsk¹ filozofi¹ S³o-
wackiego a pogl¹dami Nietzschego, czyli studia J. ¯ u ³ a w s k i e g o  (O Królu Duchu) i  S. T a-
t a r ó w n y  (S³owacki i Nietzsche 〈Król Duch a Nadcz³owiek〉), omawia dok³adnie T. We i s s
w ksi¹¿ce pt. Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Rekonesans (Warszawa 1974,
s. 257�262).

62 K. P i o t r o w s k i, Irreligia Buntu. Geneza i morfologia poznañskiej apostazji. W zb.: Bunt.
Ekspresjonizm poznañski 1917�1925. Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Poznaniu: listopad
2003 � styczeñ 2004. Red. G. Ha³asa. Przedmowa W. S u c h o c k i. Noty katalogowe L. G ³ u-
c h o w s k a  [i in.]. Prze³. J. K a ³ ¹ ¿ n y  [i in.]. Poznañ 2003, s. 130�131.
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wana jako krok wstecz wzglêdem likwidatorskich wobec niektórych prze�wiad-
czeñ romantyzmu postaw m³odopolskich.

�Zbli¿a siê czas�

W ujêciu ekspresjonistów dostrzec mo¿na elementy charakterystyczne dla
modernistycznego postrzegania chwili tera�niejszej jako tej, która �

rozszerza siê lub kurczy zale¿nie od sytuacji obserwatora albo zawiera zarodek apokalipsy [...],
albo te¿ jest rodzajem jednoczesno�ci, w której przesz³o�æ, tera�niejszo�æ i przysz³o�æ zlewaj¹
siê w jedno 63.

 Znamiennym dla ekspresjonizmu ujêciem bie¿¹cego momentu s¹ koncepcje
koñca dawnego porz¹dku �wiata, nierzadko przeradzaj¹ce siê w wizje apokalip-
tyczne: jak wiadomo, uwa¿any za utwór otwieraj¹cy dzieje literackiego ekspresjo-
nizmu niemieckiego wiersz Jakoba van Hoddisa nosi tytu³ Koniec �wiata (Welten-
de, 1911) 64. Kres kultury europejskiej i nadej�cie nowych czasów g³osili za Speng-
lerem równie¿ autorzy z krêgu poznañskiego �Zdroju�. Pisa³ Jerzy Hulewicz:

Zbankrutowa³a idea Europy, i¿e zamknê³a duszê sw¹ promieniowi Wschodz¹cego S³oñ-
ca, a pró¿niê wype³ni³a czcz¹ ¿ycia formu³¹. Materii � nie za� Duchowi us³u¿n¹ 65.

W poetyckich wizjach Zegad³owicza odnale�æ mo¿na g³oszone przez publicy-
stów pogl¹dy � zapowiedzi apokalipsy gin¹cej kultury:

Stary i nowy �wiat ginie
zatracony w dora�no�ci pustej � 66

Zbli¿a siê czas �
ka¿d¹ chwil¹ siê przybli¿a �
w tym sko�nym zachodzie s³oñca �
wyd³u¿onym cieniem krzy¿a 67.

Obserwowana z perspektywy historii chwila tera�niejsza jest dla ekspresjoni-
stów chwil¹ graniczn¹, szczególn¹, ma warto�æ prze³omu. Tak zarysowana zostaje
sytuacja liryczna ju¿ w pierwszych wersach poematu Zegad³owicza Przyjd� Kró-
lestwo Twoje (1924), tak¹ sugestiê dobitnie wyra¿a tytu³ zbioru recenzji i pism
krytycznych Jana Stura Na prze³omie (1921). Co istotne, polscy ekspresjoni�ci nie
g³osili w swych utworach nadej�cia koñca �wiata, ostatecznej zag³ady. W ich in-
terpretacji apokalipsa poprzedza³a zawsze odrodzenie, nadej�cie nowej ery, a po-
eci koncentrowali siê raczej na wizjach szczê�liwej przysz³o�ci odm³odzonej
ludzko�ci (czy te¿, jak zobaczymy, niepodleg³ej Polski) ni¿ niedoli, towarzysz¹cej
czasom gwa³townej przemiany. Takie rozumienie apokalipsy jako prologu szczê�-
liwszej przysz³o�ci charakterystyczne jest tak¿e dla dzie³ ekspresjonistów niemiec-

63 S h e p p a r d, op. cit., s. 118.
64 Zob. S. V i e t t a, H-G. K e m p e r, Expressionismus. München 1983, s. 32 n. Dodaæ nale¿y,

¿e Koniec �wiata van Hoddisa to apokalipsa raczej groteskowa, choæ nie mniej gro�na od utrzyma-
nych w tonie serio, wieszcz¹ca koniec epoki.

65 J. H u l e w i c z, op. cit., s. 140.
66 E. Z e g a d ³ o w i c z, I nie odezwa³ siê nikt. W: Godzinki, s. 4.
67 E. Z e g a d ³ o w i c z, Gêsty las wa�ni. W: jw., s. 5.
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kich. Znamienne okazuje siê jednak przesuniêcie zachodz¹ce miêdzy perspekty-
w¹ ekspresjonizmu niemieckiego i polskiego, kluczowe dla rozpatrywanych tu za-
gadnieñ rozumienia momentu historycznego, w którym przysz³o im ¿yæ, objawia-
j¹ce siê nieomal symbolicznie w tytu³ach ich dzie³. Podczas gdy wydany w 1919 r.
przez Kurta Pinthusa zbiór wierszy niemieckich ekspresjonistów nosi³ wymown¹
nazwê Menschenheitsdämmerung (Zmierzch ludzko�ci), antologia polskiego eks-
presjonizmu opublikowana w r. 1920 zatytu³owana by³a Brzask epoki. Pozostaj¹c
w obrêbie tego samego prze�wiadczenia o przysz³ym odrodzeniu ludzko�ci, wspó³-
pracuj¹cy ze sob¹ przy okazji wystaw i inicjatyw wydawniczych ekspresjoni�ci
polscy oraz niemieccy ró¿nili siê przecie¿ sposobem widzenia w³a�nie zakoñczo-
nej pierwszej wojny �wiatowej. Choæ pacyfistyczne deklaracje sk³adane by³y przez
ekspresjonistów niezale¿nie od ich narodowo�ci, a �zamierzeniem ekspresjonistów
by³o przekraczanie narodowych barier poprzez wyrazisty styl i utopijne przes³a-
nie� 68, to jednak sytuacja, w jakiej znalaz³y siê Niemcy i Polska po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych, musia³a wp³yn¹æ na ostateczn¹ ocenê bie¿¹cej chwili dziejo-
wej i wyrazi³a siê w metaforycznych tytu³ach. Poetom niemieckim, których kraj
poniós³ w czasie wojny ogromne straty, z pewno�ci¹ naturalniejsza zdawa³a siê
metafora �zmierzchu� ni¿ �brzasku� czasów. I choæ o Wielkiej Wojnie jako o kon-
kretnym wydarzeniu historycznym zdrojowcy nie pisz¹ prawie wcale, to jednak
jej konsekwencje zmieni³y optykê artystów po dwóch stronach nowo powsta³ej
polsko-niemieckiej granicy 69.

Mimo licznych przepowiedni �zbli¿ania siê czasu� prze³omu nie ma w pol-
skiej poezji ekspresjonistycznej tak wyrazistych jak w niemieckiej obrazów koñca
�wiata, katastrofy, wojennej po¿ogi. Okrucieñstwo wojny ust¹pi³o bowiem interpre-
tacji 1918 roku jako zmartwychwstania, wype³nienia dziejowej historii zbawienia,
przes³aniaj¹c pacyfizm i komunionizm. Trzeba pamiêtaæ o zaanga¿owaniu wielu
z autorów czasopisma �Zdrój� w dzia³alno�æ nielegalnych organizacji patriotycz-
nych, przede wszystkim Towarzystwa Tomasza Zana (do którego nale¿eli Hulewi-

68 R.-C. Wa s h t o n  L o n g, Nacjonalizm i internacjonalizm ekspresjonizmu. W zb.: Bunt, s. 78.
69 Inn¹ kwesti¹, której rozpatrzenie wykracza poza ramy niniejszego artyku³u, ale która z pew-

no�ci¹ równie¿ t³umaczy charakterystyczne ró¿nice tytu³ów dwóch wspomnianych antologii, jest
inna w Niemczech, a inna w Polsce sytuacja ekspresjonizmu po zakoñczeniu pierwszej wojny �wia-
towej. Niemiecki ekspresjonizm ju¿ w chwili rozpoczêcia dzia³añ wojennych by³ ruchem ukszta³to-
wanym: swoje pierwsze (i nierzadko jedyne) tomy zd¹¿y³a wydaæ ju¿ wiêkszo�æ g³ównych poetów
tego kierunku (G. Heym, E. Stadler, G. Trakl, W. Hasenclever, G. Benn i inni). Przewa¿aj¹ca liczba au-
torów zwi¹zanych z poznañskim �Zdrojem� rozpoczyna³a swoj¹ twórczo�æ ksi¹¿k¹ lub pojedynczym
wierszem w czasie wojny albo tu¿ po jej zakoñczeniu. Jeszcze przed wojn¹ zd¹¿yli zadebiutowaæ na
³amach czasopism (oczywi�cie, innych ni¿ powsta³y w 1917 r. �Zdrój�) A. Bederski i J. Wittlin.
E. Z e g a d ³ o w i c z  by³ jedynym spo�ród poznañskich ekspresjonistów, który jeszcze przed 1914 r.
wydawa³ tomiki poetyckie (Tententy � wraz z  W. O r ³ o w s k i m  i  W. To p o r e m; Nad rzek¹,
Powrót, Imagines). Swoj¹ twórczo�æ przedwojenn¹, silnie nasycon¹ m³odopolsk¹ nastrojowo�ci¹,
sam Zegad³owicz w okresie wspó³pracy ze �Zdrojem� i pó�niej dyskredytowa³ (zob. E. Z e g a-
d ³ o w i c z, O kszta³towaniu siê idei. Odczyt wyg³oszony w kole polonistów uniwersytetu poznañ-
skiego dnia dwudziestego maja 1927 roku. W: W obliczu gór i kulis. Poznañ 1927, s. 45: �Dla mnie
stronice te s¹ obce, tak obce, ¿e ze zdumieniem dowiadujê siê po latach, ¿e taki-to a taki wiersz ja
w³a�nie napisa³em � kiedy? �?� jak �?� Tak � to siê wszystko oddala, co jest zbytni¹ form¹; � duch
jeno, jeno idea jest wiecznie ¿ywa! ��). Mo¿na zatem uznaæ, ¿e dla wszystkich zdrojowców wydana
w 1920 r. antologia by³a �brzaskiem� ich w³asnej twórczo�ci, nastaj¹cym nieomal jednocze�nie ze
�witem odrodzonej pañstwowo�ci � choæ, jak po latach trafnie okre�li³ J. R a t a j c z a k, �blaskiem
zagas³ym� (Zagas³y �brzask epoki�. Szkice z dziejów czasopisma �Zdrój�1917�1922. Poznañ 1980).
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czowie, Kubicki, a tak¿e wielu plastyków, wspó³tworz¹cych grupê Bunt) 70. Wy-
bór miêdzy przywi¹zaniem do tradycji romantycznej i narodowowyzwoleñczej
a ekspresjonistycznym etyzmem nie by³ wszak¿e ³atwy i oczywisty. Jeden z naj-
ciekawszych poetów z krêgu poznañskiego �Zdroju�, Witold Hulewicz, pisa³ w po-
wsta³ym w r. 1920 tek�cie pt. Manifest nowego dnia:

Nie, dzisiaj jeszcze nie mo¿em wo³aæ: Ludzie!
Dzi� krzyczê rozdart¹ piersi¹: POLACY!! 71

Wybór ten by³ istotnie dramatyczny, dotyczy³ przecie¿ nie tylko rozwi¹zañ
artystycznych, ale � przede wszystkim � postaw ¿yciowych (Witold Hulewicz wal-
czy³ na froncie francuskim, pó�niej tak¿e w Powstaniu Wielkopolskim i na wojnie
w 1920 roku) 72. Nadziej¹ nape³niaæ mo¿e u¿yte w wierszu s³owo �jeszcze� � w nim
tkwi przepowiednia, ¿e oto nadejd¹ czasy, kiedy poczucie przynale¿no�ci narodo-
wej przestanie byæ wa¿ne, a dobro ludzko�ci, nie za� konkretnego narodu, stanie
siê dobrem najwy¿szym. Proza poetycka Olwida � wydany w r. 1921 tomik pt.
P³omieñ w gar�ci, sk³adaj¹cy siê w znacznej mierze z impresji z frontu � potwier-
dza istotê owego dramatycznego rozdarcia: pacyfistyczne fragmenty (Na pohybel
wojnie, Szepty, Furioso) poprzedzaj¹ cytowany w³a�nie, eksponuj¹cy przywi¹za-
nie do polsko�ci Manifest nowego dnia.

Polscy ekspresjoni�ci mieli w literaturze romantycznej gotowe narzêdzia, aby
tera�niejszo�æ podnie�æ do rangi dziejowego spe³nienia, koñca dotychczasowego
�wiata przemocy. Nie tylko wiêc nie zrzucaj¹ �p³aszcza Konrada�, ale w pe³ni
�wiadomie i celowo przywo³uj¹ tradycjê romantyczn¹ (Witold Hulewicz przypo-
mina przes³anie �Archanio³a Juliusza�), zwiastuj¹c¹ zmartwychwstanie Polski. Co
jednak warte podkre�lenia, romantyczny bój o wolno�æ oznacza³ dla ekspresjoni-
stów � jak pisa³ Olwid � �bój o Boga w cz³owieku� 73, dlatego wykracza³ daleko
poza zadania walki narodowowyzwoleñczej.

Zdrojowcy zdawali sobie sprawê z pêkniêcia miêdzy �internacjonalizmem�
ekspresjonizmu, g³oszonymi przez wyznawców tego pr¹du równo�ci¹ i braterstwem
wszystkich ludzi a sk³adanym na ³amach pisma ho³dem wolnej Polsce 74. Próbuj¹c
unikn¹æ owego pêkniêcia, ubrali �sprawê polsk¹� w kostium przemiany dziejo-
wej, umie�cili odrodzenie kraju w perspektywie spe³nionego d¹¿enia do koñca
czasów, uczynili je Objawieniem. Aby nie pog³êbiaæ przepa�ci, jaka rysowa³a siê
miêdzy pacyfizmem i jego �wiatopogl¹dowym zapleczem a konieczno�ci¹ opo-

70 Pisz¹c o graficznej twórczo�ci plastyków grupy Bunt, A. S a l a m o n  (Twórczo�æ graficzna
jako narzêdzie walki o niepodleg³o�æ. Przyczynek do genezy i historii �Zdroju�. W: Bunt, s. 114)
przyznaje patriotycznym motywacjom poznañskich artystów rolê kluczow¹: �Grupa Bunt mia³a cha-
rakter dora�ny, wcale nie wynikaj¹cy tylko z kwestii �ci�le estetycznych, ale, co bardziej prawdopo-
dobne, z uwik³ania jej cz³onków w dzia³alno�æ niepodleg³o�ciow¹, co te¿ t³umaczy brak jasnego
programu artystycznego�.

71 O l w i d, Manifest nowego dnia. W: P³omieñ w gar�ci, s. 21.
72 W. Hulewicz do koñca nie chcia³ wybieraæ miêdzy pacyfizmem a przywi¹zaniem do w³asne-

go narodu, miêdzy kultur¹ polsk¹ a niemieck¹ � i zap³aci³ za swój idealizm najwy¿sz¹ cenê.
73 W. H u l e w i c z, op. cit., s. 20.
74 My�l S³owackiego, na któr¹ ekspresjoni�ci tak chêtnie siê powo³uj¹, równie¿ nie by³a wolna

od pêkniêcia miêdzy kosmogoni¹ a pewnikami dotycz¹cymi dziejów Polski, które � na tle konse-
kwentnego, genezyjskiego zarysu przemian natury i historii � cechowa³ brak uzasadnienia (zob.
K o w a l c z y k o w a, op. cit., s. LXXI).
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wiedzenia siê poznañskiego ekspresjonizmu za walk¹ patriotyczn¹, narodziny
wolnej Polski najczê�ciej opisywane bywaj¹ jako wydarzenie poza�wiatowe, po-
zahistoryczne:

spazm, krzyk � miotany w Przestrzeñ i Wieczno�æ,
Odkupienia ob³êdny, straszny, nieludzki krzyk:

        POLSKA! 75

Zgodnie z paradygmatem romantycznym odrodzenie Polski zwiastuje nowe,
szczê�liwe czasy ca³ej ludzko�ci. Zauwa¿my, ¿e w utworach o tym mówi¹cych
zostaje ostatecznie umocniony Heglowski model historii jako procesu id¹cego
wzwy¿, podczas gdy jego modernistyczne rozchwianie obserwowaæ mo¿na w teks-
tach nie odnosz¹cych siê do sytuacji Polski. W grupie wierszy dotycz¹cych re-
aliów lat 1918�1921 dominuje zdecydowanie ton mistyczno-profetyczny:

Za³amana linia wieków kontynuuje swój �lad po drodze wzwy¿ wiod¹cej
ku siedmiu gwiazdom dokonania misyjnego �
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
A oto jest nie my�l! nie fakt, nie kreacja, nie zmartwychwstanie nawet,
jedno owa pozamaterialna, nie materialna sprawa; duchów rozwaga,
duchów tre�æ, konieczny refren legendy ziemi sens:
                                          POLSKA!
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
...... wzorzysta tkañ: kryszta³y, ro�liny, zwierzêta, morza, l¹dy, s³oñca,
ziemie, ksiê¿yce,
...... b³yskawicowe szlaki dróg mlecznych,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
A ponad wszystkim olbrzymich ramion w³adne twórcze podniesienie:
                                           � FIAT LUX �

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
POLSKA! 76

Tak rozumiane odrodzenie Polski � jako Chrystusa narodów � uznane te¿ za
zwieñczenie wa¿nego etapu w dziejach �wiata i ludzko�ci, sprawia, ¿e tragedie
przesz³o�ci trac¹ wa¿no�æ:

� mijaj¹ lata
 � z³e, pod³e, nikczemne � [...]
 � Niewola!
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
 � Przepada wszystko �
 � 31, 63, 905, 914, 15, 16, 17 � �
 � lata � � straszne � � lata � �
 � krew i po¿oga �
 � hañba �
 � mêka �
 � tortury �
 � przez d³u¿ i szerz, przez wszystkie strony �wiata: ból,

rana okropna,
zgliszcza,

okopy,
mêka,

75 E. Z e g a d ³ o w i c z, Summa nowych dziejów. �Zdrój� t. 5 (1918), z. 5/6, s. 131.
76 Ibidem, s. 129�131.
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g³ód,
poniewierka � �

� I ten cud nad wszelkie cudy � �
� � id¹ pokolenia za pokoleniami
z �piewem na ustach,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
z ¿ y w ¹  Ojczyzn¹ w piersiach � �

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
otwarty drogi z³oty szlak �

w Wieczno�æ i Przestrzeñ,
w Dokon Ostateczny,
w Wyzwolenie 77

Stylistyka tego fragmentu nie odbiega znacz¹co od cytowanych wcze�niej frag-
mentów Ballady o rezurekcji bezpañskiego pilota, co dowodzi, ¿e zmartwychwsta-
nie Polski by³o istotne raczej jako spe³nienie konieczno�ci dziejowej ni¿ jako reali-
zacja nadziei zniewolonego narodu. Mo¿na wrêcz odnie�æ wra¿enie, ¿e zamiast Pol-
ski móg³by w tek�cie pojawiæ siê Olwidowski �duch�, Wittlinowski �Zbawca�,
Zegad³owiczowski �Syn Bo¿y�, a wyd�wiêk ideowy utworu zmieni³by siê � przy-
najmniej dla ekspresjonistów � do�æ nieznacznie. Sugestiê uniwersalizacji opisywa-
nych wydarzeñ historycznych zawieraj¹ ju¿ tytu³y wierszy Zegad³owicza odnosz¹-
cych siê do odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci: Summa nowych dziejów oraz
Eos. Jutrzenka, opisywana przez Zegad³owicza w poemacie U dnia, którego nie znam,
stojê bram (1921), to symboliczna pora dnia, która �odnosi siê [...] do wszelkiego
pocz¹tku, przebudzenia b¹d� iluminacji� 78. W tak zatytu³owanym wierszu Zegad³o-
wicza eos stanowi symbol ekspresjonistyczny �uwik³any w metafory, które bezpo-
�rednio podsuwaj¹ sposób jego odczytywania, okre�laj¹ sferê jego zastosowañ. Jest
to z regu³y sfera fenomenów psychicznych lub psychiczno-etycznych� 79, co spra-
wia, podobnie jak ekspresjonistyczny dualizm duchowo-materialny, ¿e symbol ju-
trzenki nie mo¿e siê odnosiæ wy³¹cznie do �witu pañstwowo�ci polskiej, ale musi
byæ tak¿e interpretowany jako zapowied� pocz¹tku nowego, lepszego �wiata 80:

Rzucam ze szczytów promienie �
roz�wietlam ciszê i wody,
roz�wietlam zachwyt i ziemiê � �
Lotnym przemykam zjawiskiem
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

� Promienie siejê z³ote �
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

77 E. Z e g a d ³ o w i c z, Eos. �Zdrój� t. 10 (1920), z. 3/4, s. 37�38.
78 J. E. C i r l o t, S³ownik symboli. Prze³. I. K a n i a. Kraków 2000, s. 172.
79 J. J. L i p s k i, Przedmowa. W: J. K a s p r o w i c z, Dzie³a wybrane. T. 1. Kraków 1958,

s. XLVIII.
80 Tak dzieje siê równie¿ w dziele preekspresjonisty � T. M i c i ñ s k i e g o. W tek�cie pt. Fun-

damenty nowej Polski (w: Do �róde³ duszy polskiej) pos³u¿y³ siê on symbolik¹ mroku i jutrzenne-
go �wiat³a dla zilustrowania tych samych zagadnieñ, które kilkana�cie lat pó�niej zajmowa³y Zega-
d³owicza. O swojej wspó³czesno�ci pisa³ Miciñski tak: �Czy nie jest to mrok Chaosu, z którego
musi powstaæ nowa Jutrznia?� (cyt. za: F 163). Podobieñstwo w pos³ugiwaniu siê symbolami, po-
ci¹gaj¹ce za sob¹ analogie w sposobie my�lenia o dziejach, wskazuje, jak wiele w dziedzinie jêzy-
ka s³u¿¹cego do mówienia o sprawach ojczyzny zawdziêcza³ modernizm S³owackiemu i romanty-
zmowi, jak bardzo by³ od tego jêzyka zale¿ny. Piszê �jêzyka�, bo, jak stara³am siê wykazaæ, za-
le¿no�ci my�lowe nie s¹ ju¿ (w przypadku punktu odniesienia, jakim jest polski romantyzm) takie
oczywiste.
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 � W g³êbinach oczu tych dwojga
upojnych mi³o�ci¹ s³oneczn¹

ujrza³am siebie
siej¹c¹ z³oty siew:

¯YCIA 81.

Wizja odradzaj¹cej siê Polski zostaje zrównowa¿ona � czy wrêcz: zag³uszo-
na � mistyczn¹ wizj¹ duchowej szczê�liwo�ci. Na szczególny sposób widzenia
rzeczywisto�ci historycznej (zawsze przez pryzmat �wiata warto�ci duchowych)
i w efekcie jej niejasny status w utworach ekspresjonistycznych zwróci³ uwagê
Jan Józef Lipski:

Ekspresjonistyczny antropocentryzm i historyzm powoduj¹ czêst¹ w utworach ekspre-
sjonistycznych dwuznaczno�æ, która mo¿e staæ siê �ród³em chwiejno�ci w wyborze interpreta-
cji: nie zawsze mianowicie wiadomo bezpo�rednio, bez odwo³ania siê do filozoficznego zaple-
cza dzie³a w �wiatopogl¹dzie ekspresjonistów, czy realia spo³eczno-historyczne s¹ egzemplifi-
kacj¹ tez i postaw o charakterze metafizycznym, czy odwrotnie, ca³a sfera metafizyczna,
nadprzyrodzona jest tylko pseudonimowaniem i symbolizowaniem realnych konfliktów histo-
rycznych 82.

Zadziwiaj¹ce literackie efekty przynosi³a opisana tu metoda ekspresjonistycz-
nej alegorezy historiozoficznej odnoszona do najnowszych dziejów Polski. Przy-
k³adem mo¿e byæ tekst publicystyczny Jerzego Hulewicza, który ukaza³ siê na
³amach �Zdroju�, zatytu³owany wymownie Gdy Trójca w Jedniê siê przemienia,
a zestawiaj¹cy dzieje Polski z dogmatem o jedno�ci Trójcy �wiêtej:

Duch z Wielo�ci Jedniê czyni, albowiem z Trójcy bêd¹c, JEDNI¥ jest.
Przeto Naród, choæ trojakim jest w materii, w Jedni odkupia siê. Ducha Jednia Jedniê

Materii sprawia � gdy Duch Narodu jest 83.

Twórczo�æ zainspirowanych S³owackim zdrojowców pokazuje, ¿e jêzyk ro-
mantyczny wystarcza³ do g³oszenia praw dziejowych w momencie oczekiwania,
ale ju¿ nie do wyra¿enia spe³nienia zapowiadanych zdarzeñ; wypracowane w obrê-
bie tego jêzyka narzêdzia s³u¿yæ mog³y do opisu tego, co mistyczne i metafizyczne,
lecz nie tego, co realne. Znajduj¹c w jêzyku i w �wiatopogl¹dzie romantycznym
potwierdzenie w³asnego progresywizmu i aktywizmu, etos moralnego perfekcjoni-
zmu oraz wiarê w aktywne braterstwo ludów 84, poznañscy ekspresjoni�ci popadli
jednak w nieuniknione sprzeczno�ci. Na tym tle najlepiej prezentuje siê twórczo�æ
poetycka Wittlina, odwo³uj¹cego siê nie do polskiej literatury romantycznej, ale do
ekspresjonizmu niemieckiego 85, co pozwoli³o mu w mówieniu o sprawach historii
przej�æ na poziom rzeczywisto�ci konkretnej i tak unikn¹æ efektów groteskowych.
W poezji zdrojowców na ka¿dym niemal kroku uwidacznia siê niejednorodny spo-
sób odnoszenia siê do romantyzmu jako tradycji najchêtniej przywo³ywanej, lecz
po naturalizmie niemo¿liwej do utrzymania, tote¿ próby zachowania jêzyka ro-
mantycznego przyjmuj¹ w ich utworach nierzadko groteskowe formy 86. Najpraw-

81 Z e g a d ³ o w i c z, Eos, s. 39.
82 J. J. L i p s k i, Twórczo�æ Jana Kasprowicza w latach 1891�1906. Warszawa 1975, s. 213�

214.
83 J. H u l e w i c z, Gdy Trójca w Jedniê siê przemienia. �Zdrój� 1918, z. 2, s. 40.
84 Zob. Wa l i c k i, Filozofia historii, s. 287.
85 Zob. E. W i e g a n d t, wstêp w: J. W i t t l i n, Sól ziemi. Wroc³aw 1991, s. XVII n. BN I 278.
86 Byæ mo¿e, inne by³yby literackie rezultaty radzenia sobie z tematyk¹ niepodleg³o�ciow¹,
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dopodobniej jednak wspomniane sprzeczno�ci s¹ nieuniknione i by³y udzia³em
samego autora Króla-Ducha, który buduj¹c swój system zmaga³ siê nie tylko z wy-
s³owieniem my�li mistycznej, ale tak¿e z w³asnymi, sprzecznymi uczuciami w ob-
liczu odkrywanych paradoksów. Genezyjska filozofia jest w tej perspektywie, jak
ujmuje rzecz Marta Piwiñska, prób¹ ukojenia �cierpi¹cej my�li�, w znacznym stop-
niu, choæ nie do koñca, udan¹ 87. Zdrojowcy s¹ zatem rozdwojeni � tak jak niejed-
norodne s¹ cytaty ze S³owackiego, obficie okraszaj¹ce karty �Zdroju�:

Bóg bowiem chce Polski: ABY CZYNI£A WYSOKO�Æ MIÊDZY WYSOKO�CIAMI,
DO KTÓREJ D¥¯¥ W IDEA£ACH INNE NARODY. [�Zdrój� t. 5 (1918), z. 2, s. 29]

JU¯ NIE O NARODOWO�CIACH MY�LEÆ, A O GROMADACH DUCHA JEDNE-
GO. [�Zdrój� t. 6 (1919), z. 2, s. 52]

Powrót do romantycznej idei historii rozumianej jako rozwój i wzrost oraz
uczynienie wolnej Polski ich ogniwem spowodowa³, ¿e bie¿¹ce sprawy spo³eczne
traktowane by³y z lekcewa¿eniem. Atrofia zainteresowañ spo³ecznych polskich
ekspresjonistów stanowi o bodaj najistotniejszej ró¿nicy miêdzy charakterem tego
nurtu w Polsce i w jego ojczy�nie. Ekspresjonizm niemiecki szybko wykszta³ci³
swój wariant aktywistyczny i komunionistyczny, zdecydowanie odrzucaj¹c dzie-
dziczone po parnasizmie oraz naturalizmie izolacjonizm sztuki i obojêtno�æ etyczn¹,
a tak¿e tworz¹c nowy typ bohatera po�wiêcaj¹cego siê dla ratowania innych 88.
Tymczasem w krêgu �Zdroju�, jak pisze Kamila Rudziñska:

niewiele znajduje siê znaków rozpoznania faktycznej sytuacji spo³eczno-kulturowej lat wojny,
rewolucji, gwa³townych spo³ecznych przemian. Nêdza, g³ód, wyzysk i cierpienia z nimi zwi¹-
zane to tylko nieszczê�cia historyczne, bolesne wprawdzie, ale zaliczone do domeny z e-
w n ê t r z n o � c i, w której zreszt¹ i tak upatruje siê dominacjê syto�ci, spokojnej równowagi
m a t e r i a l i z m u 89.

Przyjêcie perspektywy wtajemniczenia w wy¿sz¹ konieczno�æ dziejow¹ osta-
tecznie przes¹dza o tym, ¿e polski ekspresjonizm w swoim stosunku do tera�niej-
szo�ci wojennej bardzo zbli¿a siê do pogl¹dów S³owackiego, którego g³ównym
celem by³o �przeanielenie�, osi¹gane jednak przez zastosowanie �okrutnych nie-

pozornie rozpoznan¹ (bo od stulecia stanowi¹c¹ najistotniejsz¹ materiê rozwa¿añ), a w istocie ca³-
kiem now¹, bo dotycz¹c¹ niepodleg³o�ci o d z y s k a n e j, gdyby poeci Zdroju podjêli ryzyko wyra-
¿enia jej w innym ni¿ romantyczny jêzyku. Takiego ryzykownego zderzenia sztuki awangardowej
i problematyki niepodleg³o�ciowej dokonali arty�ci grupy Bunt, a ocena ich dzia³añ przedstawiona
przez historyka sztuki jest wysoka: �Grupa Bunt [...] reprezentowa³a now¹ jako�æ poprzez po³¹cze-
nie tre�ci narodowych i idea³ów niepodleg³o�ciowych z nowoczesn¹ form¹. Rodzi siê pytanie, czy te
dwie odrêbne dziedziny ludzkiej aktywno�ci daj¹ siê w ogóle po³¹czyæ. Otó¿ w czasie gdy powsta-
wa³ »Zdrój«, w kontek�cie odniesieñ do miêdzynarodowej awangardy i roli przypisywanej w tym
czasie, g³ównie za spraw¹ ekspresjonistów, grafice, okazuje siê, ¿e jest to nie tylko mo¿liwe, ale ¿e te
dwie dziedziny mog¹ siê znakomicie uzupe³niaæ� (S a l a m o n, op. cit., s. 114). Ci¹¿enie tradycji
jêzyka literatury romantycznej okaza³o siê jednak silniejsze od � znanych przecie¿ zdrojowcom �
literackich dzie³ ekspresjonizmu niemieckiego. Byæ mo¿e, dzie³a literackie skazane s¹, w przeci-
wieñstwie do plastycznych, na bardziej niewolnicz¹ wierno�æ j ê z y k o w i  w³a�nie, je�li mowa jest
o zagadnieniach patriotycznych.

87 M. P i w i ñ s k a, S³owacki ekspresjonistyczny. W zb.: S³owacki wspó³czesny. Red. M. Tro-
szyñski. Warszawa 1999.

88 Zob. W. S o k e l, The Writer in Extremis. Stanford 1964, s. 143 n.
89 R u d z i ñ s k a, op. cit., s. 53.
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raz �rodków� 90. Zgodnie z takimi zapatrywaniami Zegad³owicz pisa³ w utworze
pt. Syn marnotrawny:

 Tak!
 Sta³o siê w dokonaniu przedostatecznym to wielkie, niepojête, �wiête:

ZAG£ADA 91.

Ów optymizm w interpretacji zag³ady, czyni¹cy z niej nie tyle dramatyczne
zakoñczenie dziejów, co stopieñ w ewolucyjnej machinie przemian, najdobitniej
�wiadczy o powrocie ekspresjonistów do prawa rozwoju jako t³umacz¹cego prze-
bieg historii. Trudno dociec, czy by³ to powrót we w³a�ciwym znaczeniu tego s³o-
wa, czy raczej próba opisania bie¿¹cych wydarzeñ w najporêczniejszym jêzyku,
takim, który zado�æuczyni³by patriotycznej tradycji mówienia o Sprawie polskiej
i zarazem � jak wcze�niej wspomina³am � pogodzi³by j¹ z pacyfizmem i z etyz-
mem ekspresjonizmu. Byæ mo¿e, istotnie to drugie. Niezale¿nie od tego, czy mo-
tywacjê rozpoznamy jako g³êbok¹ i autentyczn¹, czy te¿ jako powierzchown¹,
podstaw¹ zaprezentowanej interpretacji �wiata zostaje znów uczyniony historio-
zoficzny mit romantyczny, w szczególny sposób ³¹cz¹cy prze�wiadczenia escha-
tologiczne z g³oszeniem ewolucjonizmu; natomiast mit nowoczesny, szukaj¹cy
uzasadnieñ dla istnienia podmiotu w�ród niezrozumia³ych dziejowych przemian,
w tej sytuacji przestaje byæ potrzebny. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e cz³owiek, chc¹c
po utracie wiary w Królestwo Niebieskie zbudowaæ niebo na ziemi (a jego wa-
riantem jest z ca³¹ pewno�ci¹ ekspresjonistyczne d¹¿enie do Nowej Ludzko�ci),
znajduje oparcie dla swoich koncepcji w³a�nie w micie ewolucyjnego progresy-
wizmu, nawet je�li towarzyszy temu �wiadomo�æ, i¿ wiara w prawid³owo�ci pro-
cesu historycznego jest jedynie �prób¹ zakotwiczenia siê cz³owieka zagubionego
w zmienno�ci rzeczy� (S 288).

Spostrze¿enia Rudziñskiej, wskazuj¹ce na ró¿nice miêdzy etycznie i spo³ecznie
zaanga¿owanym ekspresjonizmem niemieckim a zorientowanym na sferê ducha
ekspresjonizmem krêgu �Zdroju�, rzucaj¹ ciekawe �wiat³o na przemiany twórczo�ci
Zegad³owicza, ewoluuj¹cej od utrzymanych w ekspresjonistycznej poetyce tomi-
ków wierszy z czasów wspó³pracy ze �Zdrojem� do ballad po czê�ci pisanych ju¿
w okresie dzia³alno�ci w grupie poetyckiej Czartak, opiewaj¹cych komunionistycz-
nych bohaterów. To w³a�nie w liryce Zegad³owicza ³atwiej ni¿ u innych zdrojow-
ców da³oby siê odnale�æ przyk³ady zaanga¿owania w najbardziej przyziemne pro-
blemy wspó³czesno�ci. Zainteresowania takie naj³atwiej uchwyciæ w kolejnych to-
mach ballad, powsta³ych ju¿ w czasie publikowania �Ponowy� i w pierwszych latach
wydawania �Czartaka�, ale ich zapowied� mo¿na dostrzec w Kolêdzio³kach beskidz-
kich (1923) czy w Dziewannach (1921). Ów pierwiastek etyczny wydaje siê, tak jak
i przywi¹zanie do konkretu, najtrwalszym elementem spu�cizny poetyckiej Zegad-
³owicza, wskazuj¹cym na jej spójno�æ ponad ¿yciowymi wyborami i kolejami lo-
sów twórczych. Obie te idee stapiaj¹ siê w kluczowym dla jego wierszy w¹tku, ja-
kim jest �têsknota za czym� jasnym i prostym, i bezpo�rednim, co gdzie� byæ musi,
zagubione � tak! � lecz przecie¿ nie w niemo¿liwo�ci odnalezienia � �� 92. Przyk³a-

90 M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Wznios³o�æ, S³owacki i m³odopolski ekspresjonizm.
W: Wolno�æ i transcendencja. Studia i eseje o M³odej Polsce. Kraków 2001, s. 236.

91 E. Z e g a d ³ o w i c z, Syn marnotrawny. �Zdrój� t. 12 (1920), z. 1, s. 22.
92 Z e g a d ³ o w i c z, O kszta³towaniu siê idei, s. 58.
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danie wagi do zjawisk konkretnych pozwoli³o temu arty�cie unikn¹æ odrealnienia
wizji poetyckich, a ponadto wskazuje na jego ³¹czno�æ z innymi ni¿ ekspresjo-
nizm nurtami poezji Dwudziestolecia, eksponuj¹cymi �motywy codzienno�ci� i �re-
alia powszedniej egzystencji� 93.

Mo¿na zatem wyraziæ przypuszczenie, ¿e nieprzypadkowe by³o zabranie g³o-
su akurat przez Zegad³owicza (tego spo�ród artystów zwi¹zanych ze �Zdrojem�,
który najbardziej dowarto�ciowa³ rzeczywisto�æ materialn¹, a pó�niej zwróci³ siê
ku realiom beskidzkiej wsi i przetransponowa³ na nie historiê biblijn¹) w �bie¿¹-
cej� sprawie odradzaj¹cej siê Polski. W jego wierszach Eos i Summa nowych dzie-
jów w sposób znamienny po³¹czone zosta³y dwie, zdawa³oby siê, nieprzystawal-
ne, perspektywy ogl¹du rzeczywisto�ci historycznej: konkretna (dotykaj¹ca fak-
tów i wydarzeñ) oraz historiozoficzna, pos³uguj¹ca siê mesjanistyczn¹ interpretacj¹
dziejów. Ten sam mechanizm, polegaj¹cy na przej�ciu od pozornie niezrozumia³e-
go kszta³tu rzeczywisto�ci fizycznej, w której objawia siê z³o, do wpisania obser-
wowanych wydarzeñ w wy¿sz¹ konieczno�æ dziejow¹, uruchomiony zosta³ przez
poetê w balladach, gdzie punktem wyj�cia jest ukazanie rzeczywisto�ci konkret-
nej, a punktem doj�cia � zrozumienie sensu �wiata przez bohaterów-prostaczków.
Jednak uzyskanie pewno�ci ontologicznej i etycznej przez �beskidzkie powsino-
gi� umotywowane jest doznawaniem przez nie objawieñ i w obrêbie �wiata przed-
stawionego uzasadnione. Inaczej to wygl¹da w tekstach utrzymanych w tonie pro-
fetycznym i mesjanistycznym, gdzie wszelki dostrzegany w dziejach porz¹dek jest
³adem naddanym, który nie wynika ze sfery wydarzeñ, a wrêcz niekiedy staje wobec
niej w opozycji. Ów brak konsekwencji, niemo¿no�æ przej�cia miêdzy dwiema
opisywanymi p³aszczyznami (faktów oraz idei), nie jest jednak ra¿¹cy, gdy¿ w tych
utworach nie pojawia siê perspektywa osobistego i emocjonalnego do�wiadczenia
ukazywanych sytuacji. Pierwsza wojna �wiatowa, obserwowana z perspektywy
Gorzenia Górnego, ³atwiej zapewne dawa³a siê opowiedzieæ jako wydarzenie hi-
storyczne i zinterpretowaæ w kategoriach romantycznego mesjanizmu ni¿ wów-
czas, gdy widziano jej grozê na w³asne oczy.

Przyjêcie perspektywy �wiadka wojennej gehenny zmusza³o natomiast � jak
dobitnie �wiadczy o tym komentowany wcze�niej, niejednorodny �wiatopogl¹do-
wo tomik Olwida � do porzucenia prze�wiadczeñ o prawdziwo�ci historiozoficz-
nych koncepcji. W�ród doprawdy nielicznych tekstów poetyckich napisanych przez
poznañskich ekspresjonistów i bezpo�rednio odnosz¹cych siê do pierwszej wojny
�wiatowej warto zwróciæ uwagê na wiersz Bederskiego Dzia³a bij¹ w Wogezach.
Znamienne, ¿e w³a�ciwy temat zostaje sformu³owany tylko w tytule:

G³owê oku³em bolesn¹ r¹k obrêcz¹,
co wokó³ skroni mych dr¿a³y,
zapad³ych.
[.  .  .  .  . ]
Oczy patrza³y � kratery,
lustra ohydne.
[.  .  .  .  .  .  . ]
W ob³êdny rytm uderzeñ g³uchych o tward¹ ziemi skorupê

93 M. G ³ o w i ñ s k i, J. S ³ a w i ñ s k i, wstêp w zb.: Poezja polska okresu miêdzywojennego.
Antologia. Wybór i wstêp ... Przypisy oprac. J. S t r a d e c k i. Wyd. 2, przejrz. Wroc³aw 1997,
s. XXVI. BN I 253.
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w oty³y tan gór rozlanych w przestrzeni:
dygocz¹ g³ow¹ ogromn¹,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
bij¹ takt oszala³y czo³em o pnie twarde lasów
które s¹ 94 .

 U Bederskiego wojna zosta³a przedstawiona z perspektywy przera¿onego ni¹
cz³owieka. Taki opis rzeczywisto�ci frontowej jest rezultatem ca³kowitego zinte-
rioryzowania traumatycznych prze¿yæ i nie s³u¿y dotarciu do jakiejkolwiek ogól-
nej prawdy o dziejach. Tu apokalipsê widzi oszala³y z lêku ¿o³nierz i st¹d krok
tylko do uogólnieñ zmierzaj¹cych w stronê pacyfistycznych deklaracji i przedsta-
wiania wojny jako nieszczê�cia, które odnale�æ mo¿na w innych wierszach eks-
presjonistów (choæby w Zegad³owiczowskich Balladach). Zarazem trzeba zauwa-
¿yæ, ¿e opis wojny w utworze Bederskiego, choæ tak osobisty, nie epatuje groz¹
ani ohyd¹, a liczne hiperbolizacje prowadz¹ w stronê ekspresjonistycznej subiek-
tywizacji i deformacji �wiata. Paradoksalnie, w tekstach Zegad³owicza to w³a�nie
od naturalistycznych opisów rozpoczyna swój wywód ideolog, który widzi w woj-
nie realizacjê logiki dziejów (��wiêt¹ zag³adê� 95):

W krwi czarnej gêstych zalewach utonê³y reflektory � s³oñc g³uche
imitacje �

W wichrze � jêku konaj¹cych zawia³o siê to co mia³o
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
gmach przegni³ych �cian, w których roi siê �lepe, beznogie robactwo �
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
cz³onków destrukcja �
wy¿arty mózg �

Tym samym nastêpuje przesuniêcie opisywanej katastrofy z p³aszczyzny kon-
kretno�ci w wymiar kosmiczny.

Dopiero wówczas, gdy warto�ci w oczach ekspresjonistów nabieraj¹ prze�wiad-
czenia komunionistyczne i my�lenie o jednostce (nie Nietzscheañskim nadcz³o-
wieku, ale budz¹cym wspó³czucie Ka¿dym), wtedy wojna wywo³uje ich przera¿e-
nie i historia staje siê niezrozumia³a � podobnie jak przyjêcie za punkt wyj�cia
rozwa¿añ o porz¹dku �czasu wewnêtrznego� i uczynienie perspektywy jednostki
miar¹ prawd dziejowych uniemo¿liwia³o dostrze¿enie w zmienno�ci procesu ce-
lowego i postêpowego. To, co �w³asne�, prywatne i osobiste, jawi siê w tej koncep-
cji jako niemo¿liwe do zracjonalizowania ani do prze³o¿enia na kategorie ponad-
jednostkowe. Twórcy zwracaj¹cy siê chêtnie ku problemom cz³owieka, wci¹¿ maj¹
przed oczyma przypuszczalny koniec, którego nie da siê wywie�æ z racjonalnych
przes³anek i optymistycznej wizji rozwoju. O niemo¿no�ci pogodzenia przekonañ
o patriotycznych obowi¹zkach literatury z postulatami pacyfistycznymi �wiadczy
fakt, ¿e komunionizm wyst¹pi³ równie¿ w polskim ekspresjonizmie � tyle tylko,
¿e pojawi³ siê pó�niej, w beskidzkich Balladach Zegad³owicza, w twórczo�ci Ewy
Szelburg-Zarembiny, a wiêc w dzie³ach powsta³ych ju¿ w okresie utwierdzonej pol-
skiej pañstwowo�ci 96.

94 A. B e d e r s k i, Dzia³a bij¹ w Wogezach. �Zdrój� t. 1 (1917), z. 3, s. 68.
95 Z e g a d ³ o w i c z, Syn marnotrawny, s. 22.
96 Zob. K. J a k o w s k a, Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce. Wokó³ �Soli ziemi�. Wroc³aw

1977, s. 47�55.
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Zdrojowcy bez ¿alu rezygnowali z oceny swej wspó³czesno�ci, tropi¹c w dzie-
jach liniê rozwoju ducha. Szukali wyj�cia z sytuacji, kiedy, z jednej strony, inspi-
racje ekspresjonizmu niemieckiego nakazywa³y zdeklarowany pacyfizm, z dru-
giej za� � walcz¹c o utrzymanie pisma w oczekuj¹cym wyswobodzenia z pruskie-
go zaboru Poznaniu � musieli anga¿owaæ siê w entuzjazm narodowowyzwoleñczy.
W efekcie na kartach jednego zeszytu �Zdroju� (t. 5 〈1918〉, z. 5/6 〈grudzieñ〉)
mieszcz¹ siê teksty tak ró¿ne, jak Summa Zegad³owicza, Naczelnikowi ho³d i pa-
cyfistyczne Szepty Olwida. Ma³o zaskakuj¹cy, ale i znamienny jest fakt, ¿e naj-
bli¿si �biegunowi pacyfizmu� okazuj¹ siê ci spo�ród zdrojowców, którzy mieli naj-
intensywniejsze kontakty ze sztuk¹ niemieckiego ekspresjonizmu: przede wszyst-
kim Wittlin, ale i Witold Hulewicz. Tekst Olwida pt. Furioso (z tomu P³omieñ w gar-
�ci), a tak¿e liczne spo�ród wierszy Wittlina zamieszczonych w Hymnach (wyd.
1920), jak choæby Grzebanie wroga, Hymn o ³y¿ce zupy � stanowi¹ przejmuj¹cy
krzyk protestu przeciwko wojnie, która dehumanizuje i nie mo¿e byæ interpreto-
wana ani oceniana w kategoriach innych ni¿ moralne i etyczne. To, ¿e idee pacyfi-
styczne przes³ania³y temat odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci w utworach
wiêkszo�ci poetów grupy Zdrój, jest nieco zaskakuj¹ce, je�li wzi¹æ pod uwagê ich
zaanga¿owanie w dzia³alno�æ tajnych organizacji niepodleg³o�ciowych. Zarazem
jednak ³atwo zrozumieæ, ¿e inne okoliczno�ci biograficzne, takie jak studia w Ber-
linie i bezpo�rednie kontakty z ekspresjonizmem niemieckim, przesyconym du-
chem pacyfizmu (Bederski, Kubicki; do tego grona poetów znaj¹cych z pierwszej
rêki niemieck¹ literaturê tamtych czasów zaliczyæ trzeba tak¿e studiuj¹cego w Wied-
niu Wittlina) 97 czy zw³aszcza uczestnictwo w walkach na froncie lub w powstaniu
wielkopolskim (Witold Hulewicz, Kosidowski, Kubicki, Wittlin) sprawi³y, ¿e te-
mat wojny, której do�wiadczono bezpo�rednio, sta³ siê tematem ujmowanym nie
z perspektywy narodowej, ale osobistej.

W pierwszych latach dzia³alno�ci �Zdroju� sytuacja spo³eczna i wydarzenia
historyczne rozumiane jako zmieniaj¹ce siê oblicze politycznej czy historycznej
rzeczywisto�ci nie by³y dla poznañskich ekspresjonistów istotne same w sobie.
Jak widzieli�my, wprzêgali oni niepodleg³o�æ Polski w nurt wydarzeñ zmierzaj¹-
cych do wyzwolenia ducha: dlatego w pochodz¹cym od redakcji �Zdroju� tek�cie
pt. Naczelnikowi ho³d � Pi³sudskiego przedstawiaj¹ jako tego, który �Narodowi
nada³ DUCHA WOLNEGO�, ws³awi³ siê czynem. Ów niezbyt d³ugi tekst utrzymany
jest w tonie XIX-wiecznych dzie³ historiozoficznych. Pi³sudskiego tu ukazano ja-
ko mê¿a opatrzno�ciowego, który wpisuje siê w aktualny moment dziejowy i jest
nies³usznie odrzucany przez w¹tpi¹cy lud �ma³ej wiary�. Ustosunkowuj¹c siê do
s³yszalnych w Wielkopolsce g³osów niechêtnych Pi³sudskiemu zdrojowcy prze-
prowadzaj¹ obronê Naczelnika za po�rednictwem jêzyka romantycznego, próbu-
j¹c go po³¹czyæ z apologi¹ �Czynu� i aktywizmu jednostki wybitnej, zbawiaj¹cej
rzesze:

Kiedy�cie wy rozprawiali � On dzia³a³.

97 Okoliczno�æ edukowania siê na niemieckojêzycznych uczelniach nie zawsze jednak by³a
wystarczaj¹ca. Zegad³owicz, studiuj¹cy przez 5 lat w Krakowie, a pó�niej � krócej � w Dre�nie
i w Wiedniu, nie wyniós³ z tego okresu zainteresowania wspó³czesn¹ poezj¹ niemieck¹, które uwi-
dacznia³oby siê w jego utworach (wyj¹wszy powsta³y w r. 1924 przek³ad sztuki W. H a s e n c l e-
v e r a  Antygona).
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[...] I nie by³o si³y na ziemi � ani w�ród wroga, ani waszej si³y � która by skruszyæ zdo³a³a
Czyn Pi³sudskiego 98.

Tekst ten, napisany najprawdopodobniej po�piesznie, w reakcji na bie¿¹ce
wydarzenia, ujawnia niespójny charakter my�lenia o wspó³czesno�ci, jakie cecho-
wa³o zdrojowców. Dziedzictwo historiozofii romantycznej poszerzyli oni o eks-
presjonistyczn¹ apologiê zbawczego dzia³ania, a rzeczywiste dokonania Pi³sud-
skiego istotnie przewarto�ciowali, wpisuj¹c je bez wahania w bliski im porz¹dek
walki o wolno�æ � nie tylko polityczn¹:

Pismo nasze, które pochlubiæ siê mo¿e ju¿ szeregiem walk stoczonych o wolno�æ przeko-
nañ [...] � staje oto [...] wierne swym zasadom wolno�ciowym i ho³d korny sk³ada Naczelniko-
wi, który Narodowi nada³ DUCHA WOLNEGO 99.

Zdrojowcy, podobnie jak wiêkszo�æ im wspó³czesnych, zagadnieñ historii nie
przemy�leli. Ubrawszy je w kostium mistyczno-profetyczny, naddali dziejom logi-
kê rodem z XIX-wiecznej historiozofii. Dopiero po latach widoczne sta³o siê, ¿e:

w warunkach polskich rok 1918 okaza³ siê przede wszystkim zerwaniem ci¹g³o�ci, nieoczeki-
wan¹, choæ wyczekiwan¹ interwencj¹ Historii, sytuacj¹, która przewa¿aj¹cej czê�ci inteligen-
cji pozwoli³a na chwilê zapomnieæ o przesz³o�ci, pozostawiæ bez odpowiedzi pytania, jakie
stawiali Krzywicki, Marchlewski, Kelles-Krauz, Abramowski i Brzozowski, zlekcewa¿yæ lek-
cjê rewolucji 1905 r. [...] Okaza³ siê te¿ rokiem brzemiennym w konsekwencje: lata nastêpne
ludziom pozostawionym ju¿ w³asnym losom we w³asnym pañstwie [...] unaoczni³y ich w³asn¹
bezradno�æ p³yn¹c¹ z braku intelektualnego przepracowania zagadnieñ ostatnich kilkunastu
lat 100.

Symbolika pory dnia

Dualizm zdrojowców, widoczny w ujêciu czasu i historii, potwierdza � na ni¿-
szym poziomie � istotna w ich tekstach symbolika pór dnia (zwi¹zana z symboli-
k¹ �wiat³a i ciemno�ci). Ich analiza ujawnia wystêpowanie opisywanych ju¿ pêk-
niêæ �wiatopogl¹dowych tak¿e w perspektywie jednostki, ludzkiego �czasu we-
wnêtrznego�.

W wierszach ekspresjonistów nie da siê odnale�æ jakiej� jednej, szczególnie
chêtnie przywo³ywanej i uprzywilejowanej pory dnia � co od pocz¹tku wskazuje,
¿e ich oceny i warto�ciowanie bêd¹ ambiwalentne. Nieomal z równ¹ czêstotliwo-
�ci¹ pojawiaj¹ siê �wit, brzask, zmierzch, wieczór, noc i dzieñ. Byæ mo¿e, da³oby
siê udowodniæ, ¿e poszczególni poeci maj¹ predylekcje do tej czy innej pory dnia
(jak zobaczymy, Kubicki bardzo lubi noc, Zegad³owicz �wit), ale nie zmienia to
jeszcze pewnego intryguj¹cego faktu, ¿e w obrêbie twórczo�ci jednego autora te
same pory dnia s¹ rozmaicie oceniane. Okoliczno�æ ta nie jest mo¿e tak bardzo
niecodzienna, zwa¿ywszy ró¿norodne czy wrêcz biegunowo odmienne warto�cio-
wanie pór dnia w kulturze. W przypadku ekspresjonistów nale¿y jednak dostrzec
w owej niekonsekwencji przejaw bardziej ogólnej prawdy o ich twórczo�ci, jej
wewnêtrznym pêkniêciu: miêdzy indywidualizmem a kolektywizmem, sceptycy-
zmem a wiar¹, ufno�ci¹ a rozpacz¹.

  98 Naczelnikowi ho³d [od redakcji]. �Zdrój� t. 5 (1918), z. 5/6, s. 132.
  99 Ibidem.
100 M. Z a l e s k i, Przygoda drugiej awangardy. Wyd. 2, popr. i uzup. Wroc³aw 2000, s. 53.
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Jak ju¿ powiedziano, ekspresjoni�ci przedstawiaj¹ wszystkie bodaj¿e pory dnia.
Do umownego rozgraniczenia dwóch typów my�lenia, jakie uwidaczniaj¹ siê
w zwi¹zku z temporalnym obrazowaniem, wybra³am noc jako porê, której ambi-
walentne warto�ciowanie jest najsilniej w kulturê wpisane.

G³osz¹c �u³udê dni�, ekspresjoni�ci zaliczaj¹ siê do w �korowodu poetów
nocy� 101 oraz do tych spo�ród filozofów, którzy w przytêpieniu wra¿liwo�ci zmy-
s³owej, jakie towarzyszy ciemno�ciom nocy, upatrywali szansê dla �zmys³ów du-
chowych�, intuicji, mistycznych objawieñ. W ten nurt my�lenia wpisuje siê Zega-
d³owicz, gdy mówi o �u³udzie dni� (Godzinki), gdy z nadziej¹ og³asza nastanie
nocy: �Wszystko, co zmys³ów karm¹ utonê³o w mroku. Ostatni promieñ � miecz
ognisty przeci¹³ wiêzy, którymi przykuty by³em do dnia� 102. Traktowanie doznañ
zmys³owych jako pêt krêpuj¹cych cz³owieka i rado�æ z uwolnienia wskazuj¹ na
dowarto�ciowanie prze¿yæ o charakterze mistycznym i pozacielesnym. Nie jest
to, jak mog³oby siê wydawaæ, tradycja odleg³a. Tak¿e w dramatach Miciñskiego �

[noc] zostaje [...] zwi¹zana z do�wiadczeniem czasu subiektywnego, tego Husserlowskiego
�subjektive Zeit� lub �inner Zeitbewusstsein�. Wyra¿a siê jako mistyczna �noc duszy� bêd¹ca
specjalnym rodzajem poznania, osadzaj¹cym podmiot w perspektywie rozpoznanych jako�ci
metafizycznych, które same z siebie waloryzuj¹ inny, idealny czas 103.

Autorka monografii o Miciñskim s³usznie zwraca uwagê na owo wynikanie
czasu idealnego z realnego, indywidualnie percypowanego �czasu nocy�. Ten sam
mechanizm uruchomiony zosta³ w wierszu Kubickiego Hymn godzinom nocy. Ju¿
pierwszy wers utworu, w oksymoronicznym obrazie ³¹cz¹cy noc z jasno�ci¹, uka-
zuje owo przenikanie dwóch charakteryzuj¹cych noc porz¹dków � realnego i ide-
alnego, z których ten drugi zyskuje pierwszeñstwo:

Zawsze brzmisz nocy kryszta³ow¹ harf¹ jasno�ci
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
i wielkim staje siê oko w czas nocy
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
i tobie ufny moje stawiam pytania
na które dzieñ odpowiedzi mi nie da³
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
gdy lat tysi¹ce widzê w jednym oka mgnieniu
nie mam odwagi drobnych stawiaæ pytañ 104

Zwielokrotniaj¹ca ludzkie mo¿liwo�ci poznawcze, wyzwalaj¹ca cz³owieka spod
w³adzy czasu noc zostaje przeciwstawiona porze dnia, którego jasno�æ okazuje siê
pozorna i t³umi zmys³y wewnêtrzne. Sprzeczny z potocznym do�wiadczeniem brak
jasno�ci dnia dotyczy my�li cz³owieka, jest efektem jego zagubienia w �tysi¹cu
drobnostek�:

o nie daje mi dzieñ jasno�ci ni odpowiedzi
gdy tysi¹c drobnostek wyw³óczy s³oñce
a z³ot¹ brokatu zaci¹ga kotarê
przed wzrok siêgaj¹cy w g³êbinê gwie�dzist¹

101 R a t a j c z a k, Zagas³y �brzask epoki�, s. 223.
102 E. Z e g a d ³ o w i c z, Z �Legendy ziemi�. Fragment 2. �Zdrój� t. 4 (1918), z. 1, s. 3.
103 J. W r ó b e l, Misteria czasu. Problematyka temporalna Tadeusza Miciñskiego. Kraków 1999,

s. 63.
104 S. K u b i c k i, Hymn godzinom nocy. W: Ein Poet übersetzt sich selbst, s. 149.
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Od takiego ujêcia procesów poznawczych cz³owieka tylko krok ju¿ do za-
negowania ca³ej materialnej rzeczywisto�ci jako pozoru i do deprecjonowania
ludzkiego cia³a. Odsuniêcie �kamienia grobowego cia³a� to wszak warunek zmar-
twychwstania, jakie nastêpuje wraz z odej�ciem dnia. W kontek�cie sformu³owa-
nia o �kamieniu grobowym� �duszy [...] wypoczynek: sen� wydaje siê stanem ³u-
dz¹co podobnym do �mierci:

o duszy mojej b³agam wypoczynek: sen
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
cia³a odsuñ kamieñ grobowy,
nie pragnê dnia ziemskiego cierniowej korony
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

(oto dnia ziemskiego ze stóp zbola³ych cierñ wyrwa³em
ostatni)

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Jeszcze prze�laduje jarz¹ce dnia widmo...
rzeczy nieczu³o�ci¹ uci�nione,
duchy my kajdanne
�wiata przyodziane namacalno�ci¹... 105

St¹d pojawia siê dobitnie sformu³owane d¹¿enie: �pielgrzym w naj�wiêtsz¹
nocy ch³odnej wstêpujê nawê spragniony �ród³a prabytu� 106. Moment odnalezie-
nia owego �ród³a to przeobra¿aj¹ca siê w wieczno�æ chwila ekstazy:

O!
gwiazd dr¿ê milionem w przestrzeni
cia³ obrotem podniebnym
nies³ychanym wirujê akordem �
sza³em têtniê sferycznym
wieki, lat tysi¹ce, miliony!
O MI£O�CI NIEZMIERNA! 107

B³aganie o �duszy wypoczynek� wolno rozumieæ dwojako. U Kubickiego dusza
wypoczywa poznaj¹c ��ród³a prabytu�. Ale odnie�æ mo¿na wra¿enie, ¿e odczu-
wany przez podmiot wiersza lêk przed �wiat³em dnia nie tylko wynika z niechêci
do zafa³szowanego poznania, ale jest odbiciem rzeczywistej obawy przed cierpie-
niem (�nie pragnê dnia ziemskiego cierniowej korony�). W sytuacji wojny czy
innego nieszczê�cia zdarza siê bowiem, ¿e odpoczynkiem dla cz³owieka jest stan
otumanienia, nie za� objawienia, jakiego doznaje w nocy po koszmarze dnia. Tak¹
dramatyczn¹ sytuacjê przedstawia Olwid, który rozumie pory dnia bardzo dos³ow-
nie, a nie mistycznie, opisuj¹c w tek�cie zatytu³owanym Szepty wyrzuty sumienia
rannego ¿o³nierza:

Lubi³ noce. �
Liliowe, oddechem dwunastu biednych piersi faluj¹ce.
Dzieñ ka¿dy niós³ katusze sro¿sze od poprzedniego. Pal¹ca rana w
brzuchu chyba tylko rozrywk¹ by³a i mi³¹ odmian¹. Gdy têtent
galopuj¹cej krwi uspokaja³ siê w ranie, nieruchome dot¹d zwoje mó-
zgu poczê³y siê ruszaæ i rozwijaæ w najpotworniejsze gady. A po�ród
nich najszkaradniejszy p³az cicho, cicho sycza³:

105 S. K u b i c k i, Noc. W: jw., s. 75.
106 Ibidem.
107 Ibidem, s. 75, 77.
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Mor � der � ca...
Ten szept sycz¹cy nie ustawa³, powraca³ setki razy, tysi¹ce razy.
Zjawi³y siê korowody my�li i �miej¹cym wiankiem otoczy³y s³owo �
szkaradê:
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
P³az sycza³, sycza³.
A¿ usn¹³ gramofon i fiolet powietrza zla³ siê z oddechem dwunastu
biednych piersi.
Wtedy i p³azy w k³êbki siê zwija³y i przysiada³y w k¹tku.
Dlatego lubi³ noce 108.

Utwór Olwida, podobnie jak wiêkszo�æ dotycz¹cych wojny tekstów z tomu
P³omieñ w gar�ci, odzwierciedla ekspresjonistyczn¹ niezgodê na przemoc, prze-
�wiadczenie o nieszczê�ciu ludzi skazanych na dzia³ania moralnie niedopuszczal-
ne i na wyrzuty sumienia. To do�æ znamienne, ¿e prawda o wojnie wybrzmie-
wa najprawdziwiej nie w �wietle dnia, kiedy tocz¹ siê walki, lecz wówczas, kiedy
milkn¹ wybuchy, a cz³owiek w ciszy nocy zaczyna rozumieæ spustoszenie, jakie
zasia³ w nim dzieñ wype³niony bezsensown¹ wojn¹:

A skoro dzieñ nasz utrudzi siê w boju
I noc nastanie �
Idziemy spocz¹æ w zacisznych namiotach,
I ja, i mój przeciwnik niepo³omny.

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

W takiej to chwili, gdy nas smutek chwyta,
A cisza gasi rozognione zmys³y,

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

Czujemy obaj nagle, równocze�nie,
¯e to o jedn¹ i tê sam¹ rzecz
Walczymy z sob¹ tak przez ca³e ¿ycie 109.

U Wittlina pojawia siê ten sam w¹tek, który jest w wierszu Kubickiego � mo-
tyw ga�niêcia zmys³ów, prowadz¹cego do prawdziwszego rozpoznania bytu. Jak
widaæ, równie¿ w utworach nie maj¹cych nic wspólnego z mistyczn¹ interpretacj¹
�wiata i gnostyck¹ wzgard¹ zmys³ów, tylko wychodz¹cych od nieomal realistycz-
nych obserwacji, pora nocy rozumiana jest jako czas uspokojenia, rozpoznania
siebie � czy to (u Olwida) w roli �mor � der � cy�, czy te¿ (u Wittlina) jako ³zy
�z oczu Boga� 110 � na które nie ma czasu �W zamêcie ludzi, rzeczy i spraw�, gdy
�ciê¿ko sapie [...] dzieñ� 111. Noc jest por¹ rozpoznania sfery duchowej, zrozumie-
nia w niej swego miejsca. Tutaj indywidualizm, oderwanie od t³umu, jest warto-
�ci¹ pozytywn¹, gdy¿ pozwala poj¹æ prawdziw¹ naturê rzeczywisto�ci, ujawniaj¹-
c¹ siê w mroku nocy.

Bywaj¹ jednak równie¿ okoliczno�ci, w których noc okazuje siê por¹ gro�n¹,
oczekiwan¹ z lêkiem, do�wiadczan¹ z przera¿eniem. Dzieje siê tak wówczas, kiedy

108 O l w i d, Szepty. W: P³omieñ w gar�ci, s. 12�13.
109 J. W i t t l i n, Do przeciwnika. W: Poezje, s. 54�55.
110 Ibidem, s. 55.
111 Ibidem, s. 53.
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�pielgrzym [...] spragniony �ród³a prabytu� 112 nie mo¿e go odnale�æ, kiedy nocne
objawienia, chocia¿ przynosz¹ rozpoznanie duchowej rzeczywisto�ci, pozwalaj¹
cz³owiekowi tym samym poznaæ takie prawdy, które zamiast przynie�æ wyzwolenie,
g³êboko unieszczê�liwiaj¹:

A teraz siê oczy moje rozwar³y
i widz¹ �
A teraz siê serce moje zbudzi³o
i dr¿y �
A teraz my�l moja prawdê pojê³a
i p³acze � 113

Mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e warto�ci, których istnienie mia³a potwierdziæ noc,
t³umi¹ca jaskrawe �wiat³o dnia, okazuj¹ siê przera¿aj¹ce, a wtedy samotno�æ, za-
miast pozwoliæ na spotkanie z Absolutem, staje siê �ród³em lêku. Wówczas �prze-
klêta [...] jasno�æ ciemnej godziny� (Psalm ciemnych nocy godzin) odkrywa cz³o-
wiekowi wy³¹cznie �jego w³asne nicestwo� (Psalm � skarga Noego). W miejsce
ufno�ci i wiary pojawiaj¹ siê rozpacz i sceptycyzm. Metaforyczne okre�lenie oczu,
które �patrz¹ bole�nie�, wskazuje na zw¹tpienie w sensowno�æ ludzkich wysi³ków
poznawczych, przynosz¹cych albo z³udzenia, albo cierpienie, zwi¹zane z odkryciem
pustki:

Bojê siê tej nocy ciemni
która widzieæ i patrzeæ mi ka¿e
gdy g³êbiej siêga mój wzrok
a bole�niej siê patrz¹ me oczy
gdy¿ nie widzê przedmiotów
których tysi¹cem dzieñ
duszê mi mami �
[.  .  .  .  .  .  .  .  ]
Tak w tej nocy bez wyj�cia
jedyny mi koniec �
¿e w mym osamotnieniu
sam siebie
zapomnê 114

Okazuje siê, ¿e wyizolowanie z zewnêtrznego chaosu, wcze�niej warto�cio-
wane pozytywnie, teraz � w�ród nocy, która objawia wy³¹cznie okrutne prawdy
o duchowej s³abo�ci cz³owieka � chroni tylko pozornie 115. Do g³osu dochodzi in-
stynktowny ludzki lêk przed ciemno�ciami nocy, który wzmaga dzia³anie wyobra�-
ni. Spotêgowane odczuwanie samotno�ci we wrogim, mrocznym �wiecie powo³u-
je do istnienia sobowtóra. Motyw ten �wiadczy o zwi¹zku, jaki zachodzi miêdzy
�ciemn¹�, demoniczn¹ noc¹ a zagubieniem siê cz³owieka:

(Naprzeciw mnie w przestrzeni
skupi siê czarna mg³a
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

112 K u b i c k i, Noc, s. 73.
113 K u b i c k i, Noc przed s¹dem ostatecznym, s. 91.
114 Ibidem, s. 99.
115 L. G ³ u c h o w s k a, �Rewolucja� � �Syn marnotrawny� � �Noe� � �Dom ob³¹kanych�.

Jêzyk, motywy przewodnie i symbolika polsko-niemieckich poezji Stanis³awa Kubickiego. W: K u-
b i c k i, Ein Poet übersetzt sich selbst, s. 53.
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i wy³oni siê postaæ
w której poznasz siebie
i zatracisz siê sobowtórowi twemu 116

Pora wieczoru i nocy ujawnia swój z³owieszczy charakter wówczas, kiedy
wydarzenia, które siê w niej rozgrywaj¹, s¹ nieodwo³alne i finalne, je�li po nich
nic ju¿ wiêcej nie nast¹pi, a cz³owiek �zapomni sam siebie�. W cytowanych tu
tekstach Kubickiego (Noc przed s¹dem ostatecznym, Wieczór) groza nocy i wie-
czoru polega na postrzeganiu ich jako k o ñ c a, momentu ostatecznego rozrachun-
ku. Tym samym noc i sen skojarzone zostaj¹ � powtórnie � ze �mierci¹. To pozwa-
la stwierdziæ, ¿e, podobnie jak w sytuacji opisywanej w poprzedniej czê�ci, per-
spektywa czasu jednostki wskazuje na dualizm w my�leniu ekspresjonistów
o rzeczywistym sensie ¿ycia ludzkiego, którego kres pojmowany bywa jako zjed-
noczenie z prabytem, ale te¿ jako ostateczny koniec i nico�æ, a ono samo jawi siê
jako maj¹ce g³êbszy sens lub owego sensu ca³kowicie pozbawione. Dualizm ten
zwi¹zany jest z przyjêtym przez podmiot horyzontem metafizycznym. Osadzone
w tradycji biblijnej utwory Kubickiego przynosz¹ rzadki w polskim ekspresjoni-
zmie obraz osobowego Boga, ale tak¿e skrajny wariant rozpaczy w obliczu utraty
wiary:

O, bezradno�ci pielgrzyma, którego zaskoczy³ wieczór
Z dala od bram Hieruzalem �wiêtego! 117

Pora nocy � zdaje siê twierdziæ Kubicki � to pora b³ogos³awionych objawieñ
tylko wówczas, je�li cz³owiekowi niejako z góry dana jest uformowana ju¿, nieza-
chwiana wiara. Objawiania te maj¹ dla Kubickiego charakter raczej potwierdzenia
wszystkiego, w co ju¿ cz³owiek uwierzy³, ni¿ rewelacji. Dlatego pielgrzym, który
nie dotar³ jeszcze do niewzruszonej wiary (�Hieruzalem �wiêtego�), mo¿e w nocy
zostaæ wydany na pastwê demonów zw¹tpienia.

Zegad³owicz, który podejmuje raczej próbê skonstruowania mitu nowocze-
snego, nie manifestuj¹c wiary w Boga osobowego, widzi ten problem inaczej.
W swoich utworach ubolewa wprawdzie: �o jak¿e zwodzi mnie racjonizm dnia� 118,
i spodziewa siê, ¿e oderwanie od rzeczywisto�ci ziemskiego dnia przyniesie praw-
dziwe poznanie, dalekie od pogardzanej, �k³amliwej prawdy tego, co rzeczywiste,
oczywiste, jawne� 119. Najwa¿niejsz¹ por¹ dla Zegad³owicza pozostaje jednak �wit,
rozumiany jako pora stawania siê �wiata, opisywany w poemacie U dnia, którego
nie znam, stojê bram. Jest to tak¿e pora rozbudzania siê aktywno�ci cz³owieka,
przechodz¹cego od �prawdy snów� do dzia³ania. W poezji Zegad³owicza pierwiast-
ki ekspresjonistycznego aktywizmu wystêpuj¹ wyrazi�ciej ni¿ u pozosta³ych zdro-
jowców, pozwalaj¹c na akceptacjê dnia jako pory przekszta³caj¹cego rzeczywi-
sto�æ dzia³ania cz³owieka:

� � � � � � S³oñce wzejd�! wzejd�! wstañ!
� otoæ w ofierze niosê DUCHA dañ:
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
p³on¹ce � rozpal krew wystyg³ych ¿y³,

116 K u b i c k i, Noc przed s¹dem ostatecznym, s. 93.
117 S. K u b i c k i, Zmierzch. W: Ein Poet übersetzt sich selbst, s. 81.
118 Z e g a d ³ o w i c z, U dnia, którego nie znam, stojê bram, s. 25.
119 E. Z e g a d ³ o w i c z, Z �Legendy ziemi�, s. 3.
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stop mnie i przepal w ¿u¿el, popió³, py³ � �
niechaj wyro�nie z ¿yzno�ci mych snów
ognisty krzew! [...] 120

Zegad³owicz jest poet¹ innego rodzaju wyobra�ni ni¿ ta, która znajduje wy-
raz w mrocznym obrazowaniu Kubickiego. W jego utworach epifanie (w sensie
zbli¿onym do epifanii nowoczesnej) przydarzaj¹ siê w �rodku dnia, czêsto w �wietle
po³udniowego s³oñca. Nadziejê na nastanie �witu g³osi on w gruncie rzeczy bar-
dzo konsekwentnie, ale nie jest w tym w�ród zdrojowców ca³kowicie odosobniony.
Obraz radosnego brzasku odnale�æ mo¿na tak¿e u Kubickiego, co wskazuje na �wia-
topogl¹dowe rozchwianie poezji ekspresjonistycznej, wynikaj¹ce tak z przyjmowa-
nia sprzecznych za³o¿eñ, jak i z tendencji do ilustrowania w³asnego stanu emocjo-
nalnego w chwili bie¿¹cej. Gdy zatem podmiot przekonuje siê o tym, ¿e zmrok nie
oznacza³ koñca istnienia, �wit jawiæ siê musi jako chwila prawdziwego piêkna i szczê-
�cia, jak w wierszu zatytu³owanym O wschodzie s³oñca w dzieñ �wi¹teczny:

Dzisiaj jak kryszta³ jestem
w Twoim rêku �
kryszta³ zbudzony
s³onecznym promieniem 121.

�Kryszta³ zbudzony [...] promieniem� sugeruje �przeanielenie� cz³owieka,
którego roz�wietla blask o Boskim pochodzeniu. O obrazie kryszta³u w ten spo-
sób pisze Gaston Bachelard: �Kryszta³ uchodzi [...] za rodzaj formy podstawowej,
doskona³ej, utwierdzonej w swojej j e d n o � c i� 122. Jedno�ci tej towarzyszy zara-
zem sugestia niematerialno�ci promienia o¿ywiaj¹cego kryszta³. W tym sensie nie
zachodzi tu sprzeczno�æ z w³a�ciwym nocy stanem zniesienia fizycznych, mate-
rialnych cech podmiotu. �wietlisty poranek pozwala jednak zapomnieæ o grozie
pojawiaj¹cego siê noc¹ sobowtóra. O ile by³a ona por¹ demonów, przede wszyst-
kim wewnêtrznych demonów duszy ludzkiej, �wit przynosi odnowienie wiary w Ab-
solut i przyp³yw si³y wewnêtrznej. Taki dzieñ obdarowuje prawdziw¹ �jasno�ci¹�,
której mu odmówiono w wierszu Hymn godzinom nocy. Bli¿szy potocznym (i pier-
wotnym) skojarzeniom, wi¹¿¹cym dzieñ i jasno�æ z dobrem oraz z bezpieczeñ-
stwem, wiersz O wschodzie s³oñca w dzieñ �wi¹teczny zarówno przynosi przezwy-
ciê¿enie nocy zw¹tpienia, jak i neguje warto�æ nocy poznania, przypisuj¹c porze
dnia blisko�æ Absolutu. �Kryszta³owo�æ� to przecie¿ cecha zwi¹zana dodatkowo
z uczuciem pewno�ci, mog¹cym wynikaæ z odnalezienia prawdy metafizycznej.
W�ród �nocy mistycznej� cz³owiek rozpoznaje brzmienie �kryszta³owej harfy ja-
sno�ci� � kryszta³ konotuje tu �¿arliw¹ zgodê na pewno�æ, wyra¿an¹ przez przed-
miot twardy� 123. Nie chodzi tu zatem wy³¹cznie o uczucie pewno�ci, ale te¿ o zgo-
dê na nie i poszukiwanie go.

Okazuje siê wiêc, ¿e owe ekspresjonistyczne noce i zmierzchy, �wity i brzaski
s¹ wariantem czy te¿ przed³u¿eniem �boju o Boga w cz³owieku�. W gruncie rze-

120 Z e g a d ³ o w i c z, U dnia, którego nie znam, stojê bram, s. 24.
121 S. K u b i c k i, O wschodzie s³oñca w dzieñ �wi¹teczny. W: Ein Poet übersetzt sich selbst,

s. 89.
122 G. B a c h e l a r d, Ziemia, wola i marzenia. W: Wyobra�nia poetycka. Wybór pism. Wyboru

dokona³ H. C h u d a k. Prze³. H. C h u d a k, A. T a t a r k i e w i c z. Przedmowa J. B ³ o ñ s k i.
Warszawa 1975, s. 271.

123 Ibidem, s. 227.
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czy i tutaj, tak¿e u pos³uguj¹cego siê obrazem kryszta³u Kubickiego, chodzi o za-
gadnienie istnienia si³ duchowych, sfery transcendentalnej. Ten sposób przedsta-
wienia poszukiwañ, wahania i uzyskania pewno�ci jest tu o tyle wymowny, ¿e �
wpleciony w cyklicznie nastêpuj¹ce po sobie i nieustannie zmienne pory dnia �
sugeruje podobn¹ zmienno�æ ludzkiego my�lenia o warto�ciach, cz³owieczej wia-
ry i niewiary. Noc pozwala dojrzeæ to, co za dnia pozostawa³o zakryte, nieuchron-
nie jednak bêdzie zmuszona ust¹piæ jutrzence � i w ten sposób ujawnione zostan¹
inne prawdy, dotycz¹ce odmiennej sfery rzeczywisto�ci.

Wydaje siê zatem, ¿e niezale¿nie od tego, z którym typem warto�ciowania
mamy do czynienia (przyznaj¹cym prymat nocy czy przeciwnie), w ukazywaniu
nocy i dnia nie chodzi ekspresjonistom o ich nastêpstwo, ale o usprawiedliwienie
wzajemnego stosunku, uzupe³nianie siê elementów komplementarnych � jak zwy-
kli oni traktowaæ wszelkiego rodzaju przeciwieñstwa:

Pojêcia nocy i dnia [...] stanowi¹c nierozerwaln¹ ca³o�æ s¹ równocze�nie po³¹czeniem
sprzeczno�ci, skrajno�ci, które s¹ wzglêdem siebie konieczne i niezmienne 124.

W tym sensie dla ekspresjonistów czas � a tak¿e ludzka duchowo�æ � to sprzecz-
no�æ i konieczno�æ, przemijanie i trwanie.
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�IN THE FLOOD OF TIMES.�
HISTORY AND TIME IN POLISH EXPRESSIONIST POETRY

The theme of the article are expressionist images, and time and history conceptualizations
found in the poems produced in the Poznañ group of �Spring� (�Zdrój�) by Stanis³aw Kubicki, Emil
Zegad³owicz, Adam Bederski, Witold Hulewicz, and in the articles published in this periodical. The
topics in question allows to point at the most vital disparities between Polish and German expression-
ism made explainable by the diffrent political situation of the countries by the end and after World
War I. Romantic-like understanding of historical process � particularly vital and suggestive part of
romantic world-view to which �Spring� members referred became, as a matter of fact, a background
for expressionist ideas, evolving from pre-modernistic conceptions to modern  ones, akin to that of
Arthur Schopenhauer and Friedrich Nietzsche.

124 E. M i o d o ñ s k a - B r o o k e s, O kompozycji czasu dramatycznego na przyk³adzie �Achil-
leis�. W: Studia o kompozycji dramatów Stanis³awa Wyspiañskiego. Wroc³aw 1972, s. 54.


