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Grób bowiem to jeszcze jedno miejsce dla s³owa, kolejna
karta do zapisania 1.

Pogrzeb jako powszechnik kulturowy

Cz³owiek jako byt-ku-�mierci. Umrzeæ musi ka¿dy. W perspektywie tanatolo-
gii historia kultur ludzkich mo¿e byæ interpretowana jako nieustaj¹ce poszukiwa-
nie uzasadnienia �mierci: zjawiska, które jest zarazem niepojête i zwyczajne, in-
dywidualne i powszechne.

�wiat ludzi jest z gruntu nekrologiczny: zewsz¹d docieraj¹ do cz³owieka wie�ci o znisz-
czeniu ¿ycia [...]. Na ka¿dym skrawku materii, przed którym cz³owiek staje, niewidzialna rêka
wypisuje Mane Thekel Fares, a Memento mori czy Respice finem mog¹ byæ wolnym ³aciñskim
przek³adem tego z³owieszczego ostrze¿enia 2.

Bogactwo wyobra¿eñ, fantazmatów � i racjonalizacji � dotycz¹cych umiera-
nia oraz towarzysz¹cych mu przemian jest wyrazem fascynacji i strachu, które
wspó³tworz¹ ludzk¹ refleksjê nad tym problemem. Zachowania zwi¹zane ze �mier-
ci¹, szczególnie sposoby postêpowania ze zmar³ymi, s¹ niezwykle mocno zrytu-
alizowane (i stare: zsemantyzowane pochówki stosowali ju¿ neandertalczycy).
Cz³owiek jest homo sepultor � jako jedna z nielicznych istot troszczy siê o zmar-
³ych 3. Rytua³y pogrzebowe wyra¿aj¹ stosunek do zmar³ego i do samej �mierci,
odzwierciedlaj¹ koncepcje bytu po�miertnego, symbolicznie t³umacz¹ przyczyny
zgonu oraz sposób, w jaki siê zrealizowa³ proces, którego wynik stanowi obec-
no�æ zw³ok. Je¿eli �mieræ jest przerwaniem (¿ycia, kontaktu, wspólnoty, tego, co
zrozumia³e i swojskie), to obrzêdy pogrzebowe stwarzaj¹ mo¿liwo�æ ponownej
integracji. �¯ywi nie s¹ ju¿ wiêc ca³kiem po stronie ¿ycia, aby nieboszczyk nie by³
ca³kowicie po stronie �mierci� 4. Pozwala to na przed³u¿enie blisko�ci ze zmar-

1 S. R o s i e k, Zw³oki Mickiewicza. Próba nekrografii poety. Gdañsk 1997, s. 43.
2 S. C i c h o w i c z, �mieræ: gwa³t na idei lub reakcja ¿ycia. Wstêp. W zb.: Antropologia �mierci.

My�l francuska. Wybór, przek³ad S. C i c h o w i c z, J. M. G o d z i m i r s k i. Warszawa 1993, s. 10.
3 Oprócz ludzi czyni¹ tak równie¿ pewne gatunki ma³p oraz s³onie. S³onie wyznaczaj¹ spe-

cjalne miejsca do konania, które s¹ pó�niej dosyæ regularnie odwiedzane przez cz³onków stada.
4 L.-V. T h o m a s, Trup. Od biologii do antropologii. Prze³. K. K o c j a n. £ód� 1991, s. 7.
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³ym i jednocze�nie stanowi okazjê do dope³nienia obowi¹zków wzglêdem nie-
go. Rytua³y funeralne zapewniaj¹ bowiem umar³ym bezpieczne przej�cie do bytu
postmortualnego (aby nie mieli tego �po�miertnego k³opotu�, na który wskazuje
Le�mian: �w obczy�nie cmentarza czuj¹ siê � bezdomnie�, Zak¹tek cmentarza,
PW 161 5) i uwalniaj¹ ¿ywych od ich � uci¹¿liwej i gro�nej na d³u¿sz¹ metê �
obecno�ci 6. W tym kontek�cie pozbawienie, niedope³nienie lub zamierzone znie-
kszta³cenie 7 obrzêdów pogrzebowych jawi siê jako najwy¿sza zniewaga:

Nieboszczyk nie znajdzie miejsca po�ród umar³ych, ¿aden bowiem obrzêd nie przysposo-
bi mu ¿ycia wiecznego na tamtym �wiecie, a tym bardziej w pamiêci potomnych 8.

Jednocze�nie rytualizacja sposobów traktowania trupa jest niezbêdna ¿ywym:
uporz¹dkowane i my�lowo przepracowane postêpowanie wobec zmar³ego stwa-
rza iluzjê uporania siê ze skandalem �mierci, z³udzenie rozwi¹zania podsta-
wowego antropologicznego problemu: jak jest mo¿liwe, ¿e to, co ¿y³o, sta³o siê
martwe.

Obrzêdy funeralne sytuuj¹ siê wiêc na przeciêciu interesów osób zmar³ych
i ¿ywych. S¹ w podobnym stopniu spraw¹ jednych i drugich. Zmar³ym pomagaj¹
zadomowiæ siê w po�miertnej rzeczywisto�ci. ¯ywym umo¿liwiaj¹ kontakt ze
zmar³ym, daj¹ sposobno�æ ekspresji swojego stosunku do �mierci, rozwa¿enia
(i �ug³askania�) jej tajemnicy. Rytua³y pogrzebowe oraz ich �lady (jak groby, cmen-
tarze, relikwie) spajaj¹ grupê, konstytuuj¹ jej trwa³o�æ i zapewniaj¹ ci¹g³o�æ. Zmarli
s¹ jedynie �pretekstem do uroczysto�ci, w których wspólnota utwierdza sw¹ to¿-
samo�æ i jedno�æ� 9.

Pogrzeb jako wydarzenie ma w polskiej kulturze d³ug¹ i szczególn¹ historiê
oraz ustalony przebieg 10. Z czasem dosz³o do wykszta³cenia kilku zestrukturyzo-
wanych etapów ceremonii: ostatnie po¿egnanie w domu zmar³ego lub w domu
pogrzebowym, eksportacja do �wi¹tyni (i wigilie), msza ¿a³obna, procesja ze zmar-
³ym na cmentarz, z³o¿enie do grobu 11. Pogrzeb ma swój rytm, swoje pie�ni, mar-
sze ¿a³obne, okrzyki, instrumenty, aktorów, statystów i widzów. Ma swoje tanecz-
ne kroki i skomplikowan¹, tradycyjn¹ choreografiê.

  5 Skrótem PW odsy³am do ksi¹¿ki: B. L e � m i a n, Poezje wybrane. Oprac. J. T r z n a d e l.
Wroc³aw 1983. BN I 217. W artykule stosujê jeszcze nastêpuj¹ce skroty: AM = Adam Mickiewicz
w poezji polskiej i obcej. 1818�1855�1955. (Antologia). Oprac. J. S t a r n a w s k i. Wroc³aw 1961.
� KW = S. Wy s p i a ñ s k i, Kazimierz Wielki. W: Dzie³a zebrane. T. 11: Rapsody. � Hymny. � Wier-
sze. Oprac. L. P ³ o s z e w s k i. Kraków 1961. � P = K. Te t m a j e r, Poezje. Warszawa 1980. � PMP
= Poezja M³odej Polski. Wybór, wstêp, noty bibliograficzne M. J a s t r u n. Obja�nienia J. K a m i o n-
k o w a. Wroc³aw 1967. BN I 125. � UL = J. K a s p r o w i c z, Pisma zebrane. Wydanie krytyczne.
T. 4: Utwory literackie. Cz. 4. Red. J. J. Szczepañski, R. Loth. Oprac. R. L o t h. Kraków 1984. �
WW = A. L a n g e, Wiersze wybrane. Wybór, oprac. P. B u k o w i e c. Kraków 2003. Liczby po
skrótach wskazuj¹ stronice.

  6 Zob. T h o m a s, op. cit., passim.
  7 Takim celowym zaburzeniem rytua³u jest wspó³cze�nie np. chowanie skazañców bez obrzê-

dów i nagrobka, co dawniej by³o równie¿ udzia³em samobójców i prostytutek; w �redniowieczu ko-
biety pos¹dzone o cudzo³óstwo uk³adano w grobie twarz¹ do ziemi, uwa¿ano bowiem, ¿e ta pozycja
kieruje je do piek³a i uniemo¿liwia zbawienie.

  8 T h o m a s, op. cit., s. 117.
  9 Ibidem, s. 109.
10 Zob. J. A. C h r o � c i c k i, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa 1974.
11 Ibidem, s. 42, 50.
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Pogrzeb w literaturze

Opis pogrzebu bohatera pojawia siê ju¿ u Homera; motyw ten wystêpuje na
wazach greckich i w epice �redniowiecznej, ¿yje w ikonografii chrze�cijañskiej
w przeniesieniu cia³a Chrystusa po zdjêciu z krzy¿a i z³o¿eniu do grobu 12.

Dalej � dalej � a¿ kiedy stoczyæ siê przyjdzie do grobu
I czelu�cie zobaczym czarne, co czyha za drog¹,
K t ó r e  a b y  p r z e s a d z i æ  L u d z k o � æ  n i e  z n a j d z i e  s p o s o b u,
W³óczni¹ twego rumaka zeprzem, jak star¹ ostrog¹... 13

Bema pamiêci ¿a³obny rapsod, zacytowany tu we fragmencie, stanowi swego
rodzaju wzorzec pogrzebu literackiego (nieodleg³y w czasie od M³odej Polski,
bêd¹cej obiektem zainteresowania tej pracy). W tek�cie przywo³ane s¹ ró¿norod-
ne z n a c z ¹ c e  pogrzebu: orszak, gromnice, p³aczki, conclamatio mortis, cze-
lu�æ, grób, urny, cisza, u�pienie, zimno i inne. Te znacz¹ce elementy nazywam
motywami funeralnymi: samodzielnie lub we wzajemnych relacjach ewokuj¹ one
wizjê pogrzebu. Nie ka¿dy pochód to pogrzeb, nie ka¿da cisza to cisza �miertelna.
Niemniej konfiguracja w jednym tek�cie kilku motywów o samodzielnym zna-
czeniu niefuneralnym pozwala czytaæ je w aspekcie ceremonii pogrzebowej.

Glosa o metodzie

Niniejsza praca �ledzi m³odopolski pogrzeb w jego rozmaitych funkcjach i wy-
gl¹dach. Pogrzeb nie jest tu za ka¿dym razem samodzielnym tematem 14, czê�ciej
pojawiaj¹ siê motywy funeralne wspó³tworz¹ce wiêksz¹ konstrukcjê znaczeñ.

Je�li chodzi o dobór materia³u, to by³ on do�æ dowolny. Nie odnoszê siê do
wszystkich m³odopolskich przedstawieñ pogrzebów w literaturze � wybra³am te,
które wyda³y mi siê znamienne i sugestywne. Nie wnikam w kwestie poetyki ani
nie oceniam jako�ci komentowanych tekstów, poniewa¿ zajmuje mnie co� innego.
Kapry�na analiza aspektowa traktuje teksty literackie i dzie³a plastyczne nieco in-
strumentalnie: jako no�niki motywów.

Rekompensat¹ za te uproszczenia jest mo¿liwo�æ obserwacji ¿ywotno�ci i funk-
cji motywu, maj¹cego �bardzo ró¿ne znaczenie w zale¿no�ci od szczególnych hi-
storycznych okoliczno�ci, w których wystêpuje� 15, wyra¿aj¹cego wielkie modele
kultury, mog¹cego wiêc pos³u¿yæ za z n a k  e p o k i  i przez to staæ siê u¿ytecz-
nym narzêdziem badania przemian kultury.

Takim znakiem M³odej Polski mo¿e byæ pogrzeb.

12 Zob. J. B i a ³ o s t o c k i, Motywy �mierci jako formy symboliczne w sztuce XVII i XIX wie-
ku. W: Symbole i obrazy w �wiecie sztuki. T. 1. Warszawa 1982, s. 449.

13 C. K. N o r w i d, Pisma wierszem i proz¹. Wybór, wstêp J. W. G o m u l i c k i. Warszawa
1970, s. 34.

14 M. G ³ o w i ñ s k i  (Za�wiat przedstawiony. Szkice o poezji Boles³awa Le�miana. Kraków
1998, s. 153) sformu³owa³ nastêpuj¹c¹ definicjê tematu w rozumieniu krytyki tematycznej: �Temat
[to] czynnik organizuj¹cy zawarte w nim [tj. w dziele] podstawowe wyobra¿enia, miejsce, w którym
skupiaj¹ siê najistotniejsze jego w¹tki wyobra¿eniowe, filozoficzne, �wiatopogl¹dowe, czynnik od-
dzia³ywaj¹cy na wszystkie inne elementy, promieniuj¹cy na nie�.

15 R. W i t t k o w e r, Eagle and Serpent. A Study in the Migration of Symbols. �Journal of the
Warburg Institute� t. 2 (1939), s. 293. Cyt. za: B i a ³ o s t o c k i, op. cit., s. 350.
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Polska-cmentarz

Najwiêksz¹, podstawow¹, najbardziej traumatyczn¹ ceremoni¹ pogrzebow¹ wie-
ku XIX by³o zej�cie Polski do grobu. Motyw ten, powsta³y pod koniec XVIII wieku,
w ci¹gu nastêpnego stulecia pojawia³ siê wielokrotnie 16 i ewoluowa³. Stanowi on
istotny kontekst rozwa¿añ o literackich pogrzebach prze³omu wieków.

Grób ojczyzny przez d³ugie lata pozostawa³ w centrum wyobra�ni zbiorowej. Poruszenia
serca, ch³odny rozs¹dek, marzenie � wszystko kierowa³o ku niemu tych, co pozostali przy
¿yciu, bo tylko tam � jak s¹dzili � w ciemnej, nale¿¹cej do umar³ych strefie odnale�æ mogli
Polskê 17.

Grób zamordowanej lub ¿ywcem pochowanej Polski szybko utraci³ pojedyn-
czo�æ. By³ nim wkrótce ka¿dy grób wielkiego Polaka czy mêczennika za sprawê
polsk¹. Takie liczne miejsca pochówku stanowi³y cel pielgrzymek 18, a pami¹tki
po zmar³ych nabra³y charakteru relikwii 19. Ziemia sta³a siê nosicielk¹ i depozyta-
riuszk¹ narodowego cierpienia, jak step w Marii Malczewskiego. Pisa³ Kazimierz
Tetmajer:

Umar³ej mocy i umar³ej s³awy
Ziemio, posêpna, smutna i cmentarna,
Ziemio, co� pi³a tyle ³ez i krwi,
¯e ka¿dy kwiat twój rosn¹æ winien ³zawy
I krwi¹ nasi¹kaæ winny w tobie ziarna:
     (Wiersz z okoliczno�ci sprowadzenia zw³ok Adama Mickiewicza, AM 337)

Obraz Polski w grobie ma drug¹ stronê � jest ni¹ oczekiwane zmartwychwsta-
nie. Tadeusz Miciñski uczyni³ je tematem swego poematu Resurrecturi. Wizja
powstaj¹cej z martwych Polski stanowi wyraz niepokojów i prze�wiadczenia, ¿e
�bije pó³noc na grobów zegarze� 20 � ¿e ju¿ czas.

Nadzieja na odzyskanie niepodleg³o�ci wyra¿a³a siê czêsto poprzez motywy
nawi¹zuj¹ce do tradycyjnych wyobra¿eñ odrodzenia. Chyba najczê�ciej odwo³y-
wano siê do misteriów eleuzyjskich i mitu Dionizosa 21. �Umieraæ musi, co ma
¿yæ� 22 � znane s³owa Kory z Nocy listopadowej zdaj¹ siê korespondowaæ z g³ów-

16 Zob. A. R y s z k i e w i c z, Alegorie i satyry na kilka momentów z historii Polski prze³omu
XVIII i XIX wieku. W zb.: Ikonografia romantyczna. Materia³y Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce
Polskiej Akademii Nauk, Nieborów 26�28 czerwca 1975 r. Red. M. Poprzêcka. Warszawa 1977,
s. 234�235.

17 R o s i e k, op. cit., s. 67.
18 Zob. ibidem, s. 91: �Si³a, jakiej udzielaj¹ zmarli, jest nietrwa³a. Trzeba bez przerwy utrzymy-

waæ z nimi kontakt, pielgrzymowaæ do grobu, ws³uchiwaæ siê w g³os spod ziemi � s³owem: nie
traciæ wiêzi z narodowym sacrum�.

19 Pierwsza, cynowa trumna Mickiewicza, pochodz¹ca z Konstantynopola, zosta³a pociêta na
kawa³ki, które by³y pó�niej rozprowadzane w�ród polskich emigrantów.

20 T. M i c i ñ s k i, Resurrecturi. W: Poezje. Oprac. J. P r o k o p. Kraków 1980, s. 235.
21 Zagadnienie to, na przyk³adach zaczerpniêtych z Nocy listopadowej, Oziminy i Popio³ów,

analizuje J. N o w a k o w s k i  w szkicu Persefona i Charon. (Z m³odopolskich dziejów motywów
mitycznych) (w zb.: M³odopolski �wiat wyobra�ni. Studia i eseje. Red. M. Podraza-Kwiatkowska.
Kraków 1977). Zob. równie¿ M. G ³ o w i ñ s k i: Maska Dionizosa. W: jw.; Wstêp. W: W. B e r e n t,
Ozimina. Oprac. M. G ³ o w i ñ s k i. Kraków 1974, s. LIII�LIV, LXI�LXV. BN I 213. � M. P o-
p i e l, Historia i metafora o �¯ywych kamieniach� Wac³awa Berenta. Wroc³aw 1989, s. 146�148.

22 S. W y s p i a ñ s k i, Noc listopadowa. Przewodnik po Nocy Listopadowej i oprac. A. £ e m-
p i c k a. Kraków 1984, s. 156.
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nym symbolem Oziminy. Tekst wiersza, wykre�lonego przez Berenta z powie�ci,
potwierdza tê intuicjê:

Tchnienia mogi³ tajemne, gdy siew nowy zrosz¹,
Z rojeñ ziemi cmentarnych na s³oñce wyk³osz¹ 23.

Przywo³am te¿ wiersz tego autora Geniusz ¿ebraczy, którego tytu³owa postaæ
tak postêpuje:

Na wszystkie wlecze siê cmentarze,
By przy stypowej smutku czarze
Pijanym �miechem byæ w pogrzebie;

Potargaæ szydem kir ¿a³oby,
Podeptaæ w tañcu �wie¿e groby:
�To  z i a r n a! z i a r n a; l e g ³ y  w   g r o b i e!...� [PMP 256]

W zapowiedzi Kory ¿yje ta sama metafora:

Oto wieki o¿ywiê id¹ce.
Wieki i lata, co przyjd¹,
¿yæ bêd¹ ziaren tych tre�ci¹ 24.

[...] Krwi przelanej nie zmarniê.
Krwi¹ pola a role u¿y�niê
i synów z krwi tej dam � kiedy� � Ojczy�nie 25.

Wystêpuj¹ca w tekstach ró¿nych artystów sugestia przyrównuj¹ca rytualne
odrodzenie, znane z mitów, do odrodzenia narodowego, zdaje siê �wiadczyæ o atrak-
cyjno�ci tego motywu 26. Obraz symbolicznej �mierci, stanu wy³¹czenia, a nastêp-
nie � przez akt agregacji � powrotu do ¿ycia by³ szczególnie sugestywny i p³odny
literacko, ³¹czy³ bowiem i t³umaczy³ jednocze�nie (wci¹¿ ¿ywotne) romantyczne
rozumienie ofiary i aktualne nurty �filozofii ¿ycia� (badacze wskazuj¹ na rolê Nie-
tzschego zw³aszcza w upowszechnieniu w¹tku Dionizosa).

Grób ¿ywy

Perspektywa odrodzenia sprawia, ¿e wizja Polski jako cmentarza nie zawsze
jest przera¿aj¹ca. Ziemia pe³na szcz¹tków bohaterów j¹trzy rany, ale równie¿ chroni
i deponuje narodow¹ pamiêæ. Jak zaznaczy³am, wyra¿a³o to przekonanie o przy-
sz³ym zmartwychwstaniu, a zarazem kreowa³o now¹ koncepcjê spo³eczeñstwa:
spo³eczeñstwa z³o¿onego w równym stopniu z ¿ywych, jak i ze zmar³ych 27. Gro-

23 W. B e r e n t, Wiosna mówi. W: Ozimina, s. 314.
24 Wy s p i a ñ s k i, op. cit., s. 246.
25 Ibidem, s. 247.
26 Zob. N o w a k o w s k i, op. cit., s. 328: �Mit Persefony i przes³anie Wielkich Misteriów z Eleu-

sis zjawia³y siê w oczach twórców M³odej Polski jako przeciwny brzeg otch³ani, kosmiczna i meta-
fizyczna jej alternatywa. Alternatywa ta za�, polskim ci¹gle jeszcze rzeczy porz¹dkiem w konstruk-
cji idei i wyobra¿eñ, w �wiecie spo³ecznych mitów okazywa³a siê teraz pojemna i sposobna, by ogarn¹æ
równie¿ wyk³adniê tera�niejszo�ci wraz z perspektyw¹ przysz³ego bytu narodu, wspomagaj¹c fun-
damentalny narodowy mit. Nie³atwo za� by³o mu trwaæ nadal w mesjanistycznej, coraz bardziej
anachronicznej � choæ jeszcze i w ten czas niekiedy do�æ niezrêczn¹ rêk¹ odnawianej � szacie zapo-
¿yczonej z Ewangelii czy Apokalipsy�.

27 Zob. Ph. A r i é s, Cz³owiek i �mieræ. Prze³. E. B ¹ k o w s k a. Warszawa 1989, s. 497.
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by by³y miejscem wyj¹tkowego spotkania przesz³o�ci, upostaciowanej przez szcz¹t-
ki narodowych bohaterów, i tera�niejszo�ci, zwracaj¹cej siê do tych¿e szcz¹tków
z pytaniem o swoj¹ to¿samo�æ, swoje zadania i powinno�ci. By³y tak¿e skarbnic¹
narodowej si³y. W po³owie wieku XIX pisze Edmund Wasilewski:

Spojrzyjmy tylko do grobów,
Có¿ siê tam dzieje w mogi³ach?

Oto natura pe³na w swoich si³ach;
By siê rozros³a, nie brak jej sposobów!

A  w i ê c  d o  g r o b ó w! � t a m  ¿ y c i e,
Tam wielka przesz³o�æ �pi w trumnie,
W milionów ro�lin rozkwicie
Ku niebu spogl¹da dumnie!

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Do grobu z nim [tj. �wiatem], by nie daæ mu skonania do¿yæ!

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

Do grobów! grób ¿ycie daje! 28

Ta sama my�l wyra¿ona zosta³a w krytycznych s³owach poety m³odopolskiego:

[...] sen was uj¹³ w zbyt d³ugie ramiona.

I by³a wszystka wasza rzecz spó�niona.
�ród was b³¹dzi³y jako cieñ rapsody �
I pró¿no budzi³ siê czasem duch m³ody:
Wszystko po¿ar³a ta przesz³o�æ, co kona.

A l e  s i ê  w   g r o b a c h  s e n  ¿ y c i a  z a t a j a.
Leszek wam niesie zwiastowanie maja.
Z nieba siê patrzy bogini Chrobatów

   (Wenedzi, WW 143; podkre�l. A. P.)

Na prze³omie wieków XIX i XX, mimo �ladów erozji tej koncepcji, sta³y kon-
takt z grobami by³ warunkiem narodowej inicjacji i rêkojmi¹ patriotyzmu. Ofiara
poleg³ych nak³ada³a na ¿yj¹cych podwójn¹ odpowiedzialno�æ: za odrodzenie Pol-
ski i za kultywowanie ich pamiêci. Pisze ¯eromski w poemacie proz¹ Nokturn,
który jest zmityzowan¹ histori¹ Polski:

I nie umar³a, i nie umrze Ojczyzna na ziemi! Po ciemku j¹ ka¿dy z osobna zsuwa na barki
nastêpcy, bardziej jeno olbrzymi¹ o wszystkie si³y swojego ducha. Biada Ojczy�nie, je�li ul¿¹
ramionom bry³y po�wiêcenia, a z d³oni spracowanych wypuszcz¹ ciê¿ar czynu. [PMP 150]

Przeciwko miastu i ojczy�nie je¿y siê milcz¹ca golgota, cmentarzysko i skarbnica popio-
³ów...

[...].
Lecz wy, o �wiête ko�ci, i w tej ziemi spodla³ej nie zaznajecie spokoju. P³oniecie w niej

podziemnym p³omieniem. Dobywa p³omieñ z g³êbokich do³ów, z niedostêpnych szañców g³u-
cha noc id¹ca na plemiê. Prosicie siê ze stoków Cytadeli do naszych niegodnych ust, o �wiête
ko�ci zabitych ¿o³nierzy! Ka¿ecie czyniæ ze siebie muzyckie narzêdzie, piszczel trwo¿¹c¹, i na
niej graæ plemieniu polskiemu, kiedy siê k³adzie do swego starego snu, g³os nocny � nokturn
polski. [PMP 151]

Nokturn polski, wtóruj¹cy polskiemu snowi (o wolno�ci?), jest grany na in-
strumencie wykonanym z bodaj najstarszego u¿ywanego do tego celu materia³u �

28 E. Wa s i l e w s k i, Requiem. W: Wybór poezji. Oprac. M. J a n i o n. Kraków 1955, s. 109�
110. Podkre�l. A. P.
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z ko�ci. Mocny symbol piszczelowej muzyki, p³yn¹cej przez polskie p l e m i ê,
w po³¹czeniu z pewn¹ archaizacj¹ jêzyka daje sugestiê pierwotno�ci i naturalno-
�ci takiego stanu rzeczy. Po�rednio znamionuje to, jak silnie zakorzenione by³o
poczucie patriotycznej wiêzi z umar³ymi.

Na polskim cmentarzu nie panowa³ jednak egalitaryzm. Niektóre nagrobki
by³y bardziej uprzywilejowane (bo bardziej polskie) ni¿ inne. Naj�wietniejszy to
Wawel 29. Ta siedziba dawnych królów polskich, wspania³e dzie³o architektury,
a zw³aszcza narodowa nekropolia dla najwiêkszych, by³a (a przynajmniej bywa³a)
emblematem polsko�ci, figur¹ pañstwa polskiego i jego tragicznego losu 30. Od-
dam g³os W³adys³awowi Be³zie, którego Katechizm polskiego dziecka jest ponie-
k¹d wersj¹ Nokturnu dla maluczkich:

Na kolanach id�, mój ma³y,
Przed te trumny marmurowe,
I u szcz¹tków dawnej chwa³y
Ze czci¹ pochyl swoj¹ g³owê.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Tu uczucia najgorêtsze,
W m³odym swoim rozpal ³onie,
Bo tu wszystko, co naj�wiêtsze,
W tym z³o¿ono Panteonie! 31

Pochówek na Wawelu by³ najwy¿szym zaszczytem, nie szczêdzono te¿ starañ,
aby wielkim Polakom zmar³ym na obczy�nie umo¿liwiæ wieczne odpoczywanie
w kryptach katedry. Sprowadzono wiêc prochy Ko�ciuszki, ksiêcia Poniatowskie-
go, po wielu latach ustaleñ � S³owackiego. Najwa¿niejszym jednak patriotycznym
pogrzebem by³ kolejny pogrzeb Mickiewicza 32.

£zy potêgi drugiej

 �...Poeta rozmy�lacz, m¹¿ namiêtny, liryk z daru i u¿yczenia nieba, filozof w³asnego ser-
ca�..., ten, z którego jeste�my wszyscy, ten, który nas porwa³ na wzdêtej fali swojego natchnie-
nia � idzie wreszcie spaæ miêdzy królami. [...] dzieñ, kiedy go do królewskiej wznosz¹ godno-
�ci, bêdzie najpiêkniejszym dniem mego ¿ycia 33.

29 Zob. E. M i o d o ñ s k a - B r o o k e s, Wawel � �Akropolis�. Studium o dramacie Stanis³a-
wa Wyspiañskiego. Kraków 1980, s. 71: �Znaczenie Wawelu, a raczej katedry wawelskiej, jako mo-
mumentalnego grobowca obejmuje swym zasiêgiem zarówno grób, a wiêc to, co zawiera szcz¹tki
zmar³ego, jak pomnik nagrobkowy. W dos³ownym i �cis³ym znaczeniu nagrobki, zatem np. nagrob-
ki królewskie i inne znajduj¹ce siê w katedrze, w wielu wypadkach nie zawieraj¹ szcz¹tków zmar³e-
go, s¹ tylko pomnikami, a nie wyró¿nionymi nagrobkami grobami. Jednak¿e sposób my�lenia o Wa-
welu i jego pomnikach utrwalony w tradycji pi�mienniczej, a zw³aszcza literackiej, w XIX wieku
zdaje siê uchylaæ to rozró¿nienie i prowadzi do na³o¿enia na siebie obu pojêæ�.

30 Zob. ibidem, s. 23: �Wawel jako monumentalny grobowiec, jako skupisko wielkich mogi³, to
jednocze�nie najczêstszy bodaj motyw poezji, w której w ogóle o Wawelu mowa [...]. Trzeba pod-
kre�liæ, ¿e grobowce i pomniki nagrobne sk³adaj¹ce siê na wawelskie mauzoleum we wszystkich
tych tekstach to bez wyj¹tku grobowce i pomniki wielkich postaci historycznych, przede wszystkim
z dni chwa³y, a tak¿e grobowce wielkich wodzów i ofiarników z czasów klêsk i zagro¿enia�.

31 W. B e ³ z a, Katechizm polskiego dziecka. Lwów 1912, s. 32�33. Cyt. za: R o s i e k, op. cit.,
s. 61.

32 R o s i e k  relacjonuje przebieg uroczysto�ci w Zw³okach Mickiewicza � zob. zw³aszcza rozdz.
Zakoñczenie (op. cit., s. 259 n.).

33 S. ¯ e r o m s k i, Dzienniki. (Wybór). Oprac. J. K ¹ d z i e l a. Wroc³aw 1980, s. 613�614.
BN I 283.
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Wed³ug tych zapisków najpiêkniejszym dniem ¿ycia ¯eromskiego by³ 4 VII
1890. Sprowadzenie zw³ok wywo³a³o niebywa³y odd�wiêk spo³eczny, wyra¿ony
m.in. ogromn¹ liczb¹ wierszy okoliczno�ciowych. Oto Franciszek Magry� w wer-
sach tyle¿ buduj¹cych, co nieporadnych wzywa:

Zbierajmy siê wszyscy, i m³ody, i stary,
W mi³o�ci ojczyzny i jedno�ci wiary.
Jak daleko siêga tylko polska mowa,
Zbierzmy siê najliczniej, spieszmy do Krakowa.

      (Odezwa do braci Polaków przy obchodzie
      pogrzebu Adama Mickiewicza, AM 326)

Obok mów pogrzebowych, wyg³oszonych przez najwiêksze znakomito�ci (np.
przez syna poety � W³adys³awa Mickiewicza, marsza³ka kraju, Jana Tarnowskie-
go, Adama Asnyka, Stanis³awa Tarnowskiego), ku czci �Anio³a Pie�ni� 34 napisa-
no liczne wiersze. Konstanty Maria Górski uto¿sami³ przyjazd prochów Mickie-
wicza z powrotem jego pie�ni:

Wziêli j¹ z ziemi na ramiona
I w bia³e ró¿e otulona,
Zakuta w trumnê, ale dumna,
Bo jej nie mog³a obj¹æ trumna,

Sz³a pie�ñ.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

Nie�li j¹ w ciszy i w ¿a³obie,
Lecz nie z³o¿yli pie�ni w grobie,
Bo w bia³ych zwojach, w ró¿ koronie
Aby z królami byæ na tronie,

Sz³a pie�ñ.
(W dzieñ przeniesienia zw³ok Mickiewicza na Wawel, AM 316)

Równie¿ Maria Konopnicka (Dzieñ Mickiewiczowski, AM 317) podkre�la³a
chwa³ê pie�ni. Zenon Przesmycki akcentowa³ sytuacjê powrotu:

Trumna siê zbli¿a, w niej olbrzyma prochy.
A dzwon jak gdyby w sercach naszych bi³.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Oto po latach, wieszczu ukochany,
Na swojskie wracasz ³any.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
I oto Wawel przyjmuje ciê dumny:
�ród królów spoczniesz, wiêkszy pie�ni król,
Którego pañstwem ³ona, serca, duchy,

      (Prochom Adama Mickiewicza. Kancona, AM 327�328)

Podobnie s³awi³ powrót wieszcza Wincenty Stroka:

Ze stu wie¿yc dono�nie brzmi¹ krakowskie dzwony
I przez stary gród ci¹gnie lud nieprzeliczony.
Czy król idzie w stolicê, czy to hetman który
Z mogi³ stepowych wraca w stare Piastów mury?
Tak! wielki hetman ducha, co go ³aska Boga
Zes³a³a w pomoc Polsce zdeptanej od wroga.

34 Jak Mickiewicza nazwa³ B. Z a l e s k i  w wierszu Angelus (AM 168).
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Gdy kraj uleg³ przemocy, rozdarty na troje,
I nie da³y wolno�ci d³ugie, krwawe boje;
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
I by³a straszna cisza, zgas³a wszelka zorza,
Na wielkim cmentarzysku od morza do morza.

A Mistrz [...]
I w obcym spocz¹³ grobie, �ród garstki rodaków �
Lecz dzi� z czci¹ ko�ci jego wita stary Kraków.

Wita je ca³a Polska � na swych barkach d�wiga
I prowadzi w tryumfie w królów �wiête groby.

(Pamiêci Adama Mickiewicza 〈w dzieñ z³o¿enia drogich
jego szcz¹tków na Wawelu dnia 4 lipca 1890〉, AM 333)

Kazimierz Tetmajer � z innej perspektywy � stwierdza, zwracaj¹c siê do Mic-
kiewicza: �¿e� przyby³ mieszkaæ w chwiej¹cym siê domu � / Jakim ¿egna³e� go
¿yw... witasz znów� (AM 337), i rzuca narodowi polskiemu oskar¿enie o degeneracjê:

Nie patrz, bo zmia¿d¿y nas twoje spojrzenie,
Bo ono w twarz nam zapytanie ci�nie:
�Czy w ¿y³ach waszych jeszcze têtni krew?!�

Có¿ odpowiemy?... Bêdziem stali cisi,
Z czo³em bez dumy, z sercem bez p³omienia
I wstyd nasz zdradzi siê rumieñcem lic.

(Wiersz z okoliczno�ci sprowadzenia zw³ok
Adama Mickiewicza, AM 338)

Poetyka tych wierszy by³a do�æ szablonowa (co wi¹¿e siê z ich panegirycz-
nym charakterem). Wyznaczaj¹ j¹ hiperbolizacja i dominacja alegorii.

Zarówno Miriam i Stroka, jak i mówcy z ceremonii pogrzebowej, a nawet lud
Warmii 35, pojmuj¹ powrót Mickiewicza jako pocz¹tek nowego rozdzia³u w dziejach
Polski. Ma siê ona odrodziæ, a obecno�æ prochów wieszcza to nader sprzyjaj¹ca oko-
liczno�æ: mauzoleum najwiêkszego poety w miejscu najbardziej intensywnego kul-
tu patriotycznego jest szczególnie predestynowane do promieniowania odradzaj¹c¹
energi¹ na ca³y kraj. Ten pogrzeb postrzegano wiêc jako przebudzenie do nowego
¿ycia. XIX-wiecznym nawykiem by³o szukanie ¿ycia � w grobie.

Sprzeciw wobec narodowej nekromancji

Stanis³aw Wyspiañski pisa³ z Francji o odbywaj¹cych siê w Krakowie uroczy-
sto�ciach mickiewiczowskich:

W ka¿dym razie by³a to straszna chwila, kiedy tê trumnê wprowadzano do Polski i szuka-
no w niej ¿ycia, chciano siê odrodziæ tchnieniem grobów. Ach, to przera¿aj¹ce 36.

35 Zob. A. S a m u l o w s k i, [Napis na szarfie wieñca z Gietrzwa³du na Warmii], AM 332:
Z ziarna w ziemiê wrzuconego
K³osy pe³ne wyrastaj¹;
A pie�ni wieszcza zgas³ego
Niech znicz w sercach rozdmuchaj¹.

36 S. W y s p i a ñ s k i, list do K. Stryjewskiego, z 27 VII 1890. W: L. P ³ o s z e w s k i, Wy-
spiañski o utworach Mickiewicza. �Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza� 1968,
s. 86�87. Cyt. za: J. N o w a k o w s k i, Wstêp. W: S. W y s p i a ñ s k i, Legion. Oprac. ... Wroc³aw
1989, s. IX. BN I 267.
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Straszne? Przera¿aj¹ce? Brzmi tu odmienny ton. Wyspiañski nie by³ niechêt-
ny samemu Mickiewiczowi. Niepokój, trwogê budzi³a obejmuj¹ca ca³y naród po-
stawa, której wyrazem by³ kult Mickiewicza i przesz³o�ci: Polacy, stawszy siê �ko-
chankami ruin i zapad³ych uroczysk chwalcami� 37, popadli w marazm i zas³ucha-
li siê w groby, ogarnê³a ich psychiczna nekroza (wed³ug okre�lenia Cichowicza 38).

Narodowe �wiête mity zamykaj¹ spo³eczeñstwo w przestrzeni cmentarza, nie pozwalaj¹
mu wydobyæ siê z ko³a czasu-nieszczê�cia: rycerze króla �mia³ego niewolni S³aw¹ tkwi¹ w Ta-
trach, hetmanów i w³adców wiê¿¹ wawelskie podziemia 39.

St¹d te¿ w Legionie 40 symboliczne uto¿samienie Mickiewicza z Charonem-
Thanatosem, który przewodniczy dziwacznej i zaiste przera¿aj¹cej ceremonii po-
grzebowej, wprowadzaj¹c naród w otch³añ grobu. Podobne znaczenie ma te¿ po-
staæ Geniusza z Wyzwolenia. Pisze Aniela £empicka:

W polemice merytorycznej autora Wyzwolenia indywidualna spu�cizna ideowa Mickie-
wicza traci swoje znaczenie. Wyspiañski nie atakuje ideologii Mickiewicza odrêbnej wobec
wieszczów-konkurentów, lecz tradycjê romantyczn¹ pojêt¹ bardzo ogólnie. [...] Wroga potêga,
w której w³adaniu pozostaje naród i której Konrad wydaje bój �miertelny, jest wiêc tyle¿ rozle-
g³a, co wielopostaciowa. Z³owroga moc tego, co umar³o (grobów, ruin, cmentarza), si³a ducho-
wej tradycji narodu (tradycji zdradzieckiej) i si³a fatalna polskiej poezji wieszczej tego samego
gatunku to ta sama moc 41.

Zamieszkiwanie cmentarza (sugestywnie oddane w scenach Legionu), oddy-
chanie jego atmosfer¹, przejête z poezji romantycznej (odsy³am do cytowanego
fragmentu wiersza Wasilewskiego), wyniszcza³o si³y ¿yciowe Polaków. �Widmo
upiorne zagas³ej przesz³o�ci� 42 tkwi³o nad nimi, a oni zdawali siê mu podporz¹d-
kowani i jakby nie dostrzegali zagro¿enia p³yn¹cego ze sta³ego obcowania z tru-
pem � którego wszak nale¿y zostawiæ w spokoju.

Grób naruszony

Tradycyjny nakaz pozostawienia zmar³ych in pacem by³ w XIX wieku wiele-
kroæ ³amany. �¯ywi podnosz¹ wieko prawdziwej trumny. Umarli staj¹ przed ich
oczami w pe³ni swego fizycznego upadku, w ¿a³osnym stanie, który jest ich udzia-
³em� 43.

37 S. W y s p i a ñ s k i, Wyzwolenie. Oprac. A. £ e m p i c k a. Wroc³aw 1970, s. 187. BN I 200.
38 C i c h o w i c z, op. cit., s. 18.
39 K. E. D u d a, Nowa perspektywa badawcza rapsodów Stanis³awa Wyspiañskiego. Przyk³ad

jednej z analiz. W zb.: Stanis³aw Wyspiañski. Studium artysty. Materia³y z sesji naukowej na Uni-
wersytecie Jagielloñskim, 7�9 czerwca 1995. Red. E. Miodoñska-Brookes. Kraków 1996, s. 146.

40 Moim zdaniem, swego rodzaju refreniczno�æ Legionu, powtarzanie poszczególnych wersów
w postaci zmodyfikowanej lub niezmienionej, niekoniecznie wynika z niedostatków poetyckiego
warsztatu Wyspiañskiego, nie jest równie¿ jedynie stylizacj¹ na pie�ñ ludow¹. To raczej obraz potêgi
S³owa, dziêki któremu i w którym realizuje siê, z jednej strony � Mickiewiczowski plan powo³ania
Legionu, a z drugiej � w³adza Mickiewicza nad narodem. Hipnotyzuj¹cy, refreniczny tok wypowie-
dzi bohaterów dramatu odzwierciedla strukturê i sposób dzia³ania mitu � wed³ug równie¿ powtarza-
nej w tek�cie formu³y �S³owo siê sta³o�. Historiê refleksji na ten temat podaje w zarysie N o w a-
k o w s k i  w przywo³anym Wstêpie do Legionu.

41 A. £ e m p i c k a, Wstêp. W: W y s p i a ñ s k i, Wyzwolenie, s. XCII.
42 Ibidem, s. 186.
43 R o s i e k, op. cit., s. 73.
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Zainteresowanie zarówno przesz³o�ci¹ zamieszka³¹ w grobach, jak i material-
n¹ stron¹ �mierci by³o przyczyn¹ ekshumacji oraz ponownego, uroczystego po-
chówku Kazimierza Wielkiego, który sta³ siê tematem rapsodu (i witra¿a) Wy-
spiañskiego.

W roku 1869 podczas restauracji grobu króla �cianê, bêd¹c¹ granic¹ miêdzy
�wiatem ¿ywych a �wiatem zmar³ego, przebito kilofem. Spokój grobu zosta³ z³a-
many. Poetycka wizja Wyspiañskiego tak kszta³tuje przebieg zdarzenia w do�wiad-
czeniu w³adcy:

Tu, gdzie le¿a³em ja, w grobu pomroczy,
pochodni ³una zajrza³a gor¹ca
i na prost oczu moich czyje� oczy
i twarz, w wy³omie muru p³omieni¹ca;
w zorzach siê ludzi cichych kilku t³oczy; [KW 17]

I to raz zajrzy kto�, to siê odchyli,
raz buchnie �wiat³o prêdsze, znów przyga�nie
i g³owa czyja� inna; � patrz¹, czyli
jestem � bo imiê moje szepc¹ w³a�nie;
kilku � bo ¿ywo s³owami gwarzyli;
znów kamieñ wa¿¹ taranem ha³a�nie.
Spad³; � oni oto naraz zmilkli, dysz¹...
� Ujrzeli, jakom jest grobem i cisz¹. [KW 18]

Ale Kazimierz szybko przesta³ byæ �grobem i cisz¹�, zarówno na planie reali-
stycznym, jak i w rapsodzie. Wokó³ odkrytych zw³ok króla rozgorza³a dyskusja
nad zasadno�ci¹ i uprawnieniami do naruszenia spokoju zmar³ego, a tak¿e nad
znaczeniem tego nieoczekiwanego spotkania 44. Protesty i g³osy o �profanacji dro-
giej pami¹tki� 45 nie wp³ynê³y na plany dotycz¹ce uroczysto�ci: 8 lipca król drugi
raz zosta³ pochowany na Wawelu.

Niemal we wszystkich spo³eczeñstwach tradycyjnych praktykowane jest to, co zwyk³o
siê nazywaæ podwójnymi ceremoniami pogrzebowymi [...]. Odbywa siê koñcowa ceremonia,
utwierdzaj¹ca nieboszczyka w jego nowym przeznaczeniu i nadaj¹ca jego szcz¹tkom ostatecz-
ny status. Równolegle do integracji zmar³ego rytua³ ten potwierdza reintegracjê ¿a³obników
z grup¹: porz¹dek jest ustalony, zakazy zniesione 46.

W Krakowie w lipcu 1869 by³o jednak inaczej. Drugi pogrzeb nie by³ przewi-
dziany dla uregulowania sytuacji wielkiego zmar³ego. Nie mia³ te¿ na celu zakoñ-
czenia ¿a³oby. Stanowi³ wiêc zak³ócenie po�miertnego bytu króla. Bohater rapso-
du ju¿ p r z e d  naruszeniem miejsca swego spoczynku zosta³ przywo³any przez
tajemnicz¹ a potê¿n¹ postaæ, która nie pozwala mu zaczerpn¹æ wody z Rzeki Za-
pomnienia:

[...] Ju¿ chylê nad letejskie brod³a
g³owê i czerpam piæ, ju¿ siêgam �ród³a...

    XII

Gdy naraz z wody wstaje wielka mara
i oczyma mnie uderza i wi¹¿e, [KW 12]

44 Zob. J. B u s z k o, Uroczysto�ci kazimierzowskie na Wawelu w roku 1869. Kraków 1970. �
R o s i e k, op. cit., s. 72 n.

45 �Czas� 1869, nr 141, z 24 VI. Cyt. za: R o s i e k, op. cit., s. 76.
46 T h o m a s, op. cit., s. 93.
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�Wracaj!� � a sta³em ju¿ w ³¹kach Erebu,
�Powracaj!� � a wko³o mnie kwietne pola,
�Wracaj!� � bo oto dzieñ twego pogrzebu
i twojej �mierci drugiej, i twa Dola
dla ciê wybrana; ty twojemu niebu
wrócon; królestwo twoje! twoja Wola! [KW 15]

� dopiero potem nastêpuje ponowna inkarnacja (ekspresywnie opisana!), przywo-
³any duch wnika w zmursza³e cia³o.

[...] czujê siê zamkniêty w ska³ê;
w ko�æ czoln¹ w¿arty wr¹b ciê¿kiej korony,
a w rêku ber³o jakowe� spróchnia³e
i czujê, ¿e je ko�ciec, nie d³oñ trzyma
i ¿e siê kruszy ko�æ, gdy silniej ima. [KW 16]

Obrzêd zatem zosta³ z³amany. Nast¹pi³o o d w r ó c e n i e: to ¿ywi wzywali
zmar³ego, by przyjrza³ siê ich nêdzy i po�pieszy³ z pomoc¹, ¿ywi znajduj¹ rado�æ
i satysfakcjê w celebrowaniu rytua³ów funeralnych:

Naród mój tak siê we sw¹ przesz³o�æ we�ni³;
schodzi³ we wszystkie grobowe piwnice,
z trupami siê, umar³ymi rówie�ni³,
bada³ im w trzewach skonu tajemnice;
¿e sam w tych ci¹g³ych ³zach i p³aczach ple�ni³,
bruzdami czo³o poora³ i lice
i starza³ � w coraz dalsze patrz¹c groby;
wzrok tê¿y³ w mroczne podcienia ¿a³oby. [KW 43]

A tacy byli skorzy, tak siê rwali,
tak ich ten grób, trumny wesel¹;
¿e jakby innych rado�ci nie znali,
tylko te, gdy cmentarze �wiat³em �ciel¹;
w naj�wietniejsze siê stroje przybierali;
miodem siê, mlekiem, chlebem z trumn¹ dziel¹.
Smutni zawsze � naraz prêdsi, gospodarni,
¯ywi! � tak piêkni byli! a cmentarni. [KW 44]

Skutkiem tego jest odwrócenie kolejne: to martwy Kazimierz staje siê orê-
downikiem ¿ycia i zabija mówcê, przedstawiciela �samozwañczych [...] proroków�,
którzy ludowi �duszê kradn¹� i wtr¹caj¹ go w trupi marazm:

Wiêc krwi¹ i ko�ci¹ nagle ze ¿ywymi,
sta³em siê kowal w ¿elaznej obrêczy
na czole � i dzier¿y³em m³ot olbrzymi
¿elazny [...]. [KW 46]

I badam: ¿e s¹ bliscy tych rozpaleñ,
od których razy s¹ b³yskawicowe � ...
¿e siê rozpaczy gad na o³tarz �lizn¹³...
� rzuci³em w mówcê m³ot, ¿e piersi¹ bryzn¹³

i pad³ � a naród obaczy³ siê wolny. [KW 47]

Król wiêc wykaza³ siê wiêksz¹ aktywno�ci¹ ni¿ �strupiali� obywatele. Zdo-
by³ siê na czyn, z którego nie wywi¹za³ siê Konrad � a którego symbolem jest
u Wyspiañskiego zburzenie Wawelu: wyzwolenie spod obezw³adniaj¹cego wp³y-
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wu narodowego cmentarzyska. W pewnym sensie spe³ni³ wiêc pok³adane w nim
nadzieje.

Jednak prze³amanie cmentarnej hipnozy okazuje siê pozorne, wyzwolicielem
� o ironio! � jest bowiem równie¿ trup. Król wprawdzie powali³ mówcê, �a naród
obaczy³ siê wolny�, ale tym samym martwy w³adca znalaz³ siê na czele pochodu.
Tak zreszt¹ wygl¹da porz¹dek konduktu pogrzebowego � zmar³y wystêpuje na
przedzie, bo to on przy tej okazji jest wa¿ny. O ile jednak przywództwo zmar³ego
zasadniczo stanowi wyj¹tek i wymaga regulacji obrzêdowej, o tyle w (po)roman-
tycznej Polsce zdawa³o siê zbli¿aæ do normy. �Piêkni [...] a cmentarni� dalej tañ-
czyli swój ulubiony chocholi taniec.

Nie tylko Wyspiañski ocenia³ wspó³czesny kult grobów surowo. Pojawia³y siê
wskazania ró¿norodne, ale po³¹czone krytycznym stanowiskiem wobec chwili bie-
¿¹cej. Józef Weyssenhoff diagnozowa³ sytuacjê m³odych:

My, pogrobowe pokolenie,
Którzy�my dumnych dni nie znali,
My, ju¿ za ¿ycia marne cienie,
Bêdziemy szli na zapomnienie
Do Acherontu ciemnej fali

(Tanatos, PMP 177)

W wierszu Groby królewskie Ludwik Szczepañski buduje opozycjê �sklepio-
nej ciemnicy wawelskiego podziemia� i �wiata na powierzchni, ja�niej¹cego �od
poz³oty s³oñca� 47. Zasad¹ kompozycyjn¹ tego wiersza jest wiêc wydobywanie siê
z przestrzeni �mierci ku przestrzeni ¿ycia.

Krytyka czerpania energii witalnej z grobów, sztucznego o¿ywiania wielkich
zmar³ych i kurczowego uczepienia siê minionych narodowych �wiêto�ci najpe³-
niej � najdoskonalej artystycznie, najbardziej wieloaspektowo � dokona³a siê w dzie-
le Wyspiañskiego. On, namaszczony na czwartego wieszcza, adresat wieñca z liczb¹
44, zdawa³ siê s¹dziæ, ¿e ¿ycie, dziej¹ce siê w grobach, ska¿one jest trupim jadem.

Wznios³o�æ

Król Kazimierz wraca z za�wiatów tu¿ przed zakosztowaniem letejskiej wody.
Wraca � przywo³any przez marê, która wydaje siê pos³añcem uci�nionego, nie-
szczê�liwego narodu. G³os mary �zbudzi³ zawieruchê / i hucza³ wichrem d¹cy ponad
fale� (KW 14), a¿ znik³a �³¹ka daleka� (KW 15). Motyw zmar³ych niepokojonych
przez cierpienie ¿ywych pojawia siê te¿ w tragedii Protesilas i Laodamia. Owdo-
wia³a m³oda kobieta, têskni¹ca za mê¿em, jest tak zrozpaczona, ¿e decyduje siê
z³amaæ zakaz kontaktu ze zmar³ymi. Jej dawny opiekun, Starzec, poucza j¹ jednak:

Zaprzestañ ³ez, zaprzestañ ³kañ,
daremny guse³ czar. � Precz odchodzê.
Wróæ siê do komnat, zawierz przestrodze.
£zy twoje s¹ mêkami dlañ;
dusza ma³¿onka niewolona
przez twój ustawny ¿al i p³acze
poprzez piekielne gna bezdro¿e �

47 L. S z c z e p a ñ s k i, Groby królewskie. W: Poezje wybrane. Oprac. A. N o w a k o w s k i.
Kraków 1993, s. 130.
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ustawnie wskrzesza siê i kona; �
têsknoty wodz¹ ni¹ tu³acze, �
we �wiête gaje wnij�æ nie mo¿e 48.

Akcja dramatu rozgrywa siê ca³kowicie w stylistyce funeralnej. �Portyk ko-
lumnowy; w g³êbi za kolumnami widaæ gaj cyprysów, w którym¿e po�rodku bia³¹
stelê grobowcow¹; t³em ska³y nadmorskie i z³ote niebo zachodu� 49 � rozpoczyna-
j¹ce go didaskalia ustalaj¹ miejsce akcji jako cmentarz. Wyznaczaj¹ te¿ horyzont
tradycji: takie cmentarze zna³ klasycyzm (sentymentalizm).

W koñcu wieku XVIII wystêpuje powszechna tendencja do przenoszenia grobowców
z wnêtrza ko�cio³ów na ³ono natury [...]. Zainteresowanie kierowa³o siê przeto w coraz silniej-
szym stopniu ku cmentarzowi jako kompozycji naturalnej, jako fragmentowi natury po�wiêco-
nemu my�li o �mierci i melancholii, tworz¹cemu ma³y kosmos �mierci, który, otoczony cypry-
sami lub topolami, oddzielony jest od �wiata ¿ywych 50.

Klasycystyczny obraz grobowca koresponduje z dwoma przedstawieniami po-
grzebu. Najpierw Laodamia widzi Charona, który wios³uje �z pal¹cemi siê ocza-
mi�, gdy tymczasem �cienie dusz, upowijane w bia³e ca³uny, stoj¹ w ³odzi� 51. To
jednak tylko z³udzenie, bo Charon i jego ³ód� rozp³ywaj¹ siê. �wiêtokradcze za-
biegi Laodamii przynosz¹ po¿¹dany efekt nieco pó�niej: w czu³ym u�cisku wstê-
puje wraz z Protesilasem do grobu. Scena ta, zdaniem Janusza Wa³ka, ma swój od-
powiednik w ikonografii pomników nagrobnych Antonia Canovy 52, szczególnie
wyrazisty jest zwi¹zek z nagrobkiem Marii Krystyny, ksiê¿nej Saxe-Teschen, znaj-
duj¹cym siê w Augustiner-Kirche w Wiedniu. Korowód postaci, który wnosi urnê
z prochami zmar³ej w g³¹b piramidy, emanuje spokojem, delikatnym smutkiem
i wznios³o�ci¹ 53, charakterystycznymi dla klasycystycznych spotkañ ze �mierci¹.

Tak ukazana �mieræ nie jest mêk¹, nie budzi gwa³townych uczuæ sprzeciwu;
jest raczej upragnionym ukojeniem. To cisza. M³odzieniec Thanatos przypomina
sobie o swym antycznym bracie � Hypnosie.

Wznios³o�æ �wyzwolona z rygorów klasycznych� 54 wystêpuje w przedstawie-
niach obrzêdów pogrzebowych w prozie Berenta. Ze �szlachetn¹ prostot¹ i spo-
kojn¹ wielko�ci¹� 55, choæ w stylistyce gotyckiej 56, przedstawiony jest pogrzeb sta-
rego Hertensteina w Próchnie. Pochówek zosta³ poddany dzia³aniom uwznio�la-
j¹cym: d�wiêkiem tr¹b og³oszono go z zamkowej baszty, rozpalono ogniska na
szczytach gór, cia³o umieszczono w krypcie. Majestatyczna relacja o pogrzebie
ojca prefiguruje opis samobójstwa syna 57.

48 S. W y s p i a ñ s k i, Protesilas i Laodamia. W: Dzie³a. T. 2: Tragedie: Meleager. � Protesilas
i Laodamia. � Kl¹twa. � Sêdziowie. Oprac. A. C h m i e l, T. S i n k o. Warszawa 1924, s. 115.

49 Ibidem, s. 79.
50 B i a ³ o s t o c k i, op. cit., s. 439.
51 Wy s p i a ñ s k i, Protesilas i Laodamia, s. 129.
52 J. Wa ³ e k, Stanis³awa Wyspiañskiego instynkt �mierci. W zb.: Stanis³aw Wyspiañski. Stu-

dium artysty, s. 48.
53 Na temat m³odopolskich koncepcji wznios³o�ci zob. M. P o p i e l, Wstêp. W: Oblicza wznio-

s³o�ci. Estetyka powie�ci m³odopolskiej. Kraków 1999.
54 Ibidem, s. 22.
55 W. B e r e n t, Próchno. Oprac. J. P a s z e k. Wroc³aw 1998, s. 253�254. BN I 234.
56 Zwraca na to uwagê A. L u b a s z e w s k a  (�¯ycie � �mierci doskona³o�æ�. M³odopolska

antropologia �mierci i literacki �wiat warto�ci. Kraków 1995, s. 84).
57 O przestrzeni w Próchnie jako przestrzeni cmentarnej pisze P o p i e l  w swojej ksi¹¿ce Ob-
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Obrzêdy pogrzebowe goliarda w ¯ywych kamieniach powoduj¹ �uczucie gro-
zy granicz¹cej z przera¿eniem� 58, które konstytuuje wznios³o�æ.

W jej [tj. pochodni] �wietle, gdyby nieziemskim, zagrobowych, rzekniesz, m¿eñ, ukazuje
siê teraz dopiero cia³o niesione na marach. Pod przemok³ym na wskro� czarnym p³aszczem
i kapturem klerka rysuje siê jawnie zesztywnia³y kszta³t trupa [...]. Niczyj¹, zda siê, rêk¹ nie
tkniête, jakby same otworzy³y siê na �cie¿aj wrota ko�cio³a. W g³êbi jarz¹ siê na o³tarzu �wiece
wszystkie. Pod nimi stoi trumna czarnym suknem obita; na jej wieku widaæ gê�le i smyczek
z³o¿one w krzy¿.

Gospodarz klasztoru zgotowa³ w³óczêdze szczodrobliwe przyjêcie w domu wiecznych
cisz 59.

Nastrój grozy i niesamowito�ci, wywo³any sam¹ sugestywnie ukazan¹ sytu-
acj¹ niesienia �z e s z t y w n i a ³ e g o  [...] t r u p a�, dodatkowo spotêgowany jest
przez niedopowiedzenie i fragmentaryczne, kontrastowe ujêcia scenerii. Przedsta-
wione zosta³o tylko to, co istotne: cia³o zmar³ego, �echowa g³usz wnêtrza�, trum-
na z atrybutami poety pod ��wiecami wszystkimi�, tajemnicza postaæ prowadz¹ca
kondukt, która pó�niej oka¿e siê sam¹ �mierci¹ (�mieræ na czele pochodu pogrze-
bowego to czêsty motyw). Dzie³a uwznio�lenia dope³nia zaczerpniêty z pie�ni re-
ligijnej komentarz do czuwania przy zmar³ym: �Nad prochami poety, U c i e l e-
� n i o n e m u  S ³ o w u  skar¿y³a siê w pie�ni � wiara, nadzieja i mi³o�æ� 60.

Euthanasia

Powrócê do kontynuacji wizji �mierci o klasycystycznej genezie, któr¹ mo¿na
wyczytaæ szczególnie z m³odopolskich wierszy. Mimo zbie¿no�ci obrazowania
zapewne uzasadnienia s¹ nowe. Maria Podraza-Kwiatkowska wskazuje na �scho-
penhauerowsko-hindusk¹ ideê negacji woli ¿ycia i popêdu do dzia³ania� 61. Nie-
mniej obrazowanie dobrze mie�ci siê w starym, antycznym temacie piêknej �mier-
ci. Wskazuje siê na po�rednicz¹c¹ rolê akademickiego malarstwa XIX-wieczne-
go, zw³aszcza Arnolda Böcklina 62. Teksty aktualizuj¹ce ten wzorzec zape³ni³yby
antologiê. Przytoczê tylko kilka dla przyk³adu i uzasadnienia.

Najszerzej znanym � bo chyba najpiêkniejszym � jest wiersz Stanis³awa Ko-
rab Brzozowskiego O przyjd�!

O przyjd�, jesieni¹ �
W chwilê zmierzchu senn¹, niepewn¹ �

i d³onie
Swe przejrzyste, miêkkie, woniej¹ce

na cierpi¹ce
Po³ó¿ mi skronie

o �mierci!... [PMP 297]

licza wznios³o�ci (rozdz. Ironia, paradoks i cz³owiek dostojny. �Próchno� Wac³awa Berenta). Nazy-
wa tam powie�æ �modernistycznymi Dziadami� (s. 179).

58 H. H o n o u r, Neoklasycyzm. Prze³. W. J u s z c z a k. Warszawa 1972, s. 169.
59 W. B e r e n t, ¯ywe kamienie. Warszawa 1958, s. 296�297.
60 Ibidem, s. 319.
61 M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Symbolizm i symbolika w poezji M³odej Polski. Teoria

i praktyka. Kraków 1975, s. 141.
62 Zob. A. N o w a k o w s k i, Arnold Böcklin. Chwa³a i zapomnienie. Kraków 1994, rozdz.

Przed obrazami mistrzów, Wzorzec böcklinowki; passim.
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Dobitnie ujmuje przedmiot swych rozwa¿añ Stanis³aw Wyrzykowski w wier-
szu Eutanazja:

�mieræ nie jest straszna, �mieræ zestokrotni
Potêgê my�li, odczuwañ, wra¿eñ.
Niech siê nie skar¿¹ ludzie samotni
I nie lêkaj¹ p³onnych przera¿eñ. [PMP 257]

W tekstach Kazimierza Tetmajera �mieræ ma janusowe oblicze: bywa piêkna,
daje ukojenie i umo¿liwia rozp³yniêcie siê w nieskoñczono�ci (jak w lirykach
Gdybym móg³ sobie wybraæ..., Jak po bezbrze¿nym, modrym oceanie..., Nieskoñ-
czono�æ: II, Hala; ale bywa te¿ trupi¹ postaci¹ ziej¹c¹ ohyd¹. W cyklu pó�nym
�mieræ to �Pani cicha, spokojna i blada� (P 708), która patrzy na mówi¹cego �do-
brymi oczyma� (P 705), nie jest �upiorem strasznym�, �ko�cian¹ mar¹�, ale �wiern¹
towarzyszk¹ star¹� (P 705). Jej nadej�cie zapowiada muzyka:

Wstrzymajmy rêkê... wstrzymajmy krok...
Cyt!... to gra �mieræ... Przez blady mrok
p³ynie muzyka z dali, z dali...
Wstrzymajmy oddech, wszelki ruch,
aby�my nic nie postradali
z tej pie�ni, co nam koi s³uch;
aby�my nic nie uronili
z tej pie�ni, co nam serce leczy;
aby�my w jednej krótkiej chwili
odczuli byt pozacz³owieczy... [P 706]

O �mierci! pierwszy raz, pierwszy raz w ¿yciu s³yszê
dostojny taki ton, instrument taki strojny... [P 707]

�mieræ jest tu nie tylko zwieñczeniem pleasures of melancholy. Jest rewelatork¹
nowych jako�ci, �ród³em niepowtarzalnej i niedostêpnej w inny sposób wiedzy 63.

Antoni Lange deklaruje, ¿e �ze wszystkich rzeczy, które s¹ w naturze� (Rozmy-
�lania, WW 16), �mieræ, �anio³ bez imienia� (Deuteronomion XXI, WW 146), �dzi�
jedna [go] swym urokiem nêci� (Rozmy�lania, WW 16). Jego têsknotê i zachwyt bu-
dzi � nietypowo na tle innych wyobra¿eñ epoki � równie¿ spoczynek na cmentarzu:

Kocham to swoje ciche marzenie cmentarne,
Jak anio³ bia³oskrzyd³y �mieræ mi siê u�miecha.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .]
O tym wiem, ¿e na ³o¿e mych mogilnych puchów
Sp³yn¹ ³zy i u�miechy tkliwo�ci pogodnej.

(Rozmy�lania, WW 25)

Ani s³owa o nieuchronnym gniciu, ani �ladu lêku czy buntu. Bez ¿a³oby. Deli-
katny, melancholijny stimmung. Zbiorowy podmiot tych wierszy stylizuje �mieræ
na w³a�ciwy, jedyny sensowny obiekt d¹¿eñ ludzkich. Taka �mieræ nie ma nic
wspólnego z twardym i nieprzyjemnym zgonem. Jak pisze Leopold Staff w wier-
szu O spokojnej �mierci, jest to �powrót do spichrza�, �wywczas� i �wieczna Ody-
seja�. �Umiera [siê] w kwietnym sadzie pod drzew wonn¹ stra¿¹� 64.

63 Szeroko o m³odopolskiej tanatologii, równie¿ w aspekcie walorów poznawczych �mierci,
pisze L u b a s z e w s k a  (op. cit.).

64 L. S t a f f, Wiersze zebrane. T. 1: Sny o potêdze. Dzieñ duszy. Ptakom niebieskim. Oprac.
L. M i c h a l s k a. Warszawa 1955, s. 423.
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W ogrodzie

W okresie M³odej Polski rozwijano równie¿ sentymentaln¹ koncepcjê umie-
rania i pochówku w ogrodzie (jako aspekt fascynacji piêknem �mierci). W war-
stwie �ikonograficznej� symbolistycznych wierszy jest w�ród �wewnêtrznych pej-
za¿y� wiele cmentarzy-ogrodów, sadów i lasów. Egzemplifikacjê zacznê od � moim
zdaniem � najpiêkniejszej, a zarazem najbardziej uderzaj¹cej m³odopolskiej reali-
zacji zaleceñ Hirschfelda co do aran¿acji ogrodu 65. Pisze Wac³aw Rolicz Lieder:

Cyprysy, ameryckie sosny i laury! Ró¿e � u�miechaj¹c siê � obrêczaj¹ kwiatami pomniki...

To nie cmentarz! Ogród przy pa³acu ¿yciowym: mieszkañcy z e s z l i  d o  p o d z i e m n y c h
a l t a n  za¿ywaæ upragnionego ch³odu. To nie cmentarz! Oaza w�ród pustyni ¿ycia; ci, któ-
rzy szli, rozbili ciche namioty i spoczywaj¹ w pokoju.

[...]
Gor¹co na pustyni... Zasn¹æ chcia³bym w przewiewnym ch³odniku ogrodu i le¿eæ d³ugo � d³u-

go � a¿ S³oñce o�lepnie � a¿ wszyscy wstan¹ � a¿ poca³ujê u�miech Polki, najpiêkniejszej
w�ród najpiêkniejszych, my�l¹c, ¿em poca³owa³ te, które umar³y.

(Cmentarzyk w Clarens, PMP 159�160; podkre�l. A. P.)

�mieræ zosta³a wrêcz zaprzeczona: �to nie cmentarz�. Motyw schodzenia do
podziemi, tradycyjnie konotuj¹cy umieranie (przypominam zstêpuj¹cy w otch³añ
korowód postaci z pomnika nagrobnego Canovy), tutaj oznacza � wypoczynek.
Wypoczynek do czasu: a¿ ewolucja wszech�wiata dobiegnie koñca i nast¹pi wy-
czekiwany kres, kiedy dusze bêd¹ wolne i szczê�liwe 66.

Tej wizji eschatologicznej pozbawiony jest tekst Jana Lemañskiego Mur.
W wierszu tym cmentarz to oaza spokoju dla ¿ywych, w której panuje �zaciszy
[...] ch³odno�æ upleciona z cieni�. Jest to jednak równie¿ enklawa �mierci, wyzna-
czona przez tytu³owy mur, gdzie �jedynie ¿ywy zdrój tu niæ przez szczerby s¹czy�
(PMP 181). Podobne sensy wyczytaæ mo¿na z sonetu Kazimiery Zawistowskiej
Cmentarz.

[Zmarli] posnêli � w krzy¿ów trójramiennych kole,
W�ród jagód krasy, miêt¹ wonnej trawy,
Gdzie gwiezdnooki kwitnie mlecz z³otawy
I pachn¹ kwiaty w cmentarnianym dole. [PMP 226]

I choæ wszystko dzieje siê tak, jak by³o przed �mierci¹ spoczywaj¹cych na
cmentarzu � �dzwoni¹ sierpy w�ród z³otej kurzawy� (PMP 226), �dym siê z cha-
³up wlecze na zagony� (PMP 227) � pochowani �nie wyjd¹ w pole� (PMP 226).

Obraz cmentarza jako ogrodu ma, byæ mo¿e, antecedencje w antycznej wizji
ukwieconych za�wiatów � Pól Elizejskich. Kazimierz Wielki, zanim zosta³ przy-

65 Zob. C. C. L. H i r s c h f e l d, Theorie der Gardenkunst. T. 1�3. Leipzig 1779�1785. Cyt.
za: B i a ³ o s t o c k i, op. cit., s. 440: �Kryte hale ozdobione wyobra¿eniami op³akuj¹cych, pogr¹¿o-
nych w bólu, wykonane w wy¿szym czy ni¿szym reliefie, opatrzone nieraz krótkimi, wzruszaj¹cymi
pouczeniami zwróconymi do przechodz¹cych mimo �miertelnych, budowle po�wiêcone ¿a³obie, ka-
plice �miertelne, siedziby melancholii, niezliczone pomniki [...]. Ca³o�æ musi staæ siê wielkim, po-
wa¿nym, ponurym i uroczystym malowid³em, w którym nie ma nic przera¿aj¹cego, nic siej¹cego
strach, które jednak porusza wyobra�niê i zarazem porusza serce uczuciami wspó³czuj¹cymi, deli-
katnymi i cicho melancholijnymi�.

66 O m³odopolskich koncepcjach duchowo�ci pisze wyczerpuj¹co M. S t a l a  w ksi¹¿ce Pej-
za¿ cz³owieka. M³odopolskie my�li i wyobra¿enia o duszy, duchu i ciele (Kraków 1994, zw³aszcza
rozdz. Ponad przepa�ci¹).
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wo³any z za�wiatów przez p³acz narodu, zaszed³ �w jakie� równiny przedwieczne
/ bez kresu, ³¹ki stepowe, kwieciste� (KW 10), przez które p³ynê³a �Rzeka-wiecz-
na / Zapomnieñ� (KW 11). Rozhisteryzowana Laodamia, której wydaje siê, ¿e
umiera, równie¿ widzi bezkresn¹ ³¹kê i �z³ocistych kwiatuszków wbród� 67, ³¹kê
z³otog³owi, kwiatów symbolizuj¹cych za�wiaty.

Wizualizacja bytu po�miertnego jako przebywania w�ród kwiatów nie jest
w³asno�ci¹ Wyspiañskiego. Tetmajer tak¿e pragnie �z³otej zieleni balsamicznych
£¹k� (P 546). Zwraca siê do £¹ki Mistycznej �

gdzie miêdzy zio³a i ro�liny polne,
i lilie, srebrnym �wiec¹ce puchem,
czyste i bia³e chodz¹ dusze wolne, [P 551]

� aby go do siebie zaprowadzi³a. Wcze�niejszy wiersz £¹ka mistyczna z przyto-
czonym koresponduje nie tylko na p³aszczy�nie wizji, ale równie¿ przez autocyta-
ty. Do tytu³owej ³¹ki �dusza [...] ucieka [...] szukaæ spoczynku, szukaæ niepamiê-
ci� u letejskiej �zbawiennej krynicy� (P 346).

Piosenka moja Ludwika Szczepañskiego sugeruje, ¿e Elizjum mo¿e byæ miej-
scem pobytu nie tylko ludzi: tytu³owa piosenka �b³¹ka siê cicha� 68 m.in. po tej
krainie dusz.

Wizerunek piêknej �mierci wydaje siê szczególnie poci¹gaj¹cy dla artystów
M³odej Polski. Rozwój koncepcji dokona³ siê, jak wspomnia³am, pod wp³ywem
kontaminacji filozofii Schopenhauera i my�li hinduistycznej oraz buddyjskiej.
Czynnikiem o du¿ej wadze by³a tak¿e moda literacka na okre�lon¹ poetykê, moda,
która stanowi³a wyraz na³o¿enia siê wzorców klasycyzmu i romantyzmu pod ko-
niec XIX wieku. Odwo³anie siê do kategorii mody mo¿e te¿ pomóc w t³umaczeniu
popularno�ci pewnego wzorca osobowego, jakim by³ � nazwijmy w uproszczeniu
� melancholik cierpi¹cy na depresjê.

Korowody umar³ych cieni

Przywo³am raz jeszcze obraz za�wiatów z Kazimierza Wielkiego. Monarcha
opisuje swoje do�wiadczenie Elizjum:

A przez te ³¹ki id¹ dusze
pochodów ci¹giem nieprzerwanym
a¿ wst¹pi¹ w wody bia³e;
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
a¿ czyste � do pog³êbieñ
podziemnych zest¹pi¹.
I jeszcze w mg³ach oparnych z ³¹k
na darniach leg³e cia³a k¹pi¹
i id¹ dalej przemienione
w stepy bezkre�ne, nieskoñczone,
a kwiaty im rosn¹, gdzie st¹pi¹. [KW 11]

Korowody postaci, zd¹¿aj¹cych w nieokre�lonym kierunku, somnambulicz-
nych, o rozmytych konturach, oscyluj¹cych ku monochromii, s¹ niezwykle czê-

67 Wy s p i a ñ s k i, Protesilas i Laodamia, s. 120.
68 S z c z e p a ñ s k i, Piosenka moja. W: Poezje wybrane, s. 91.
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stym motywem nastrojowej poezji symbolistycznej 69. Istotna zbie¿no�æ przywo-
³ywanych motywów (nastrój spokoju i ciszy, ³agodno�æ, melancholia) oraz motyw
korowodu w³a�nie, który (jak podaje Philippe Ariés 70) od XIII wieku oznacza po-
grzeb � pozwalaj¹ czytaæ te obrazy jako wyobra¿enia ceremonii pogrzebowych.
Aluzje takie wystêpuj¹ w znanym wierszu Wincentego Brzozowskiego Powino-
wactwo cieni i kwiatów o zmierzchu: �korowody umar³ych cieni� (PMP 286) snu-
j¹ siê po�ród kwietnych ³¹k, przywo³uj¹c cienie kobiet (conclamatio mortis). �mieræ
jest tu subtelnie zasugerowana we wspomnieniu o mrozie i w obrazie ³odzi, która
�unosi kwiaciarkê w za�wiaty� (PMP 288). Przed oczyma Tetmajera �blade ciche
cienie / sun¹ siê w li�ci posêpnym szele�cie� (P 16); okazuj¹ siê one �umar³ymi
dniami�. W liryku Wyspa umar³ych. (Ilustracja do Die Todtenisel Böcklina) �du-
sze cieniom podobne, milcz¹ce, / snuj¹ siê bia³e przez ciemn¹ zielono�æ� (P 592),
kontynuuj¹c funkcje zwi¹zane z obrzêdem pochówku, celebrowanego przez
Charona. Równie¿ w wierszu Wizja lipcowa pojawiaj¹ siê postaci �ludzkim po-
dobne kszta³tom, lecz odmienne� (P 391). W utworze Anio³ Pañski, powtórzo-
nym i rozwiniêtym w tryptyku Dzwony, o zmierzchu, przy d�wiêku dzwonów,
�po trzêsawiskach i roz³ogach� (P 414) idzie Osmêtnica (czêsty go�æ u Tetmaje-
ra, np. w wierszu Bajeczny kraj), po czym przysiada na cmentarzu. Kompozy-
cja tekstu oparta jest na ukazaniu stopniowego rozp³ywania siê postaci w cie-
nie, nastêpnie w dym i w mrok, by wreszcie przedstawiæ moment, gdy przybiera-
j¹ one kszta³t b³¹kaj¹cej siê duszy, która w Dzwonach wypoczywa jaki� czas le¿¹c
w �niegu.

Obraz wypoczywaj¹cych dusz osób zmar³ych Tetmajer wykorzystywa³ czê-
�ciej. �Widokiem ludzi przera¿ony co dnia�, podmiot pragnie wytchnienia i tak
fantazjuje:

przestrzenie w bezkres rozci¹gniête, mroczne,
nad nimi niebo szare, bezob³oczne,
bezruch martwoty i cisza cmentarzy.

Na tych przestrzeniach g³uchych obok siebie,
w bia³ych ca³unów posêpnej odzie¿y,
t³um kszta³tów, jakby ludzkich cieni le¿y,
z oczyma w ciemnym utkwionymi niebie. [P 82]

Pogrzebowy orszak wystêpuje jako motyw przewodni w znanym wierszu Le-
opolda Staffa Deszcz jesienny. Najpierw �wieczornych snów mary powiewne, dzie-
wicze� odchodz¹ �w dal ciemn¹, bezkresn¹, w dal szar¹ i mglist¹�, szukaj¹c �ustro-
nia na swe ciche groby� (PMP 306). Nastêpnie podmiot z ¿alem wspomina �jaki�
pogrzeb�, w którym uczestniczy³. Ceremonia ta po³o¿y³a kres nadziejom na nie-
okre�lone szczê�cie. Obraz ewoluuje dalej: przez ogród mówi¹cego przechodzi
szatan, �smutny �miertelnie�, i zamienia go w cmentarzysko. Ogród przekszta³co-
ny w cmentarz zdaje siê znacznie mniej zachwycaj¹cy ni¿ cmentarz przeobra¿ony
w ogród: szatan �posia³ sza³ trwogi i �mieræ przera¿enia� (PMP 307), a¿ �strwo-
¿on swym dzie³em� (PMP 307) sam po³o¿y³ siê w�ród kamieni. Podobny nastrojo-
wy obraz � tym razem lasu wystylizowanego na cmentarz � wystêpuje u W³ady-

69 Zob. N o w a k o w s k i, Arnold Böcklin, rozdz. Czy wzorzec prerafaelicki? i Wzorzec böckli-
nowski.

70 A r i é s, op. cit., s. 164.
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s³awa Orkana (Pustka i spokój..., PMP 210). Tu ju¿ brak egzaltacji piêknem �mier-
ci: jawi siê ona jako powód rozpaczy i dojmuj¹cego smutku.

W¹tpliwo�æ

Apostrofa Langego do �mierci:

Czy znajdê zapomnienie to i ukojenie,
Którego tak potrzeba duchom umêczonym:
Mo¿e tam, za tym progiem istnienia zamglonym
Nie ma nic? Mo¿e �mieræ � to najwy¿sze z³udzenie �

I k³amstwo niepojête � mrok i sen kamienny
I pró¿nia � i zaprzeczeñ wieczysta bezlico�æ �
I zgnilizna bezduszna � i nico�æ � i nico�æ! �
�mierci � a jam ciê przybra³ w z³oty p³aszcz bezcenny!

(Rozmy�lania, WW 51)

Pojawia siê zatem pytanie: a je�li nie jest tak piêknie...? To nie negacja, nie
falsyfikacja wyobra¿enia �mierci-anio³a. To tylko niepokój, zanik pewno�ci, rysa
na ideale, która rozpoczyna jego erozjê 71.

Ariés tak pisze o koncepcji piêknej �mierci:

by³ to ostatni etap ewolucji, która niepostrze¿enie zaczê³a siê wraz z piêknymi le¿¹cymi pos¹-
gami renesansu i dalej dokonywa³a siê w barokowym estetyzmie. Ale ta apoteoza nie powinna
ukryæ przed nami sprzeczno�ci, jak¹ w sobie zawiera: ta �mieræ nie jest �mierci¹, jest iluzj¹
sztuki. � m i e r æ  z a c z ê ³ a  s i ê  u k r y w a æ  mimo swej pozornej jawno�ci, jaka jej towa-
rzyszy w ¿a³obie, na cmentarzu, zarówno w ¿yciu, jak w sztuce i w literaturze: k r y j e  s i ê
p o d  p i ê k n e m 72.

Podobn¹ obserwacjê, bardziej szczegó³ow¹, bo dotycz¹c¹ konkretnie M³odej
Polski, poczyni³a Antonina Lubaszewska:

Misterium �mierci zosta³o przekszta³cone w  w y o b r a ¿ e n i e, w rzeczywisto�æ jêzyko-
w¹ i dziêki tej transformacji przesta³a byæ po prostu niezno�nym faktem fizycznym, sta³a siê
czym� zrozumia³ym i mo¿liwym do zniesienia 73.

Sygna³em rozsuwania zas³ony piêkna (obok skomentowanego ju¿ tekstu Deszcz
jesienny) mo¿e byæ Anio³ Pañski Stanis³awa Korab Brzozowskiego. Ta wizja mszy
¿a³obnej � skonstruowana bardzo misternie � sytuuje siê na pograniczu miêdzy
kontemplacj¹ i zachwytem nad urzekaj¹cym piêknem (które s¹ wyra¿one rozsma-
kowaniem w d�wiêkach dzwonów i psalmów, woni kadzielnic i �mdlej¹cych kwia-
tów�) a wyobra¿eniem �mierci jako powodu ¿a³oby i g³êbokiego smutku (�³kaj¹�
dzwony nieszporne i têsknota �w ³onie�, PMP 298; �oczy przes³ania opona mgli-
sta�, PMP 299).

Dobitniej wypowiada siê Staff w wierszu Klêska 74. Tutaj pogrzeb s³u¿y wzbu-
dzeniu nastroju zaniepokojenia. Napiête oczekiwanie zamyka siê potrójnymi ce-
remoniami pogrzebowymi, zwi¹zanymi z pochówkiem sióstr, odbywaj¹cymi siê,

71 Oczywi�cie, oba sposoby wyobra¿ania �mierci istnia³y jednocze�nie. Moje ujêcie modelowe
ma na celu lepsze wydobycie cech ró¿nicuj¹cych.

72 A r i é s, op. cit., s. 463.
73 L u b a s z e w s k a, op. cit., s. 126.
74 L. S t a f f, Klêska. W: Wiersze zebrane, s. 143.
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gdy te jeszcze konaj¹. Dope³nienie obrzêdowego zachowania koñczy agoniê. Zmar³e
� �trzy siostry� � symbolizuj¹ warto�ci istotne dla mówi¹cego (wiara, nadzieja
i mi³o�æ?), skoro ich zgon to �klêska�. W tym utworze nie ma ju¿ elementu zauro-
czenia �mierci¹. Jej znaki s¹ tradycyjne � zga�niêcie �wiat³a i pêkniêcie drzwi. Ale
towarzyszy jej ju¿ �krwawy smutek� i poczucie nieszczê�cia, a nie rozmarzenie
i spokój. Równie¿ Tetmajer konstatuje, ¿e wobec �milcz¹cego, cichego, straszne-
go �mierci dzie³a� zostaje tylko �¿al daremny�, a dusza, �jak matka�, siada nad
trumn¹ i zawodzi nad minionym piêknem (P 565).

Jednak i w tych tekstach brak buntu przeciw umieraniu.

Trwoga i protest

Inaczej w wierszu Do siostry Boles³awa Le�miana.

W ka¿dym zgonie tkwi zbrodnia, co snem siê powleka,
chocia¿ zbrodniarza brak...

Wszyscy winni s¹ �mierci ka¿dego cz³owieka! [PW 219]

Protest zaakcentowany jest równie¿ w opisie pogrzebu:

Trumna twoja spoczê³a w ciê¿arowym wozie,
Pamiêtam nudny wóz.

A by³a niedorzeczno�æ i drwina w tej zgrozie!
I by³ nieludzki mus! [PW 220]

Fizyczny rozk³ad trupa, ekspresyjnie zaznaczony w tek�cie, nie budzi odrazy
w mówi¹cym, nie zmienia jego mi³o�ci do siostry: �kocham ten ubo¿uchny, ten
zbola³y wosk!� (PW 219), �wierz¹cy w Ciebie [tj. w Boga] gnój� (PW 221). Roz-
ró¿nienie miêdzy cia³em ¿ywym a cia³em trupim jest jednak dokonane:

Trup trze�wieje � wyzuty z krwi i upojenia!
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .]
A mo¿e Bóg omija twój zgrêz bez imienia

I nie wie, ¿e to � Ty? [PW 221]

Zaburzenie to¿samo�ci jako skutek �mierci ujête jest w tek�cie Tetmajera. Wizja
kochanki w grobie budzi w kochanku taki wstrêt, ¿e nie mo¿e on pie�ciæ kobiety,
choæ ta jeszcze ¿yje (P 183�184). Plugawa �mieræ bardzo czêsto pojawia siê u te-
go poety (P 35, 36, 284, 436). Niekiedy jednak pozorny horror mortis okazuje siê
przedstawieniem ohydy ¿ycia (jak w wierszach Widzia³em wizjê cudn¹� czy ¯y-
cie, aktualizuj¹cych temat nekrofilii).

Interesuj¹c¹ realizacjê motywu plugawej �mierci znale�æ mo¿na w tek�cie Je-
rzego ̄ u³awskiego W prosektorium. Przedstawione w nim zw³oki odarte s¹ z god-
no�ci i przera¿aj¹ce (�zimne, nagie cia³a, / usta strasznie rozwarte i rozwarte oczy�,
PMP 278), budz¹ strach nawet w padaj¹cym przez okno s³oñcu. Ów turpistyczny
� chia³oby siê rzec � obraz skontrastowany jest ze spokojem cia³ z³o¿onych w gro-
bie, otoczonych �urokiem �mierci�. Opozycja ta sugeruje, ¿e wra¿enie wywierane
przez martwe cia³o zale¿y od kontekstu, w jakim siê ono znalaz³o. Na zw³okach
w prosektorium nie dope³niono obrzêdu pogrzebowego � przesz³y one eksporta-
cjê, ale kondukt zatrzymano niejako w po³owie drogi. Przez to ��miertelna szkara-
da� (PMP 278) nie zosta³a kulturowo zamaskowana, co jest warunkiem narodze-
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nia siê szacunku (czy kultu) wobec zmar³ego: jak pisze Thomas � przej�cia ze
statusu �trupa� w status �cia³a� 75. Cia³o w grobie prowokuje do refleksji o przy-
sz³ym losie cz¹stki duchowej � trup w prosektorium skazany jest na tera�niejszo�æ
i rozk³ad.

Kosmiczny pochód

Ceremoniê pogrzebow¹ po �mierci, która nie jest po prostu brzydka, ale prze-
ra¿aj¹ca � przedstawia niezwyk³y wiersz Miciñskiego Msza ¿a³obna. Nad �brze-
giem zamarz³ego morza� (PMP 271) (martwe wody s¹ archaicznym symbolem
�mierci), przy wyciu wichru, odbywa siê ceremonia powtórnego pogrzebu sobo-
wtóra króla Rogera. Ten powtórzony rytua³ �ratuje [go] z [jego] duszy�: zapewnia
mu po�miertny spokój i zwalnia z konieczno�ci b³¹kania siê po ziemi � przywraca
kosmiczny ³ad 76. W orszaku prócz sobowtóra idzie �wiat:

Drzewa sz³y za nim � i krze � i ptastwo � i mogilny g³az �
i anio³owie w blasku swych nieziemnych kras �
i czarne smugi dziko rozkrakanych wron �
w pustym ko�ciele kto� uderzy³ w dzwon. [PMP 272]

Uwolniony król wyzwala swoich ¿a³obników: �Rzek³em, odchodz¹c: duchy,
pokój z wami� (PMP 272), zatem podstawowy cel obrzêdu pogrzebowego zostaje
spe³niony.

Motyw �wiata id¹cego w kondukcie pogrzebowym ³¹czy wiersz Miciñskiego
z tekstami Kasprowicza z cyklu Gin¹cemu �wiatu. Szczególnie hymn �wiêty Bo¿e,
�wiêty Mocny oparty jest na ekspresyjnej wizji kosmicznego pogrzebu: ludzko�æ
kroczy ku �samotnemu grobowi�, aby weñ wst¹piæ. Na czele pochodu znajduje siê
�mieræ (jak w ¯ywych kamieniach) �

a ci siê wlok¹,
�wietlist¹ mgie³ sierpniowych odziani pow³ok¹,
jak cienie,
do wielkiej siê wlok¹ mogi³y... [UL 109]

� przez ziemiê, która ze sceny odwiecznego konduktu zostaje poetycko przekszta³-
cona w jego uczestnika:

Za nimi dziewanny
z piaszczystych wydm siê ruszy³y,
z miedz siê ruszy³y krwawniki,
spoza zap³oci bez siê ruszy³ dziki,
tatarak zaszumia³ w w¹dolcach
i, z mu³u otrz¹sn¹wszy pachn¹ce korzenie,
idzie wraz z niemi... [UL 109�110]

Przyroda uczestniczy nie tylko w pochodzie, ale i w pochówku. Jak siê okazu-
je, �miertelna wêdrówka (przedstawiona w do�æ natrêtnych obrazach, choæ jedno-

75 Zob. T h o m a s, op. cit., s. 53: �Funkcj¹ obrzêdu jest w³a�nie symboliczne zast¹pienie trupa
cia³em, rzeczy przez byt�.

76 Jak podaje C h r o � c i c k i  (Pompa funebris, s. 86), w barokowych pogrzebach polskich
magnatów uczestniczy³ tzw. archimimus � klient zmar³ego, ubrany w jego szaty, graj¹cy jego rolê
w ceremonii i zastêpuj¹cy go. Zwyczaj ten zosta³ przejêty z Rzymu.
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cze�nie z zami³owaniem do szczegó³u i realistycznej obserwacji 77) trwa �od pierw-
szych dni�, stanowi wiêc konstytutywn¹ cechê istnienia w �wiecie. Cz³owiek jest
�zes³any [z Raju], by konaæ� (Dies irae, UL 82). Lange stwierdza: �¯yæ jest to
konaæ. Czas idzie i znika� (Rozmy�lania, WW 19). S³owami Berenta: ��mierci¹
sam¹ i grobem cuchn¹cym jest ka¿dy z nas. ¯yj¹c umieramy ka¿dej chwili nie-
ustannie i dopiero w konaniu umieraæ przestajemy� 78.

Je�li ¿ycie to konanie i ci¹g³a ceremonia pogrzebowa, to pamiêæ jawi siê jako
cmentarz. W wierszu Orkana o incipicie �Ju¿ nie wróci, nie wróci...� up³yw cza-
su zobrazowany zostaje przez rozrost �cmentarza krwi� kosztem �lasu czynów�
(PMP 211). W pierwszym z Wierszy lirycznych Tetmajera przed �duszy okiem�
rozpo�ciera siê �szczê�cia zmar³ego cmentarz� (P 45), opuszczony przez anio³y.
W innym miejscu poeta stwierdza dobitnie: �Pamiêæ to cmentarz�, a �my�l zwie-
dza mogi³y� (P 189), zagl¹daj¹c niekiedy z odraz¹ do wnêtrza wspomnieñ-gro-
bów. Najbardziej rozbudowan¹ realizacj¹ tej wizji u Tetmajera jest cykl Sonetów.
Dla przyk³adu zacytujê fragment drugiego sonetu:

O zimny marmur opieram m¹ g³owê
i serce w urnê z popio³ami k³adê;
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .]
A mo¿e wysz³o ze mnie moje ¿ycie
i tam, w to zimne, marmurowe ³o¿e,
tam posz³o le¿eæ w trumnie, z tym umar³em... [P 503]

�Urnê przetlonych pami¹tek� sk³ada w �gwiezdne kurhany� równie¿ dusza
czy�æcowa z wiersza Miciñskiego 79. Tu pogrzebanie �wiadectw pamiêci przynosi
wyzwolenie do dalszego istnienia.

Go�cie

Protest przeciw nieuchronno�ci �mierci bywa ubrany w kszta³t motywu zmar-
³ych wracaj¹cych zza grobu. Nie mam na my�li powrotu wynikaj¹cego z pragnie-
nia zmar³ych (gdy uzyskanie po�miertnego spokoju wymaga dope³nienia jakiego�
zadania na ziemi, jak to by³o np. w rapsodzie Kazimierz Wielki lub tek�cie G³êbiny
ducha Miciñskiego), lecz obsesjê ¿ywych, którym obawa podsuwa przed oczy
wizje antypogrzebów, zw³ok opuszczaj¹cych swe mogi³y. �Ohydne trupy wy³a-
¿¹ spod ziemi� (UL 76) w hymnie Dies irae. Go�ci z za�wiatów miewali Lange
(�i zda siê, ¿e ta zmora jest tak potê¿na, / ¿e siê do szpiku ko�ci twa istota lêka�,
Rozmy�lania, WW 76), Tetmajer (�Lecz oto z g³êbin wodnych siê dobywa / g³owa
topielca ruda i straszliwa�, Topielec, P 436), Eminowicz (�nieboszczka siê wyprê-
¿a przera�liwym gestem�, Matka, PMP 410). Wspóln¹ cech¹ tych wizyt jest prze-

77 Np. w tym fragmencie podmiot zbiorowy zwraca siê z modlitewn¹ pro�b¹ do Boga:
by nasze dzieci czy wnuki,
gdy przyjdzie im dla ojców starych kopaæ grób,
nie by³y przymuszone i�æ miêdzy s¹siady
i prosiæ o ja³mu¿nê ach! na cztery deski,
n a  p r o s t ¹, b i a ³ ¹  s k r z y n i ê  z   n a z n a c z o n y m  s m o ³ ¹
k r z y ¿ e m  u   g ³ o w y... [UL 108; podkre�l. A. P.]

78 B e r e n t, ¯ywe kamienie, s. 291.
79 T. M i c i ñ s k i, Dusza w czy�æcu. W: Poezje, s. 107.
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ra¿enie, jak¹ budz¹ przybysze w ¿yj¹cych. Strasz¹ wygl¹dem i samym swym po-
jawieniem siê: uwidoczniaj¹ �mogi³ [...] trupio�æ i ohydê� 80. Zarazem jednak do-
wodz¹ istnienia postmortualnego: s¹ wyrazistym znakiem, ¿e �mieræ to nie abso-
lutny koniec.

Groteska jako przybli¿enie

Je�li �mieræ nie jest ca³kowitym koñcem istnienia, to co potem? W wierszu
Le�miana zmar³y ubolewa:

Tak mi ciê¿ko zaznajamiaæ siê z mogi³¹,
Tak siê nie chce byæ czym� innym, ni¿ siê by³o!
          (Po co tyle �wiec nade mn¹, tyle twarzy..., PW 214)

Istnienie po�miertne jest wiêc ró¿ne od przed�miertnego, co po�wiadcza wiersz
Za grobem:

Co� innego staæ siê pragnie w za�wiecie,
Co� innego ni¿ wszystko, co by³o!...

 (Za grobem, PW 223)

Stan, w jakim zmar³y siê znalaz³ w pierwszym przywo³anym wierszu, jest ra-
dykalnie odmienny od dotychczasowego i wymyka siê ujêciu intelektualnemu (�ro-
zumiem, ¿e nie trzeba nic rozumieæ�), ale podmiot wyra¿a przekonanie, ¿e �cia-
³u [jego] nic ju¿ z³ego siê nie zdarzy� (Po co tyle �wiec nade mn¹, tyle twarzy...,
PW 214).

To prze�wiadczenie, jak s¹dzê, ma swe �ród³o w specyficznym pojmowaniu
�mierci jako wyzwolenia z granic wytyczonych przez ¿ycie. Kres ¿ycia jako kres
tego, co znane i poniek¹d ustabilizowane, k r e s  f o r m y  przywraca stan pier-
wotnej potencji formotwórczej. Koniec � w gruncie rzeczy � akcydentalnego spo-
sobu bytowania rozpoczyna szereg innych opcji. Przynajmniej w �wiecie poetyc-
kim Le�miana.

�wiat �niewidzialny� [...] to � potencjalnie � jedna ze stron ka¿dego przedmiotu i zjawi-
ska, jeden ze sposobów jego istnienia w rzeczywisto�ci poetyckiej, która jest rzeczywisto�ci¹
rozszerzon¹ i ogarn¹æ mo¿e wszystko 81.

W szaleñczej balladzie �widryga i Midryga dwaj opoje tañcz¹ z Po³udnicami,
czy raczej z jedn¹ Po³udnic¹, która nie ma trudno�ci z podwojeniem swojej obec-
no�ci � poniewa¿ nie istnieje:

A ona im prosto w usta dyszy bez oddechu,
A ona im prosto w usta �mieje siê bez �miechu.

(�widryga i Midryga, PW 71)

W jaki sposób nie istnieje? Co powoduje, ¿e mo¿e ulegaæ metamorfozom?
Pisze Roger Caillois:

Zamykaj¹c ka¿d¹ rzecz, ka¿d¹ istotê w okre�lonych granicach, które od tej chwili stawa³y
siê n a t u r a l n y m i  granicami, praprzodkowie odebrali przeto istotom ¿ywym i rzeczom
magiczn¹ moc, umo¿liwiaj¹c¹ realizowanie po¿¹dañ i natychmiastowe, dowolne przemiany.

80 T. M i c i ñ s k i, Lucifer. W: jw., s. 47.
81 G ³ o w i ñ s k i, Za�wiat przedstawiony, s. 36.
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W rzeczy samej ³ad nie mo¿e i�æ w parze z równoczesnym istnieniem wszelkich mo¿liwo�ci,
z brakiem wszelkich norm: �wiat zyska³ wówczas [tj. w momencie rytualnego ustanowienia
porz¹dku przez przodków] nieprzekraczalne granice, które zamykaj¹ ka¿dy gatunek w jego
w³asnym bycie i nie pozwalaj¹ wyj�æ poza nadane ramy 82.

Tymczasem Po³udnica najwyra�niej nie zosta³a objêta ograniczeniami. Nie
tylko j¹ zreszt¹ cechuje to przedformie, ten nieco �tricksterski� status � �widryga
i Midryga to równie¿ postaci o niejednoznacznym charakterze i niejasnym pocho-
dzeniu, ale najwyra�niej sprzê¿one ze sob¹. Maj¹ ³atwo�æ wspólnego zatracenia
siê w tañcu, które anuluje granice jednostkowej to¿samo�ci.

Tak im w oczach opêtanych �wiat siê ca³y miga,
¯e nie wiedz¹, kto �widryga, a kto z nich Midryga?
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Tañcowali na czworakach, tañcowali p³azem,
Tak i nie tak � i na opak � razem i nie razem!

A¿ wwichrzeni w mrok dwóch trumien, jak dwa b³êdne wióry,
Powpadali w otch³añ �mierci nogami do góry!

         (�widryga i Midryga, PW 73)

Negacja ³adu jest wiêc otwarciem siê na nowe mo¿liwo�ci. Stanowi próbê
wyj�cia poza przyrodzone ograniczenia. Groteska, wyznaczaj¹ca poetykê tych te-
kstów, s³u¿y tutaj �demaskowaniu codziennej rzeczywisto�ci [...]. Chodzi zara-
zem o  u w y p u k l e n i e  ukrytych s t r u k t u r  bytów i  o r o z b i c i e  n a t u-
r a l n e g o  p o r z ¹ d k u�. Prowadzi to do ukazania �innej rzeczywisto�ci� 83. Gro-
teska zatem zosta³a wykorzystana w ujêciu �problematyki wysokiej�, nie kojarzo-
nej z ni¹ tradycyjnie. Ale, jak wskazuj¹ badacze, takie u¿ycie groteski jest
powszechne w M³odej Polsce 84. Na potrzeby opisu Nietoty Miciñskiego stworzy³a
Magdalena Popiel pojêcie �wznios³ej groteski�:

wyrasta [ona] z zaprzeczenia, ale nie zmierza do degradacji i kompromitacji. Wytwarza bez-
pieczny dystans pozwalaj¹cy wkra�æ siê ¿ywio³owi deformacji i parodii, nie dokonuj¹c jednak
zniszczenia aprobowanych warto�ci 85.

My�lê, ¿e ta formu³a daje siê skutecznie zastosowaæ do groteski Le�miana,
która nie jest wyrazem nieposkromionej zabawy, ale zmierza do wys³owienia
modalno�ci bytu nie ujêtych w sztywne stratyfikacje 86. Ma wiêc charakter twór-
czy i ods³aniaj¹cy, co zbli¿a j¹ do �uroczystej groteski� Romana Jaworskiego 87.

82 R. C a i l l o i s, Cz³owiek i sacrum. Prze³. A. Ta t a r k i e w i c z, E. B u r s k a. Warszawa
1995, s. 115.

83 J. O n i m u s, Groteskowo�æ a do�wiadczenie �wiadomo�ci. Prze³. K. F a l i c k a. W zb.: Gro-
teska. Red. M. G³owiñski. Gdañsk 2003, s. 74, 75.

84 Zob. W. B o l e c k i, Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: M³oda Polska
i Dwudziestolecie miêdzywojenne. W: Pre-teksty i teksty. Z zagadnieñ zwi¹zków miêdzytekstowych
w literaturze polskiej XX wieku. Warszawa 1998, s. 127, 128. � P o p i e l, Oblicza wznios³o�ci,
s. 224.

85 P o p i e l, Oblicza wznios³o�ci, s. 224.
86 Zob. B o l e c k i, op. cit., s. 158.
87 Groteski Le�miana i Jaworskiego porównuje R. N y c z  w artykule Gest �miechu. Z prze-

mian �wiadomo�ci literackiej z pocz¹tku wieku XX (do pierwszej wojny �wiatowej) (w: Jêzyk moder-
nizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wroc³aw 2002).
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Parodia, czyli kwintesencja

�Nie zaci¹gaj¹c ¿adnych zobowi¹zañ, spokojnie spogl¹dacie na stawanie siê
rzeczy niemo¿liwej� 88. T¹ rzecz¹ niemo¿liw¹ jest ukazanie alternatywy wobec
rzeczywisto�ci codziennego do�wiadczenia, przedstawienie konkurencyjnej wizji
�wiata, nie zafa³szowanej przez otêpiaj¹cy stereotyp. Jaworski osi¹ga ten cel �
paradoksalnie � pos³uguj¹c siê zu¿ytym i sztampowym stylem prozy m³odopol-
skiej. Poprzez �wyjaskrawienie i zgêszczenie cech wzorca� 89 oraz takie operacje
jêzykowe, które ujawniaj¹ nieoczekiwane dysonanse 90, parodiuje literack¹ �m³o-
dopolszczyznê� i obna¿a jej schematyczno�æ.

Widaæ to dobrze w opowiadaniu ze zbioru Historie maniaków pt. Trzecia go-
dzina, które jest swego rodzaju kakofoni¹ motywów funeralnych. Tytu³owa trze-
cia po po³udniu to tradycyjna pora pogrzebowa. Bohater tekstu, Pichoñ, opêtany
wizj¹ �Pana, który ziemiê kupi³ drogo� i syci siê ludzkim konaniem, z pasj¹ pro-
wadzi zak³ad pogrzebowy, aby mu dogodziæ. �Charon moderny� z satysfakcj¹
usprawnia dzia³anie swojego przedsiêbiorstwa: opracowa³ wygodn¹ klasyfikacjê
typów pogrzebów w zale¿no�ci od ich wystawno�ci, sprowadza wymy�lne trum-
ny (np. niebieskie dla dzieci), anga¿uje herolda i halabardników, zatrudnia mala-
rza zw³ok, trzyma ró¿ne konie do ci¹gniêcia karawanów � które, oczywi�cie, te¿
s¹ dostosowane do wymagañ i mo¿liwo�ci finansowych klienta 91. Wiêcej. Miesz-
ka w pokoju obwieszonym czarnym suknem, hoduje mirt w doniczce i z upodoba-
niem ewidencjonuje zmar³ych. Choæ jest konstruktem �dziwactw genialnych� i zna-
komitym wykwitem �zmys³u dla dziwno�ci� Jaworskiego, stanowi te¿ poniek¹d
karykaturê m³odopolan rozsmakowanych w �mierci (podobnie jak jego ¿ona Ho-
norcia parodiuje m³odopolskie modele kobieco�ci) 92. Szerzej � mo¿na go uznaæ za
karykaturê m³odopolskiego wzorca artysty wyspecjalizowanego w sztuce ¿ycia
(lub �mierci), egzaltowanego, zapatrzonego w odleg³y horyzont spraw niedostêp-
nych zwyk³ym ludziom.

Strategiê parodii obra³ równie¿ Andrzej Strug w swojej powie�ci Zakopano-
ptikon, czyli Kronika 49 dni deszczowych w Zakopanem. Burleska satyryczna
o 7 tygodniach deszczu w kultowym miejscu letniego wypoczynku m³odopolan
zakoñczona jest d³ugim, groteskowym opisem pogrzebu pani Marcho³towej, na-
gle wygas³ej si³y napêdowej lokalnego ¿ycia towarzysko-politycznego. Pochód
ma charakter kosmiczny: uczestnicz¹ w nim nie tylko mieszkañcy Zakopanego
i uwiêzieni w nim (za spraw¹ sprytnego systemu kaucji, obmy�lonego przez nie-
boszczkê, która by³a w³a�cicielk¹ pensjonatu) tury�ci, ale i elementy natury:

Góry od stóp do g³ów okry³y siê kirem mgie³, bia³y dzieñ zamroczy³ siê, termometr spad³
a¿ w okolice zera. Chmury wylewa³y potoki ³ez pog³êbiaj¹cych jeszcze b³oto ton¹cych w ¿a³o-

88 R. J a w o r s k i, Medi. W: Historie maniaków. Kraków 1978, s. 70.
89 Zob. H. M a r k i e w i c z, Parodia a inne gatunki literackie (problemy terminologiczne). W:

Nowe przekroje i zbli¿enia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Warszawa 1974, s. 113.
90 Zob. M. G ³ o w i ñ s k i, Sztuczne awantury. W: J a w o r s k i, op. cit., s. 12.
91 Zob. ibidem, s. 111�114.
92 Silna osobowo�æ pana Pichonia promieniuje na otoczenie, dziêki temu on sam, bêd¹c kary-

katur¹, staje siê przedmiotem wewn¹trztekstowego pastiszu � jego powiernik i karawaniarz Taras
na�laduje swojego pracodawcê w jego funeralnej namiêtno�ci: bywa w lokalu �Pod Ko�ciotrupkiem�,
zbiera kwiaty na cmentarzu, a w koñcu posuwa siê o krok dalej ni¿ Pichoñ w kultywowaniu �mierci
� dokonuje zabójstwa.
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bie ulic. Czarne korowody wron unosi³y siê nisko nad ziemi¹, zataczaj¹c szerokie krêgi nad
domem ¿a³oby, zawodzi³y posêpny kracz¹cy psalm. Na dachach, na �cianach, na parkanach, na
s³upach, nawet wewn¹trz domów � na pod³ogach, na sufitach, na sto³ach, we wszystkich szpa-
rach � przez jedn¹ noc wyros³y miliardy czarnych grzybów, których badaniem mikroskopij-
nym zajê³y siê natychmiast: Sekcja Botaniczna oraz Ko³o Racjonalnego Grzybobrania 93.

M³odopolska psychizacja przyrody i symbolistyczna koncepcja powszechnej
korespondencji s¹ tu wyszydzone przez doprowadzenie do absurdu. O¿ywienie
otoczenia ludzkiego uzupe³nione jest przez wielop³aszczyznowe uprzedmiotowie-
nie ludzi, przede wszystkim Marcho³towej. Uroczysto�æ pogrzebowa, która ma
ustanowiæ wielko�æ zmar³ej (tak¹ ceremoniê umie zorganizowaæ Pichoñ Jawor-
skiego), sprowadza ow¹ zmar³¹ do statusu rzeczy. Pogrzeb � o trzeciej po po³u-
dniu � sta³ siê dla ¿ywych okazj¹ do autokreacji (co potwierdza obserwacjê tanato-
logów, interpretuj¹cych obrzêdy pogrzebowe jako przede wszystkim sposób auto-
afirmacji grupy ¿yj¹cych 94): geolodzy nios¹ prehistoryczne szkielety, meteorolodzy
� miednice ze �wie¿ym deszczem, a etnografowie podhalañscy � kuk³ê Janosika.

Reifikacji trupa odpowiada uprzedmiotowienie uczestników pogrzebu. Stra-
¿acy nie mog¹ interweniowaæ podczas po¿aru, bo maj¹ sikawki przybrane w kiry,
a ich beczki po¿arnicze zaprzê¿one s¹ w czarne krowy. Id¹cy w kondukcie pozba-
wieni s¹ indywidualno�ci, która zast¹piona jest przez przypisanie ich do grotesko-
wych grup: kilku komitetów organizuj¹cych pogrzeb (sabotuj¹cych nawzajem swe
poczynania), lokalnych stowarzyszeñ i ugrupowañ (np. Syndykatu Pensjonatów
albo Ko³a Uprzystêpnienia ¯êtycy). Pozwala to operowaæ t³umami � powtarzaj¹
siê okre�lenia zbiorowego ruchu: �szli�, �ci¹gnê³a�, �wlok³a siê gromada�. Po-
chód ulega przekszta³ceniu w marsz przebierañców, wykorzystuj¹cych wyj¹tko-
w¹ okazjê do zaprezentowania siê. Nie tylko niezmordowany dziennikarz udaje
kogo� innego, ni¿ jest � wszyscy udaj¹ ¿a³obników. Ich kuk³owato�æ, stadne odru-
chy (jak kupowanie kaloszy) uwydatnione s¹ przez � tradycyjnie groteskow¹ �
metamorfozê w zwierzêta (kaczki), a wreszcie � przez skontrastowanie z o¿ywio-
nym b³otem, które wykazuje wiêcej twórczej aktywno�ci ni¿ og³upiali ludzie.

Skala urzeczowienia nieboszczki jest tak ogromna, ¿e jej trumna staje siê kar-
t¹ przetargow¹ w konflikcie finansowym miêdzy ¿a³obnikami. Marcho³towa jest
tak dalece niewa¿na na w³asnym pogrzebie, ¿e nie musi nawet byæ nieboszczk¹:
stanowi tylko pretekst do rozstrzygania zatargów osób ¿yj¹cych. Tote¿ zmar³a przej-
muje sprawy w swoje rêce i zmartwychwstaje, budz¹c powszechny pop³och i roz-
pêdzaj¹c towarzystwo.

Styl M³odej Polski jest tu posuniêty do ekstremu, podobnie jak u Jaworskiego.
Parodia, podkre�laj¹c cechy wzorca, zwraca uwagê na jego ograniczenia i tym
samym stanowi czynnik umo¿liwiaj¹cy wprowadzenie zmiany w konwencji 95.
A konwencje w M³odej Polsce bywa³y szczególnie wyraziste i sugestywne. Pisze
na ten temat Ryszard Nycz:

93 A. S t r u g, Zakopanoptikon, czyli Kronika 49 dni deszczowych w Zakopanem. Oprac., przed-
mowa, nota wydawcy, przypisy R. H e n n e l. Kraków 1989, s. 310.

94 Zob. T h o m a s, op. cit., s. 58: �Bez wzglêdu na to, czy jest drobiazgowo opisywany, czy
tylko wspomniany, trup nigdy nie jest brany dla siebie samego: tak dla pisarza, jak dla ka¿dego
innego cz³owieka trup jest outre-signifiantem; dyskurs o trupie odsy³a do czego� innego, zwrócony
jest ku ¿ywym, którzy rozpaczliwie staraj¹ siê znale�æ w nim sens swojego ¿ycia�.

95 Zob. R. N y c z, Parodia i pastisz. Z dziejów pojêæ artystycznych w �wiadomo�ci literackiej
XX wieku. W: Tekstowy �wiat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków 2000, s. 220.
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�M³odopolszczyzna� jako dominuj¹cy wzorzec stylistyczny ods³ania w tym kontek�cie
swój niezamierzenie a u t o p a r o d y s t y c z n y  charakter. Stosuj¹c hiperboliczny i emfatycz-
ny wysoki styl jako formê artykulacji nie tylko donios³ej i powa¿nej, lecz tak¿e najbardziej
banalnej, pospolitej czy trywialnej, problematyki realizuje typ strategii artystycznej uznawany
z dawna za kluczowy mechanizm parodii 96.

Sparodiowanie tego, co samo siê parodiuje, mo¿e wiêc byæ interpretowane
jako próba przezwyciê¿enia impasu stylistycznego, a co za tym idzie � tak¿e po-
znawczego. Bogaty styl retoryczny by³ narzêdziem alienacji 97, �zepsutym orna-
mentem�, obezw³adniaj¹cym zdolno�ci postrzegania i sprowadzaj¹cym ró¿norod-
n¹ rzeczywisto�æ do bana³u. Groteskowe podkre�lenie sztuczno�ci (która wszak
by³a warto�ciowana pozytywnie w okresie M³odej Polski 98) s³u¿y odnowie jêzy-
ka, wyzwoleniu ze schematu, �ujawnieniu zawodno�ci kategorii naszej orientacji
w �wiecie� 99: jest tym �ocalaniem istoty rzeczy�, o którym pisze Irzykowski w kon-
tek�cie Historii maniaków 100.

Innymi s³owy, groteska w swych najwybitniejszych i najoryginalniejszych przejawach
kwestionuje przyjêty obraz �wiata, pokazuje komplikacje i drugie strony zjawisk, czêsto nie-
spodziewane lub nawet zaskakuj¹ce [...]. W konsekwencji nie utwierdza czytelnika w tym, co
sk³onny by³by on uznaæ za oczywiste i racjonalne (lub za takie ka¿e uznawaæ obowi¹zuj¹ca
ideologia), wskazuje na mielizny i ograniczenia, charakterystyczne dla dominuj¹cych w da-
nym okresie mniemañ, wyobra¿eñ, ocen 101.

Groteska jako oddalenie

Widzem w³asnego pogrzebu jest bezimienny bohater opowiadania Irzykow-
skiego. Po chorobie i starannych przygotowaniach do �mierci wsiada do karawa-
nu, powo¿onego przez tajemniczego kar³a, i odbywa d³ug¹ podró¿ na cmentarz.
Na miejscu wje¿d¿aj¹ razem do grobu, w �pañstwo nieruchomo�ci� 102, gdzie ka-
rze³ mówi pasa¿erowi, ¿e jest Bogiem. Pogrzeb bohatera wydaje siê okazj¹ do �wiê-
towania dla mieszkañców okolicy (�T³um ludu go oczekiwa³. Wszyscy �ciskali so-
bie d³onie i cieszyli siê, rozmawiaj¹c o kim� ¿ywo ze sob¹� 103). Jednak poza t¹
wzmiank¹ brak informacji o kontakcie miêdzy stangretem i jego pasa¿erem a lud�-
mi. Nikt na nikogo nie patrzy, nie odzywa siê do podró¿nego � jedynie karze³.

Te dwie postacie wy³¹czone s¹ ze zwyk³ego �wiata. Ludzie id¹ w pochodzie,
�rozmawiaj¹ o przygodnych rzeczach� 104, zrywaj¹ kwiaty � karze³ i podró¿ny s¹
w drodze sami.

  96 Ibidem, s. 212.
  97 Zob. R. N y c z, Jêzyk modernizmu. Do�wiadczenie wyobcowania i jego konsekwencje.

W: Jêzyk modernizmu.
  98 Zob. A. N o w a k o w s k i, Apoteoza sztuczno�ci. W zb.: Stulecie M³odej Polski. Red.

M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1995.
  99 W. K a y s e r, Próba okre�lenia istoty groteskowo�ci. Prze³. R. H a n d k e. W zb.: Groteska,

s. 25.
100 K. I r z y k o w s k i, Ocalanie �istoty rzeczy� (Roman Jaworski: �Historie maniaków�).

W: Czyn i s³owo oraz Fryderyk Hebel jako poeta konieczno�ci. � Lemiesz i szpada przed s¹dem
publicznym (w sprawie Stanis³awa Brzozowskiego). � Prolegomena do charakterologii. Wstêp
A. L a m. Oprac. Z. G ó r z y n a. Kraków 1980.

101 M. G ³ o w i ñ s k i, Groteska jako kategoria estetyczna. W zb.: Groteska, s. 10.
102 K. I r z y k o w s k i, Pogrzeb. W: Nowele. Oprac. J. G r o d z i c k a. Kraków 1979, s. 69.
103 Ibidem, s. 68.
104 Ibidem.
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W inny, patetyczny sposób osobno�æ umierania przedstawia ¯eromski. W je-
go dziennikach pod dat¹ 19 X 1887 zanotowana zosta³a drastyczna wizja pogrze-
bania ¿ywcem. W tekst wpisano niejako podwójn¹ iluzjê. Konstrukcja oparta jest
na szeregu opozycji miêdzy subiektywnie do�wiadczanym przez grzebanego �ty�
pochówkiem a domniemanym przebiegiem � równie¿ przecie¿ wyobra¿onego �
pogrzebu.

[G]odziny mijaj¹, zanim zdo³asz przypomnieæ, ¿e jeste� tu. Natomiast jeste� daleko st¹d,
na cmentarzu [...]. Lecisz, lecisz, jak siê zdaje, ca³e setki lat z nieskoñczonym �wistem, jaki
tworzy w przestrzeñ spadaj¹ce cia³o � tymczasem spuszczono ciê wolno w trzy³okciow¹ prze-
pa�æ. Spuszczano ciê trzy sekundy � ale dosyæ ich by³o, aby� przemy�la³ wszystkie my�li, na
jakie zdobyæ siê móg³ ca³y twój mózg [...]. Rozleg³ siê straszny ³oskot, huk rozpryskaj¹cej siê
w drzazgi ziemi, setki piorunów zaczynaj¹ strzelaæ jednocze�nie w ciebie � a wszystkie mia¿d¿¹,
krystalizuj¹� to grudka ziemi zamarzniêtej spad³a na twoj¹ trumnê [...]. Ca³y ten huk wytwo-
rzy³ grabarz, co spycha leniwie ³opat¹ ziemiê, my�l¹c o tym, ¿e mu tytuñ w fajce dogasa [...].
Wyprê¿asz siê, zwijasz, d�wigasz, zrywasz, piê�cie twoje staj¹ siê ¿elaznymi m³oty, czo³em jak
taranem bijesz w wieko, zginasz kolana w polispast równy sile tysi¹ca wo³ów, wreszcie rozd¹-
³e� p³uca w krzyk, co rozedrze niebo od zenitu do punktu centralnego ziemi � a grabarz przy-
klepa³ rydlem wzgórek nad tob¹ i podnosi osuwaj¹ce mu siê z chudego brzucha spodnie... 105

Wprowadzenie kontrastu nie tylko na p³aszczy�nie tego, co przedstawione,
ale równie¿ w sferze stylu, nadaje tekstowi charakter groteskowy. Patos i hiperbo-
lizacja doznañ grzebanego rozbite s¹ przez naturalistyczne uwagi, akcentuj¹ce try-
wialno�æ grabarza. Zaznacza to zasadnicz¹ i nieprzekraczaln¹ odrêbno�æ horyzontu
do�wiadczeñ, jakie s¹ udzia³em cz³owieka w trumnie i cz³owieka na ziemi.

Z perspektywy ¿yj¹cego ró¿nica jest mo¿e jeszcze bardziej dojmuj¹ca. Boha-
ter Oziminy wspomina pogrzeb samobójcy, Woydy:

Karawan brzydki a¿ do za³kania ko³ata³ i zgrzyta³ chwiejnymi ko³ami pod zakasan¹ spód-
nic¹ ¿a³obnego wozu, pluska³ w ka³u¿ach, koleba³ trupem w pudle i pod¹¿a³ g³upkowatym truch-
cikiem indolencji w grz¹skie piachy podmiejskie. Chowano marzyciela 106.

Tutaj groteskowe (i ironiczne) ujêcie zdaje siê mieæ inny charakter. Podkre�le-
nie brzydoty, wprowadzenie dysonansowych porównañ i negatywnie warto�ciuj¹-
cego s³ownictwa nie s³u¿y wyszydzeniu stylu. Jest stylu elementem, a prowadzi
do wyszydzenia zw³ok.

Powody zniewa¿enia zw³ok bywaj¹ ró¿norakie. Niekiedy zhañbienie jest spo-
³eczn¹ sankcj¹, jak w przypadku cia³ przestêpców, o czym wspomnia³am ju¿, lub
wrogów 107. Bywa te¿ przestêpstwem, jak profanacja grobów. Niekiedy jednak bru-
talne potraktowanie martwego cia³a (zwi¹zanie, wy³upienie oczu, po³amanie nóg,
zgubienie go w obcym miejscu) nie ma celu obra�liwego, lecz rytualny 108. Zabiegi
okaleczenia trupa s³u¿¹ na ogó³ upewnieniu siê, ¿e zmar³y nie wróci nieproszony,
¿e granica �wiatów nie zostanie naruszona. Przebija st¹d chêæ � potrzeba � pod-
kre�lenia odrêbno�ci tych �wiatów, jak równie¿ osobno�ci ich mieszkañców. W tym
kontek�cie przywo³ane tu przyk³ady tekstów groteskowych jawi¹ siê jako próba
jêzykowego odró¿nienia. Groteska degraduj¹ca o d d a l a  zbezczeszczonego tru-
pa od �wiadomo�ci cz³owieka ¿ywego, poniewa¿ � przez dystans � niszczy podo-

105 S. ¯ e r o m s k i, Dzienniki. T. 4. Oprac. J. K ¹ d z i e l a. Warszawa 1965, s. 226�227.
106 B e r e n t, Ozimina, s. 33.
107 Po �mierci Mussolini zosta³ powieszony za nogi.
108 Zob. T h o m a s, op. cit., s. 86�89, 91.
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bieñstwo. W ten sposób maskuje traumê, jak¹ jest drastyczne unaocznienie skan-
dalu �mierci. Im bardziej zw³oki s¹ zdeprecjonowane, poni¿one, wy�miane, o b c e,
tym trudniejsze jest dostrze¿enie w ich obecnym stanie w³asnej nieuchronnej przy-
sz³o�ci. Zatem groteska w funkcji apotropeicznej niweluje strach przed w³asn¹
�mierci¹. Jest �demoniczno�ci¹ przemienion¹ w trywialno�æ� 109.

Zakoñczenie

W wierszu Le�miana Don Juan �spotka³ swój w³asny pogrzeb�, co sta³o siê
punktem wyj�cia do zaznaczenia przeciwieñstwa miêdzy nim niesionym na czele
konduktu a nim obserwatorem. Poprzez skontrastowanie tych dwóch form obec-
no�ci bohatera, dokonane w jêzyku 110, uwidocznia siê niewydolno�æ tego¿ jêzyka
wobec �mierci. Do opisu tego do�wiadczenia s³u¿¹ ludziom klisze (�usn¹æ w Bo-
gu�, �ju¿ nie cierpieæ�, �ostatnie tchnienie�, Zblad³a twarz Don Juana, gdy w ulicz-
nym mroku..., PW 265). Ich peryfrastyczny charakter dzia³a uspokajaj¹co, ponie-
wa¿ projektuje znane sk³adniki ¿ycia na stan bez¿ycia, dokonuje wiêc swoistego
zrównania jako�ciowo ró¿nych modalno�ci bytu. Tymczasem wiersz Zblad³a twarz
Don Juana, gdy w ulicznym mroku... rozbija umowno�æ gotowych formu³ek i wy-
kazuje ich aktywno�æ fa³szuj¹c¹: do�wiadczenie �mierci nie daje siê zawrzeæ w kal-
kach ani w ogóle wys³owiæ, wymyka siê jêzykowi ze wzglêdu na swoj¹ radykaln¹
odmienno�æ od tego, co znane. �mieræ jest uwik³ana w paradoks: najbardziej pew-
ne wydarzenie ¿ycia ludzkiego jest niepoznawalne. Nie ma jêzyka, którym mo¿na
by o �mierci mówiæ, nie ma kategorii my�lowych, do których mo¿na by j¹ sprowa-
dziæ. �mieræ jest �katastrof¹ semiotyczn¹�, jak nazywa j¹ Rosiek 111; �g w a ³ t e m
zadawanym idei, c z a r n ¹  d z i u r ¹  na horyzoncie �wiadomo�ci, p l a m ¹, m¹-
c¹c¹ przejrzysto�æ prze¿yæ�, jak opisuje Cichowicz 112; trup jest �pustym signifian-
tem funkcjonuj¹cym bez fenomenalnego podmiotu�, jak ujmuje zagadnienie Tho-
mas 113. �mieræ jest poza dyskursem, bo przekracza horyzont do�wiadczenia.

To, ¿e o �mierci nie mo¿na mówiæ, nie oznacza, i¿ trzeba o niej milczeæ. Po-
szukiwanie uzasadnienia dla nieuchronnej �mierci jest równie¿ mozolnym kon-
struowaniem jêzyka, za którego pomoc¹ da³oby siê j¹ wypowiedzieæ. Próba wy-
s³owienia przebiega po linii mniej lub bardziej trafnych tropów jêzykowych, od-
wo³uj¹cych siê czêsto do � ogólnie mówi¹c � kategorii braku: braku ¿ycia, braku
�wiat³a, braku duszy w ciele. Lubaszewska interpretuje m³odopolskie �bogate
mówienie� o �mierci, tê w gruncie rzeczy dosyæ schematyczn¹ retorykê, jako pró-

109 L. B. J e n n i n g s, Termin �groteska�. Prze³. M. B. F e d e w i c z. W zb.: Groteska, s. 57.
110 G ³ o w i ñ s k i  ( Za�wiat przedstawiony, s. 286) zestawi³ te kontrastuj¹ce okre�lenia w nastê-

puj¹ce pary:
�cia³o w ruchu / [cia³o] w trumiennym zaduchu
szed³ po�piesznie / tkwi w miejscu
u�nie w Bogu / Bóg nie jest noclegiem
�pi snem wiecznym / nie spa³ jeszcze
�pi snem wiecznym / snu nie ma
[byæ] szczê�liwym / kroczyæ nieweso³o
pierwsza u³uda / ostatnie tchnienie
zmar³e oczy / przygl¹daæ siê�.
111 R o s i e k, op. cit., s. 129.
112 C i c h o w i c z, op. cit., s. 9.
113 T h o m a s, op. cit., s. 43.
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bê stworzenia jêzyka dla zjawiska, które jêzykowi siê wymyka 114. Zza nagroma-
dzenia (stypizowanych) akcesoriów mortualnych przebija pustka � jakby desy-
gnat wci¹¿ siê oddala³ w miarê postêpu pracowitego opisywania. Ujêcie grotesko-
we jest wobec �upiêkszonego� konkurencyjne i � byæ mo¿e � mniej perwersyjne.
Groteska to bowiem sztuka buntu, a bunt jest najbardziej naturaln¹ reakcj¹ na u�wia-
domienie sobie w³asnej �miertelno�ci.

O �mierci samej mówiæ nie mo¿na � ale o jej znakach, objawach, obrzêdach
mo¿na. To grób jest miejscem dla s³owa. W tym kontek�cie pogrzeb jawi siê jako
sposób komunikowania o �mierci. Tak¹ zreszt¹ pe³ni³ funkcjê w m³odopolskich
tekstach, które omawia³am. Jego znaczenie rzadko bywa samodzielne: pogrzeb na
ogó³ wystêpuje jako peryfraza, metonimia czy inny trop �mierci. Gdy ewokuje
nastrój melancholii, dzieje siê tak przez sugestiê zgonu, która siê kryje za jego
obrazem. Gdy budzi grozê czy �miech, reakcja nañ równie¿ jest w³a�ciwie odpo-
wiedzi¹ na tekstow¹ wizjê �mierci.

Obraz pogrzebu oznacza sposób my�lenia o �mierci. Ceremonia pogrzebowa
stanowi teatralizacjê umierania. Lub inaczej: je�li �mieræ jest rol¹, to pogrzeb �
przedstawieniem. Re¿yserami s¹ zawsze ¿ywi. Tylko w sztuce zmar³y mo¿e mieæ
wp³yw na przebieg swego pochówku. To ¿ywi dopasowuj¹ trupa do swojego wy-
obra¿enia o godnych zw³okach oraz o ¿yciu po�miertnym.

Ha³a�liwe �rodki jêzykowe to tekstowy odpowiednik uroczysto�ci pogrzebo-
wych. S¹ szumne i natrêtne, bo maj¹ przys³oniæ swoj¹ przyczynê. Próba przekszta³-
cenia �mierci w zjawisko jêzykowe pe³ni te¿ funkcje terapeutyczne � oswaja j¹
(jak pisze Ariés 115) i stwarza iluzjê uporania siê z problemem. Jednocze�nie przy-
pomina. Cz³owiek XX (i XXI) wieku nie lubi pamiêtaæ o �mierci. Jak obserwuj¹
francuscy tanatolodzy, ¿a³oba zanika, konanie traci wymiar rytualny, a pochówek
siê automatyzuje. Absurd �mierci chce byæ przemilczany. Tymczasem �mówiæ
w obliczu [...] do�wiadczenia [absurdu] to zawsze w jakim� sensie przekroczyæ
absurd� 116.

FOLLOWING THE CORTEGE.
ON YOUNG POLAND THROUGH FUNERAL MOTIVES

The text analyses funeral motives used in Young Poland and understood as meaningful ele-
ments of burial ceremony. The sources of investigations here are literary texts and social life events
(Adam Mickiewicz�s funeral at Wawel). Funeral motives prove to appear in majority of Young Po-
land�s vital contexts. A sketch of the romantic model of reading the funeral motives (e.g. the motive
of Homeland-graveyard) leads to presentation of their Young Poland�s reinterpretations (Wyspiañ-
ski, Lange). The next stage is loosening the ties between funeral motives and patriotic subject matter.
Excluded from this context, funeral motives actualize the theme of �beautiful death� (Tetmajer,
Wincenty Korab Brzozowski and Stanis³aw Korab Brzozowski), supplemented with new explana-
tions, or serve to express a rebellion against death. In sum, the text presents a shift from cultural-
-historical context of funeral motives to a universal question concerning the type of language to
speak about death.

114 L u b a s z e w s k a, op. cit., passim.
115 A r i é s, op. cit., passim.
116 S. M. H a l l o r a n, Jêzyk i absurd. Prze³. G. C e n d r o w s k a. W zb.: Groteska, s. 88.


