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Paulina WIATROWSKA

Zdzis³awa Dêbickiego czytanie po-wtórne

G³êbokie poczucie obywatelskiego obowi¹zku wobec kraju – na trzy czêœci
rozdartego – sprawi³o, i¿ Zdzis³aw Dêbicki (pseud. Jaxa, Dêb) wiêcej uwagi
poœwiêca³ publicystyce ni¿ poezji1. Pamiêæ o pierwszej i bardziej przez
komentatorów cenionej sferze jego pisarstwa na wiele lat zosta³a pogrzebana.
Autor porusza³ w niej nurtuj¹ce w owych czasach zagadnienia spo³eczne
z rozmaitych dziedzin, m.in. polityki i kultury. Dziœ publicystyka jego niekiedy
o¿ywa, cytowana przez dzia³aczy politycznych skupionych w krêgach katolickich i socjaldemokratycznych. Do Podstaw kultury narodowej siêgaj¹ nadal
socjolodzy. Dêbicki uprawia³ równie¿ krytykê literack¹, pozostawiaj¹c kilka
rzeczowych portretów literatów sobie wspó³czesnych2. Ta czeœæ dla Kaliope,
Euterpe i Erato sprawi³a, ¿e twórczoœæ poetycka sta³a siê uboczn¹ dzia³alnoœci¹
Dêbickiego. Za ¿ycia wyda³ on dziesiêæ tomów liryków, w tym retrospektywny
Wybór poezji. Pozgonnie jego zbiory poetyckie nie doczeka³y siê samodzielnych wznowieñ. Pojedyncze erotyki zamieszczane s¹ jeszcze w antologiach
poezji prze³omu XIX i XX wieku3.
Za ¿ycia autora Ekstazy odnoszono siê do jego æwieræwiecznej literackiej
s³u¿by ojczyŸnie z szacunkiem. Podkreœlano szlachetnoœæ treœci pism na równi
1
Zob. Z. Dêbicki, Miasteczko, Warszawa 1917; idem, Kryzys inteligencji polskiej, Warszawa
1918; idem, Podstawy kultury narodowej, Warszawa 1922; idem, Narodziny idea³u, Lwów 1923
i in.
2

Zob. Z. Dêbicki, Ksi¹¿ka i cz³owiek, Warszawa 1916; idem, Rozmowy o literaturze, Warszawa 1927; idem, Portrety, Warszawa 1927–1928 i in.
3

Zob. Antologia liryki M³odej Polski, wstêp, wybór i oprac. I. Sikora, Wroc³aw 1990.
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z ofiarnoœci¹ poety, krytyka i publicysty w jednej osobie. Wspó³czeœni pisali
o poezji Dêbickiego w tonie przyjacielskiej aprobaty:
Natchnienie Dêbickiego jakby siê ba³o krzykn¹æ, by kogoœ nie obudziæ w mogile.
Szeptem idzie po strunach.
Ale tu w³aœnie, w tym szepcie, mo¿na oceniæ artystê w Dêbickim. W œwiecie poznania nie ma bodaj ani jednego zak¹tka, któryby nie mia³ swojej zwrotki, swojego
s³owa, swojego rymu w jego poezjach; wszystko tu jest powiedziane i ka¿dy odcieñ
oddany z przedziwn¹ czystoœci¹ wymowy. Pomaga temu przejmuj¹ca cisza atmosfery, w któr¹ Dêbicki wprowadza s³uchacza. Jest to cisza wierzcho³ków górskich. Tam
idzie jego serce ze swemi wynurzeniami, dalekie od ha³asu placów targowych, tam
wystarczy odetchn¹æ – a g³os siê rozlegnie4.

Rzeczywiœcie Dêb roztoczy³ wokó³ swojej osoby aurê ciszy. Zawsze
skromny i szlachetny, bez nag³ych i szokuj¹cych opiniê publiczn¹ zwrotów
w ¿yciu osobistym, nigdy nie przyci¹ga³ t³umów kobiet, pe³nych ekstatycznego dlañ uwielbienia. Z jego wczesnych liryków spoziera melancholijny dekadent, co jednak nie mia³o w ¿yciu odzwierciedlenia w postaci poszukiwañ nirwany w sztucznych rajach, przeciwnie – autor Nocy bezsennych
jawi siê jako spo³ecznik, dynamicznie walcz¹cy sw¹ pe³n¹ atramentu szpad¹
o dobro okaleczonej ojczyzny. Niemniej jednak przez czytelników, krytyków i badaczy w krótkim czasie zosta³ odstawiony do lamusa, gdzie sukcesywnie pokrywa siê warstwami kurzu zapomnienia niczym bibeloty z jego
rokokowych wierszy.
Poezja Jaxy nigdy nie wesz³a do kanonu literatury polskiej ani nie wzbudzi³a
wiêkszego zainteresowania literaturoznawców. Wzmianki naukowych wyroczni
– m.in. Artura Hutnikiewicza5, Hanny Kirchner6 – o „blasku odbitym” liryków
Dêbickiego skutecznie odstrasza³y kolejne pokolenia badaczy od zainteresowania siê tym produktem „wtórnym” wobec m³odopolskich konwencji poetyckich.
Drug¹ przyczyn¹ niechêci do autora mo¿e byæ równie¿ lewicuj¹cy charakter
jego utworów.
W naszej intencji jest po-wtórne czytanie tomów poetyckich Dêba, czytanie
poszukuj¹ce wartoœci dodatnich we wtórnoœci, czytanie ow¹ wtórnoœæ rozbijaj¹ce. Wtórnoœæ to zwierciad³o, w którym mo¿e przejrzeæ siê heterogeniczna
epoka M³odej Polski, innymi s³owy to porz¹dkuj¹cy komentarz do jej rozpro4
5
6

A. Grzyma³a-Siedlecki, Wstêp, [do:] Z. Dêbicki, Poezje 1898–1923, Warszawa 1924, s. IX.
Zob. A. Hutnikiewicz, M³oda Polska, Warszawa 2004, s. 167.

Zob. H. Kirchner, Zdzis³aw Dêbicki, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, S. 5: Literatura okresu M³odej Polski, zesp. red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, t. 1, Warszawa
1968, s. 650.
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szonej, nieuchwytnej natury, to jednoczeœnie eklektyczna esencja przesycona
aromatem swoich czasów.
Liryki Dêbickiego wch³aniaj¹ ¿yciodajne i ¿ycionoœne soki natury w ujêciu
tradycji literatury barokowej, romantycznej i wreszcie m³odopolskiej. P³yny te,
wpuszczone w rozga³êziony obieg stroficznych kanalików, gdzieniegdzie s¹cz¹
siê z mozo³em i ospa³oœci¹, to znów wzbieraj¹, by przemierzaæ ¿y³y i têtnice
poetyckich cykli ze wzmo¿on¹ intensywnoœci¹ i obfitoœci¹ obrazotwórczych
sk³adników. Ta sieæ wierszowanych kapilar, zasilana urokiem i symbolik¹
zjawisk meteorologicznych i astronomicznych, têtni rytmem zgodnym z pulsem
epoki oraz wbrew niemu, na zasadzie lustrzanej symetrii osiowej.
Czytelnicza podró¿ przez kolejne tomiki Dêba pozwala dostrzec kilka krêgów tematycznych, zbudowanych z sieci znaczeñ s³ownictwa meteorologicznego i astronomicznego i przez taki oto pryzmat chcemy go czytaæ po-wtórnie.

Kr¹g pierwszy: konstrukcje czasoprzestrzenne
Czytelnik, w œlad za Dêbickim, ma okazjê przemierzaæ ró¿ne przestrzenie
i czasy. Najczêœciej odwiedza „b³êkitnych sfer przestworza” i „kraj lazurowej
niebios toni”, które przegl¹daj¹ siê z upodobaniem w taflach wody, bywa
daleko – na krañcach przestrzeni kosmicznej, gdzie skrz¹ siê miliardy s³oñc
i wiruj¹ roje planet. W swych wêdrówkach przemierza czasy od zarania
dziejów, idzie przez wieki, mijaj¹ go lata, na jego oczach zmieniaj¹ siê pory
roku i pory dnia, liczy uciekaj¹ce godziny i minuty. Weseli siê wiosn¹, popada
w melancholiê jesieni¹. Z dniem siê budzi do ¿ycia, noc¹ po trzykroæ umiera
z bólu i samotnoœci, a tak¿e jak dzieñ kona.
Dla przyk³adu: w rozbudowanej metaforze o genezie mi³oœci dwojga ludzi
specyficznym czasem pocz¹tku œwiata (i uczuæ jednoczeœnie) jest „praczas”
spowity w „mg³ê prawieków”, tak chêtnie mno¿onych we wspó³czesnej prozie
Olgi Tokarczuk. W tym to „praczasie” hula³ – po „przestrzeni miêdzyplanetarnej” – „wicher stworzenia”, a z jednego „promienia duszy wszechœwiata”
wy³oni³y siê siostrzane dusze, które przemierza³y odt¹d razem czasy i przestrzenie a¿ „do skoñczenia dni wszystkich”7.
Roztopiæ siê po œmierci w niebycie (echa m³odopolskiej nirwany), nie iœæ
w niebieskie przestrzenie – oto jest marzenie podmiotu lirycznego, udrêczonego
gwarnym, ziemskim ¿yciem. Pojawia siê przy tym tendencja na wspak –
zamiast „rozkoszy rajskiej w niebie”, on „chce zapaœæ w noc bez œwitu g³uch¹”8.
7

Z. Dêbicki, *** [Zdaje mi siê, ¿em ja ju¿ widzia³ i zna³...], [w:] idem, Ekstaza. Poezye,
Lwów 1898, s. 10–11.
8

Z. Dêbicki, *** [S³odkie marzenie – bezkres bytu...], [w:] idem, Ekstaza..., s. 60.
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Pewne procesy na ziemi s¹ powtarzane w jednostajny sposób od milionów
lat, st¹d te¿ nieustannie „szumi bór nadbrze¿ny pieœñ wiekow¹”9. Mistyczny
poeta nas³uchuje dŸwiêków, ale i ciszy „z wszechœwiata bior¹cej ton”, ta „cisza
w uszach dzwoni” i „³zy nad ziemi¹ roni”10 (tu widaæ zami³owanie do
konstrukcji oksymoronicznych).
„Czas i Przestrzeñ” s¹ jak dwoje grajków, którzy muzykê sw¹ tworz¹ inspirowani „melodi¹ tajemn¹ Wszechœwiata”. Na dŸwiêki te sk³adaj¹ siê: „oceanowe
pogwary”, „poszumy lasów i zbó¿ k³oœnych œpiewy”, „poœwisty wichrów i piór
orlich loty”11. Z tych dwóch bezkresów wy³ania siê i niknie ludzka dusza.

Kr¹g drugi: ambiwalencja symboliki przyrodniczej
Dêbicki z upodobaniem gromadzi wokó³ siebie liczne obrazy zjawisk
przyrodniczych, przez co piêtrzy znaczenia i mno¿y œwiaty. Szczodrze wyzyskiwanym rezerwuarem jest symbolika pór roku. Nabieraj¹ one znaczeñ ambiwalentnych, zgodnych z tradycj¹ lub wystêpuj¹cych do niej w opozycji.
Wiosna jest najczêœciej noœnikiem znaczeñ dodatnich. Gdy przychodzi –
œwiat zalewa s³oñcem, „sypie s³oñce z swych warkoczy”12; „w blask s³oneczny
stroi œwiat”, niesie ze sob¹ powiew o¿ywczego wiatru, „g³os jej liry srebrnostrunnej podchwytuje czarny bór... / Po swojemu Wiosnê wita starych sosen
chór...”13.
Wiosna to jednoczeœnie m³odoœæ i nieskazitelnoœæ sumienia, ale stan taki nie
trwa wiecznie, gdy¿ „wioœnianych marzeñ zawsze mlecznoœæ / Powleka
chmurnej kir jesieni...”14. Z kolei jesieñ tradycyjnie kojarzona jest ze staroœci¹,
ale tak¿e z upadkiem pewnych wartoœci i idea³ów m³odzieñczych lat. Wystêpuje
w parze ze smutkiem i melancholi¹, czêsto pokazywana jest przy zachodzie
s³oñca, podczas zawieruchy. Ta pora roku utkana jest z delikatnych mgie³
i kropel rosy, które nieustannie roztr¹caj¹ wichry ¿ycia. Zjawiska te oddaj¹
zazwyczaj p³acze, ³kania, krople ³ez. Monotonia deszczu („jesieñ” [...] „deszczow¹ harfê stroi”), szaroœæ mgie³ jesiennych s¹ symbolem staroœci i odejœcia
w zapomnienie m³odzieñczych idea³ów i dynamicznych czynów. Gdy jesieñ
„deszczow¹ harfê stroi”, id¹ ze sob¹ w parze rozpacz i troski ziemi oraz ludzi.
9

Z. Dêbicki, *** [W wieczorny zmrok zapada dusza moja senna...], [w:] idem, Ekstaza..., s. 31.

10

Z. Dêbicki, *** [Jakaœ mi cisza w uszach dzwoni...], [w:] idem, Ekstaza..., s. 84–85.

11

Z. Dêbicki, Pieœñ bez s³ów, [w:] idem, Kiedy ranne wstaj¹ zorze. Poezye, Lwów 1907, s. 97.

12

Z. Dêbicki, *** [S³yszysz, jak st¹pa?...], [w:] idem, Ekstaza..., s. 17.

13

Z. Dêbicki, *** [Idzie, idzie – niewidzialna...], [w:] idem, Ekstaza..., s. 18.

14

Z. Dêbicki, *** [By³em u stóp twych kornie zgiêty...], [w:] idem, Ekstaza..., s. 45.
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Wszystko to z utêsknieniem czeka na now¹ wiosnê. Jako zjawisko astronomiczne, natchnione rêk¹ bosk¹, jesieñ jest uwielbiana w Akcie mi³oœci z tomu Ojcze
nasz15. Tymczasem zima niesie z sob¹ znaczenia ambiwalentne – jest stanem
skostnienia, hibernacji dla duszy, narodu, idea³ów (typowe dla symboliki poezji
m³odopolskiej); jednak wiadomo, ¿e zima jest przedpolem wiosny, a wiêc
odrodzenia. Pogodna zima jest bardziej znoœna ni¿ s³otna jesieñ zwiastuj¹ca
kres idea³ów, ¿ycia, dobra i nadziei. Lato jest zaœ zawsze nacechowane dodatnio
– nawet w nocy drzemie cicho przy miesiêcznym blasku, pod „z³otym
deszczem gwiazd”. Kumuluje w sobie woñ miodu, ciep³o lipcowego s³oñca
i œwiat³o sierpniowego ksiê¿yca. Rozbrzmiewa symfoni¹ œpiewu ptaków, rozkwita soczystym listowiem wszelkich drzew, mieni siê barwami niezliczonych
kwiatów polnych.
Dêbicki z du¿¹ dok³adnoœci¹ odtwarza wra¿enia zmys³owe, jakimi karmi siê
w ró¿nych sceneriach przyrody: nad morzem, w górach, lasach, przemierzaj¹c
bezkresne ³¹ki. Obrazy i dŸwiêki oddaje za pomoc¹ s³ownictwa przynale¿nego
do œwiata meteorologii, np. „g r z m i j morze, pieñ siê, h u c z i wœciekaj
[podkr. – P.W.]”16. Wprawia w ruch ca³e po³acie traw i drzew, które ruszaj¹ siê
na wietrze jak wzburzone morskie fale. Piêtrzenie metafor synestezyjnych
i zestawianie kilku powinowatych obrazów daje efekt trójwymiarowoœci, przelewania siê z jednego kadru w nastêpny. Sprawne rymotwórstwo i regularna
budowa liryków nadaj¹ im dodatkowo balladowej œpiewnoœci.
W œlad za malarstwem impresjonistycznym i za poetami generacji wczeœniejszych Jaxa roztacza szerokie spektrum wschodów i zachodów s³oñca. Niektóre
z nich osadza w scenerii morskiej, jak w niniejszej apostrofie: „Twoje siê piany
bia³e pal¹ / W zachodu krwawych ³un po¿arze / I rubinowe skry z nich krzesze /
Wicher, co grzywy twoje czesze...” – i dalej – „ogromne, jasne morze, / Piany od
s³oñca purpurowe, / W których zachodnie graj¹ zorze, / Pod stopy rzucasz mi”17.
Efektowne zachody s³oñca ogl¹daæ mo¿emy w rodzimym krajobrazie, np.
w Zachodzie jesiennym pochodz¹cym ze zbioru Œwiêto kwiatów:
Krwawo kr¹g s³oneczny p³onie
Liœcie siê na drzewach pal¹,
Zorza bór zatapia ca³y
Purpurowych blasków fal¹ - Gore niebo... Las w p³omieniach...
Rubinowych strza³ tysi¹ce
15

Z. Dêbicki, Akt mi³oœci, [w:] idem, Ojcze nasz. Modlitwy wieczorne, Lwów 1907, s. 14–16.

16

Z. Dêbicki, *** [Lubiê piaszczyste twoich wód wybrze¿e...], [w:] idem, Ekstaza..., s. 33.

17

Z. Dêbicki, *** [O, niezmierzony wód obszarze], [w:] idem, Ekstaza..., s. 36–37.
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W g³uchy ostêp z ³uku swego
Wypuœci³o krwawe s³oñce...18

Czêsto autor rysuje poetyckie impresje zwi¹zane z zapadaniem zmroku. S¹
one pe³ne „tchnieñ wiatru”, cieni drzew, srebrz¹cych siê od ksiê¿ycowej poœwiaty kryszta³owych wód, a wszystko to spowijaj¹ „zwoje mgie³”. Po zmroku
przychodzi czas panowania Nocy, która sumiennie dzier¿y w rêku swe ber³o.
Kiedy s³oñce zajdzie, przychodzi pora na sekretne ¿ycie najad, faunów i innych
eterycznych stworów. O pó³nocy schodz¹ siê ró¿ne mary, fantasmagorie, widziad³a i cienie. Otwiera siê baœniowy œwiat, w którym o¿ywa przyroda i dziwad³a ze starych legend, zupe³nie jak w malarskich wizjach Witolda Pruszkowskiego czy Johanna Füssliego. Nad wod¹, poœród czeredy leœnych bóstw, igra
te¿ ludzka dusza, która opuszcza cz³owieka na czas snu (œlad ówczesnego przekonania o istnieniu zjawiska projekcji astralnej). W murach starych miejskich
kamienic zbieraj¹ siê na szlacheck¹ biesiadê zjawy rycerzy, które pamiêtaj¹
œwietnoœæ potê¿nej Rzeczpospolitej (w tym miejscu zainteresowania Dêbickiego krzy¿uj¹ siê z fascynacjami Artura Oppmana). Gdy zwiedzamy ruiny Imperium Rzymskiego, natrafiamy na Selene i Zefira, igraj¹cych wœród zwalisk dawnej œwietnoœci.
Nieustanny zachwyt noc¹ widoczny jest szczególnie w cyklu Nox vadit19.
S³owem malowane obrazki mroku têtni¹ ¿yciem, s¹ przepe³nione dŸwiêkami
i sycone mnóstwem barw. Si³¹ napêdow¹ zacienionej przyrody jest wiatr, on
re¿yseruje leœne sceny, komponuje pieœni drzew. Jego figlarnoœæ i nag³e zwroty
powietrznej akcji dodatkowo utwierdzone s¹ przez inwersyjn¹ budowê strof.
Mrok, choæ tworzy opozycjê wobec jasnoœci, czêsto niesie ze sob¹ skojarzenia pozytywne. „Zwiêd³e zio³a / Czekaj¹ nocy anio³a”. Noc bierze w swe
opiekuñcze ramiona potajemnych kochanków, daj¹c im schronienie przed
ludzkimi jêzykami. Pod os³on¹ nocnego nieba mo¿na ukryæ ró¿ne sekrety.
Mrok bywa niemym i jedynym œwiadkiem ludzkich rozterek. O zmroku „Cisza
i Zapomnienie / Id¹ przez sennych ³¹k przestrzenie / I bior¹ ca³y œwiat
w ramiona”20. Zatem noc, przynosz¹c sen, leczy ludzi z ich bol¹czek. Pod
os³on¹ p³aszcza nocy kwitnie polska konspiracja.
Noc w lesie jest królestwem dŸwiêków i zapachów. Wtedy w³aœnie natchnione wiatrem „jod³y szepc¹ swe pacierze”, „lipy pachn¹ s³odko”. Natomiast
miasto noc¹ jest puste; tylko niekiedy s³ychaæ „szatañski œmiech”, co biegnie
„grzmotem ech” i znajduje siê bardzo daleko od majestatycznej drogi mlecznej,
18

Z. Dêbicki, Zachód jesienny, [w:] idem, Œwiêto kwiatów. Poezye, Lwów 1904, s. 79.

19

Z. Dêbicki, Nox vadit, [w:] idem, Noce bezsenne. Poezye, Lwów 1900, s. 53–58.

20

Z. Dêbicki, O zmroku, [w:] idem, Œwiêto kwiatów..., s. 77.
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od podniebnego roju gwiazd. Mrok jest tym razem synonimem nêdzy, jaka
ogarnia ludzkie rojowisko. Uœpione miasto staje siê cmentarzyskiem dobra,
wiary i nadziei21. Dusza spowita ciemnoœci¹ jest pozbawiona Boga, czeka na
„œwit zorzy”. W nocy „rozpacz burz¹ grzmi”, „huczy zw¹tpieñ chmura”, duch
przedziera siê przez „siwy tuman szarych mgie³”22. Zamieszczaj¹c ten kr¹g
motywów, Dêbicki daje upust swoim przemyœleniom dotycz¹cym kondycji
cz³owieka doby modernizmu23.
Czêsto œwiat³o i cieñ – jak dobro i z³o, m³odoœæ i staroœæ, radoœæ i smutek –
przeplataj¹ siê ze sob¹, staj¹ sobie na drodze. Ich wspó³istnienie i naprzemiennoœæ jest naturaln¹ kolej¹ egzystencji. I tak „w weselny, szczêsny dzieñ” nagle
„nocy zapad³ cieñ”24.
O poranku zorze siê „budz¹”, „perl¹”, „krew zorzy tryska na b³êkity”, s³oñce
rzuca na ziemiê „promieñ ³aski”, który rozprasza lêk nocnych koszmarów,
suszy ³zy i koi ból. Œwiat³o s³oneczne jest kluczem do pocz¹tku, otwiera drzwi
nowym istnieniom, jak „ziemia [która znajdzie siê – P.W.] w uœcisku s³oñca /
Zap³adnia swoje ³ono / I moc¹ niedocieczon¹ / Wydaje z siebie nowe ¿ycie”25.
Ciekaw¹ personifikacjê wschodu s³oñca, utrzyman¹ w konwencji romantycznej, daje wiersz Królewna z tomu Kiedy ranne wstaj¹ zorze:
Œpi królewna... Dzieñ siê czyni,
I s³oneczne pierwsze czaty
Przez gotyckie, w¹skie okno
Wbieg³y ju¿ do jej komnaty...
[...]
¯yciodawcz¹ œwiat³a moc¹,
Mimo ryglów, zapór, klamek,
Przerwa³ siê przez wszystkie stra¿e
I zwyciêski wszed³ na zamek...26

Zjawiska astronomiczne i meteorologiczne reguluj¹ dop³yw œwiat³a, a tym
samym rozwój ¿ycia na ziemi, napêdzaj¹ przemiennoœæ panowania dnia i nocy,
a zatem utrzymuj¹ równowagê dobra i z³a na ziemi. Kim sta³by siê cz³owiek,
21

Z. Dêbicki, *** [Idê...], [w:] idem, Noce bezsenne. Poezye, Lwów 1900, s. 5–8.

22

Z. Dêbicki, *** [Bez Boga duch siê wlecze mój...], [w:] idem, Noce bezsenne..., s. 16.

23

O wieloaspektowej sytuacji cz³owieka w œwiecie modernistycznych przemian zob. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego, [w:] Odkrywanie modernizmu. Przek³ady i komentarze, red. i wstêp R. Nycz, Kraków 1998, s. 71–140.
24

Z. Dêbicki, *** [O nasze stopy...], [w:] idem, Œwiêto kwiatów..., s. 13.

25

Z. Dêbicki, Sfinks, [w:] idem, Œwiêto kwiatów..., s. 137.

26

Z. Dêbicki, Królewna, [w:] idem, Kiedy ranne wstaj¹ zorze..., s. 140–141.

114

Paulina Wiatrowska

któremu odebrano by nadziejê na przyjœcie dnia, odmiany losu, wyzwolenia
z zach³annych r¹k zaborców. Noc¹ króluje szatan, dzieñ – to pora Boga, a cz³owiek przy tych potêgach staje siê jedynie igraszk¹ losu, marnym py³em. Jest niczym „konkwistador na morzach mroku”27.
Dêbickiego urzeka nie tylko potêga przyrody w swoim namacalnym kszta³cie,
ale jednoczeœnie pozostaje pod wra¿eniem misternych pami¹tek z dzieciñstwa,
które mieni¹ siê barwami nieba i têczy, b³yszcz¹ niczym gwiazdy i srebrz¹ siê
ksiê¿ycow¹ poœwiat¹. W promieniach s³oñca o¿ywaj¹ one na kartach poezji w postaci ekfratycznych obrazków, jak np. pastereczka z porcelanowego serwisu28.
Kr¹g trzeci: przyroda przesycona mistycyzmem
Wiosna jest wszechpotê¿n¹ królow¹. Do stóp tej wielkiej „Pani” chyli siê
„giermek – Maj”29. Przebudzeni z zimowego letargu ludzie zwracaj¹ siê
z ufnoœci¹ do astronomicznej bogini: „Wiosno, marzyæ duszy daj, niech ³zy na
jesieñ schowa...”30. Tutaj, jak w liryce doby romantyzmu, losy ludzkie
sprzêgniête s¹ nierozerwalnie z przemianami zachodz¹cymi w przyrodzie.
Wiosna jest zas³on¹ dla smutnych oczu, wlewa ¿yciodajne soki w zastany
krwiobieg ludzki. Moc tych p³ynów witalnych pogr¹¿a w ekstazie, oddala od
z³ych myœli.
Upersonifikowany œwiat przemian zachodz¹cych w przyrodzie przedstawiany
jest czêsto w konwencji baœniowej, np. w wierszu Maj z tomu Œwiêto kwiatów:
Idzie lasem maj królewic
W otoczeniu leœnych dziewic,
A stuletni las
K³ania mu siê w pas –
Barwne kwiaty leœnych polan
Gn¹ mu siê do samych kolan,
Brzezinowy szumi gaj –
Idzie lasem maj!31

Widaæ tu wyraŸnie, ¿e motorem akcji jest wiatr, który wprawia w ruch kwiaty i drzewa, tworzy podk³ad muzyczny dla uroczystego przemarszu Maja.
27

Zob. J. Prokop, Konkwistador na morzach mroku, [w:] T. Miciñski, Poezje, oprac. J. Prokop, Kraków 1980.
28

Zob. Z. Dêbicki, Bajka porcelanowa, [w:] idem, Poezje 1898–1923..., s. 94–96.

29

Z. Dêbicki, *** [Kiedy królewska przyjdzie Pani...], [w:] idem, Ekstaza..., s. 21.

30

Z. Dêbicki, *** [Czarowny maj, czarowny maj...], [w:] idem, Ekstaza..., s. 25.

31

Z. Dêbicki, Maj, [w:] idem, Œwiêto kwiatów..., s. 68.
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Czêsto i królewna noc ma swego giermka – wiatr, który jej „szatê niesie
zwiewn¹, // Z przêdziwa mg³y wieczornej tkan¹”32. Przyroda i zjawiska
meteorologiczne ¿yj¹, mówi¹ sw¹ gwar¹ tajemn¹, s¹ natchnione mistyczn¹
moc¹ wieków minionych, zupe³nie jak œwiat natury w liryce romantyków. Na
przyk³ad wiatr, który zapl¹ta³ siê miêdzy drzewami, sprawia, i¿ „brzmi potê¿ny
starej kniei chór”.
Podmiot liryczny z wielk¹ czci¹ mówi: „pan, tyœ, wichrze, król / Tego zieleni
oceanu, / Poddani to rozleg³ych pól, / Oddaj¹ pok³on swemu panu”33. Apostrofa
do upersonifikowanego wiatru ponownie wystêpuje w funkcji obrazotwórczej.
To wiatr zagoœci³ w ga³êziach rajskiego drzewa wiadomoœci i podszeptuje Ewie
kusz¹ce wersety. On staje siê w wierszach Dêbickiego animatorem ruchu
i dŸwiêku. Dziêki niemu o¿ywaj¹ lasy i ³¹ki.
W tomie Kiedy ranne wstaj¹ zorze z prastarego ³ona przyrody wy³aniaj¹ siê
potê¿ne mistyczne bóstwa – Ziemia i S³oñce. Ziemia bywa matk¹, innym razem
kochank¹, ¿on¹, S³oñce zaœ ojcem. Rój gwiazd, z gwiazd¹ polarn¹ na czele, jest
drogowskazem na wzburzonym morzu ¿ycia. Jak w czasach przedchrzeœcijañskich oddaje siê czeœæ naturze i wszelkim jej przejawom – temu, co na niebosk³onie (niedosiê¿nym cia³om niebieskim, pa³aj¹cym ¿yciodajnym œwiat³em),
oraz ¿ywio³om, które s¹ tak potê¿ne i wieczne, zw³aszcza w porównaniu z marnoœci¹ ludzkiej egzystencji. Burze, wiatry, mrozy, powodzie to potê¿ni panowie, którzy rz¹dz¹ ziemskim pado³em, wystawiaj¹ rodzaj cz³owieczy na swoj¹
³askê.

Kr¹g czwarty: ¿ywio³y – paralele do ludzkiego losu
M³odoœæ jest „lotem podob³ocznym”, który zak³óca sêp, zatapiaj¹cy swe
szpony w m³odzieñczej duszy34. Pojawia siê têsknota za dawnymi idea³ami,
a mi³oœæ, braterstwo i walkê o przekonania zastêpuje sceptycyzm, który duszê
str¹ca w „otch³añ gwiazd”, gdzie czeka na ni¹ – ch³odz¹cy zapa³ – mróz. Nad
œwiatem znów króluje z³o – zw¹tpienie.
W szóstym z kolei zbiorze Ogl¹dam siê za siebie Dêbicki powtarza stawian¹
we wczeœniejszych tomach tezê, i¿ rozum zabija umiejêtnoœæ wnikania w nieodgadnion¹ istotê rzeczy. Zgodnie z upaniszadowymi imperatywami dowodzi, ¿e
nale¿y dopuœciæ do g³osu intuicjê, która pozwoli odkrywaæ arkana œwiata
pozarozumowo, a tym samym poruszaæ siê po nim zrêczniej. Z perspektywy lat
32

Zob. Z. Dêbicki, Noce bezsenne...

33

Z. Dêbicki, W stepach, [w:] idem, Ekstaza..., s. 139.

34

Z. Dêbicki, *** [Sêpie, coœ szpony mi zatopi³ w duszê...], [w:] idem, Ekstaza..., s. 95.
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cz³owiek wie to, co wczeœniej podpowiada³a mu intuicja, mianowicie, ¿e istota
ludzka jest jak winne grono, które pielêgnowaæ nale¿y wytrwale wiosn¹,
zabiegaæ w znoju o nie latem, aby zbieraæ s³odkie plony jesieni¹. „Przedzimowe
ch³ody” sprawiaj¹, ¿e nie da siê dojrzeæ w „s³oñcu jesienne”.
„Jako wezbrana fala wód / Nadbrze¿n¹ wioskê dziœ zalewa, / Jak niespodziany rankiem ch³ód / Nagle kwitn¹ce mrozi drzewa”, tak niespodziewanie przychodzi do cz³owieka œmieræ, co czasami przynosi rozpacz, innym razem kres
starego i pocz¹tek nowego, niekiedy zaœ wyzwolenie od ziemskich strapieñ
i nêdzy35. Dlatego te¿ podmiot liryczny snuje pe³ne goryczy marzenia: „[...]
mo¿e gdzie zginê w zawierusze, / Jak uniesiony wiatrem liœæ”36.
Wyroki przewrotnej Fortuny Dêbicki obrazuje czêsto przy u¿yciu ¿ywio³ów
i faz bytowania s³oñca na niebosk³onie: „Czasem, jak ga³êŸ tak¹ – duszê, /
Zwichniêt¹ w losów zawierusze, / Wicher na smutku rzuca morze, / Gdzie dla
niej szczêœcia gasn¹ zorze / I gdzie powoli schodz¹c, blada, / Wieczna ponad
ni¹ noc zapada...”37.
Najtrudniej jest przeboleæ, kiedy œmieræ przychodzi, gdy cz³owiek jest
jeszcze zbyt m³ody i „przedwczeœnie siê szronu ukazuj¹ szkliwa / Na k³osach,
co nie zna³y s³onecznego lata!... / [...] Jak¿e ciê¿ko zobaczyæ, ¿e kwitn¹ce maki
/ Górnych marzeñ, snów piêknych i z³otych nadziei / Odarte swe ³odygi poddaj¹
zawiei / I krusz¹ siê na wietrze i na deszczu mokn¹, / Co kropli gêstych biczem
siecze co dzieñ okno, / Gdy jesieñ przewielmo¿na do wrót zako³ata, / Ukazuj¹c
bez obs³on prawdziw¹ twarz œwiata!...”38.
Z kolei opis sztormu pozwala projektowaæ obraz cz³owieka, który podejmuje
walkê i wielokrotnie przegrywa w zmaganiach z przeciwnoœciami losu, w rzeczywistoœci jest igraszk¹ przeznaczenia, nie zaœ nieustraszonym ¿eglarzem
wzburzonych mórz. Oto stosowna egzemplifikacja: „Posêpne morza lice, / Gdy
pierwszy huknie grzmot / I pierwsze b³yskawice / Na chwilê chmur opoñczê
czarn¹ / P³omieniem swym ogarn¹...” – i dalej – „Wtedy mi w duszê sp³ywa
moc - / Choæ w górze chmur siê k³êbi o³ów / I dzieñ na ciemn¹ zmienia noc, /
Œród rozhukanych mknê ¿ywio³ów / I chcia³bym w bezkres tak pop³yn¹æ /
I walcz¹c z fal¹ – zgin¹æ...” Nastêpnie, po bohaterskich deklaracjach, powiada:
„[...] ku brzegowi wracam – tchórz – / Przeklinaj¹cy byt swój cz³owiek, / Co
kiedy stanie wobec burz / Nie ma odwagi podnieœæ powiek”39.
35

Zob. Z. Dêbicki, Noce bezsenne...

36

Z. Dêbicki, Po¿egnanie, [w:] Z. Dêbicki Œwiêto kwiatów..., s. 46.

37

Z. Dêbicki, *** [Kwitn¹c¹ ga³êŸ niesie zdala...] [w:] idem, Ekstaza..., s. 34.

38

Z. Dêbicki, Jak¿e ciê¿ko, [w:] idem, Poezje 1898–1923..., s. 50–51.

39

Z. Dêbicki, *** [Lubiê zgrzywione fale pruæ...], [w:] idem, Ekstaza..., s. 38–39.
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Powracaj¹ce motywy pokonywania niebezpiecznych mórz, gór i pustyñ to
metafory odizolowania siê, samotnoœci w codziennej walce z przeciwnoœciami
losu, ucieczki od ludzkiego mrowia, zamkniêcia siê w wie¿y z koœci s³oniowej.
Równoczeœnie jest to zwierciadlane odbicie sytuacji cz³owieka zatopionego
w wielkich przemianach prze³omu XIX i XX wieku. Niekiedy po chwilach
trosk i rozpaczy, po dniach burzy, zza chmur wy³ania siê s³oñce – radoœæ,
ukojenie; po nocy wstaje dzieñ, a po zimie nadchodzi czas wiosny –
odrodzenia. Cz³owiek wyzbywaj¹cy siê trosk, napawaj¹cy siê szczêœciem,
zregenerowany o¿ywczym blaskiem porannej zorzy, staje wobec pe³nego
zagro¿eñ œwiata jak rycerz w ochronnej zbroi, „owija siê w wiatru opoñczê,
podmuchem burzy czo³o ch³odzi”40.
Wschód s³oñca oznacza nadziejê, nowe, lepsze jutro; coœ, co przychodzi po
burzliwych prze¿yciach. Zachodz¹ce s³oñce przeciwnie – symbolizuje niepewnoœæ, smutek, strach, a purpurowa otoczka tych wra¿eñ podwaja przeczucie
zbli¿ania siê z³ego. Podmiot liryczny bardzo pragnie utrzymaæ „pogodê na
swych licach”. Tak jak kwiat jest pe³en „utajonej do s³oñca têsknicy”.
Najbardziej boi siê „nierozwidnionej nocy bez koñca”, tego, i¿ nigdy nie
nadejdzie szczêœcie, odmiana losu, ukojenie bólu, czas zapomnienia i ¿e „mg³y
nie rozpierzchn¹ siê na jego drodze”. Chcia³by dost¹piæ stanu nirwany albo
przynajmniej zachowaæ spokój stoika.
Nadzieja ka¿e mu wytrwale wierzyæ, ¿e „po d³ugich dniach pokuty //
Zmartwychpowstan¹ sny têczowe”41. Jednak w wielu wypadkach nadejœcie
„têczy” jest nieosi¹galne lub okazuje siê przywidzeniem. Ludzkie d¹¿enia i cele
nosz¹ znamiona fatamorgany, zab³¹kania we mgle, s¹ jak „têcze z³udzeñ”, które
szybko znikaj¹; rzeczywistoœæ to u³uda, co drga jak œre¿oga. Powracaj¹ce
wielokrotnie w tekstach Dêbickiego oniryczne wizje z motywem têczy zaczerpniête zosta³y z duchowoœci Wschodu oraz z symboliki Pisma Œwiêtego.
¯ycie jest przepe³nione gorycz¹ – nieustannie „wiej¹ [w nim] wichry
niepowodzeñ” i „przechodz¹ [przez nie] burze”. Podmiot liryczny trawiony jest
przez ból istnienia, który uœmierzyæ mo¿e jedynie prawdziwa mi³oœæ, daj¹ca
nadziejê, „³udz¹ca zorz¹ dni lepszych”, „rozœwietlaj¹ca” i „rozpogadzaj¹ca”
„cieñ”, padaj¹cy na œcie¿ki losu42.
Cykl Chwiej¹ siê w polu maki purpurowe skupia w sobie kilka liryków,
bêd¹cych obrazkami z bogatego ¿ycia kwiatów, które to z kolei tworz¹ paralele
do ¿ycia erotycznego dwojga kochanków, np.: „Chwiej¹ siê maki... Wiatr rytmiczn¹ fal¹ / Czerwone kwiaty ich z lekka ko³ysze... / [a w tym samym czasie –
40

Z. Dêbicki, Wyzwolenie, [w:] idem, Ekstaza..., s. 123.

41

Z. Dêbicki, *** [Smutek mam w duszy i bezbrze¿e...], [w:] idem, Ekstaza..., s. 67.

42

Z. Dêbicki, *** [Zdaje mi siê, ¿em ja ju¿ widzia³ i zna³...]..., s. 12–13.
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P.W.] (Szalone usta drugie usta pal¹, / Upajaj¹ce w nie s¹cz¹c haszysze...)”43.
Równie ciekawe przedstawienie historii mi³osnej mo¿na spotkaæ w liryku Noc
ksiê¿ycowa na wiosnê, w którym kochanek – ksiê¿yc, graj¹c mistyczn¹ melodiê
na srebrnej harfie, œpiewa mi³osne pieœni stêsknionej bia³ej lilii.
Kr¹g pi¹ty: obna¿anie duszy
Mi³oœæ wzbudza czasem pozytywne, innym razem negatywne emocje u podmiotu lirycznego. Bywa „rozs³oneczniona”, bo przyniesiona przez „promieñ
gwiazdy” w „œwiec¹c¹ noc letni¹”, co wskazuje na skojarzenia z uczuciem
ciep³a i œwiat³em ³aski sp³ywaj¹cym na cz³owieka, ¿yciem w fazie pe³nego
rozkwitu. Zaczynem tego¿ uczucia mo¿e byæ jednoczeœnie „poszept wiatru,
który na ³anie zbo¿nym dwa k³osy kwitn¹ce ku sobie pochyla, w majowe rano”,
a to znów nasuwa skojarzenia z otwieraniem siê na nowe ¿ycie w dwoistej
jednoœci. Serce zakochanego nape³nia „mg³a srebrno-b³êkitna”, a obiekt westchnieñ jest dla oblubieñca „wiosn¹”, „zorz¹” na „niebie” jego ¿ycia, co
zapowiada „œwit”, pocz¹tek nowego; œwiat³o, które ma rozproszyæ mroki nocy,
przynieœæ szczêœcie i now¹ jakoœæ ciemnej dot¹d egzystencji44. A ten, kto nie
ma w sercu mi³oœci, „prawdziwej wiosny w swojem ¿yciu nie bêdzie nigdy
mia³”45.
W erotykach pojawia siê czêsto „szalej¹cych pragnieñ burza”, która wyra¿a
namiêtnoœæ, sza³, ¿¹dzê, rozbudzone zmys³y46. Kochanków, splecionych w mi³osnym uœcisku, „wicher upojenia na skrzyd³ach swoich niesie”, „p³aszczem [...]
z czerwonej zorzy zachodu / utkanym, otula [ich] Demon Rozkoszy”47. Sekrety
alkowy s¹ ods³aniane w sposób plastyczny i doœæ subtelny. Zawarta jest w nich
szeroka historia podziwu i uwielbienia mê¿czyzny dla wdziêków kobiety. Byle
zapach w³osów, widok „pogodnych oczu”, które przypominaj¹ „oczy ³ani,
przegl¹daj¹cej siê w zdroju jasnym, z którego jelenie pij¹ w dzieñ upalny”48,
jest w stanie doprowadziæ do ekstazy, raju ziemskiego, ocalenia.
W niemal wszystkich tomach pojawia siê motyw raju utraconego, upadku
wszelkich wartoœci, œwiata pe³nego zepsucia. Prze³om wieku XIX i XX to czas
trawiony przez mnóstwo spo³ecznych chorób, co wyra¿ane jest m.in. za pomoc¹
symboliki jesieni i nocy, gasn¹cej gwiazdy, zachodz¹cego s³oñca, obrazów
43

Z. Dêbicki, Maki, [w:] idem, Œwiêto kwiatów..., s. 53.
Z. Dêbicki, *** [Rozs³oneczniona, jasna, cicha mi³oœci...], [w:] idem, Ekstaza..., s. 7–10.
45
Z. Dêbicki, *** [Kiedy królewska przyjdzie Pani...]..., s. 21.
46
Zob. Z. Dêbicki, Ekstaza...
47
Z. Dêbicki, Z zawi¹zanemi oczami, [w:] idem, Œwiêto kwiatów..., s. 21–22.
48
Ibidem, s. 25.
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krwistej zorzy wieczornej. Na przyk³ad w wierszu *** [Ani te ró¿e, co w ogródku...] pojawia siê barokowa konstrukcja spiêtrzaj¹cej siê hiperboli ¿alu za utraconym porz¹dkiem œwiata, z wyzyskaniem zjawisk meteorologicznych, gdzie
swym smutkiem podmiotowi lirycznemu nie dorównuj¹ „ró¿e zwarzone pierwszym mrozem” ani nawet „wiatr nie tak smutne pieœni œpiewa”. W najskrytszych g³êbinach duszy têtni bogate ¿ycie psychiczne, o¿ywaj¹ takie uczucia jak
Smutek, Melancholia itp. Wszystko to staje wyraŸnie przed oczami czytelnika
dziêki plastycznemu u¿yciu w³aœciwoœci œwiat³a i cienia regulowanych przez
dwa olbrzymie reflektory – s³oñce i ksiê¿yc – oraz za pomoc¹ w³aœciwoœci ró¿nych zjawisk pogodowych, szczególnie dŸwiêków deszczu i wiatru.
Czasem – dla wyra¿enia uczuæ – lepsze bywa milczenie:
Szukaj¹c swej Istoty w zwierciadle sumienia,
Nikt uczuæ huraganu na s³owa nie zmienia...
[...]
Jedynie ust milcz¹cych niemoœæ i powaga
Powiedzieæ mog¹ o tem, z czem siê dusza zmaga.
Jakie gromy w ni¹ bij¹, nim siê znów po burzy
Pozornie jasny p³acheæ jej toni wynurzy...49

Mimo licznych wynurzeñ duszy cz³owiek by³ i po kres swych dni pozostanie
istot¹ nieodgadnion¹, samotn¹ w swym podskórnym ¿yciu duchowym, „bo tajemnica naszej jaŸni / Ukrywa siê za mg³ami”50.
Kr¹g szósty: aluzje do historii Polski
Dêbicki publicysta nie przemilcza³ sprawy polskiej tak¿e w poezji. W pojedynczych lirykach, cyklach lub tomikach – poœwiêconych stricte historii
zaborów i walk narodowowyzwoleñczych o Polskê – czêsto apelowa³: „Przyszed³em na œwiat czarn¹ noc¹... / Dosyæ walczy³em... skrzyd³o dziœ zbarczone, /
I krwi¹ ociek³e nie wzniesie mnie w górê – / Niechaj tam lec¹ or³y srebrnopióre,
/ Co u czó³ maj¹ z b³yskawic koronê, / I moc w swych piersiach i têsknotê / Za
krajem, gdzie s¹ gwiazdy z³ote...”51. Noc i jesieñ staj¹ siê tutaj synonimem czasu
zaborów, kiedy oczekuje siê przyjœcia wyzwolenia – wiosny i nowego dnia.
Zjawiska meteorologiczne staj¹ siê u Jaxy noœnikami pamiêci o poœwiêceniu
minionych pokoleñ w walce z zaborcami, np. wiatr rozsy³a po œwiecie skargi
powstañców z 1830 roku, którzy zostali zes³ani na Syberiê. Przyroda wtóruje
49

Z. Dêbicki, Milczenie, [w:] idem, Poezje 1898–1923..., s. 46–47.

50

Z. Dêbicki, *** [Jesteœmy zawsze, zawsze sami...], [w:] idem, Noce bezsenne..., s. 112.

51

Z. Dêbicki, *** [Ramiona mi opad³y i bez woli...], [w:] idem, Ekstaza..., s. 101.
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cierpi¹cym – „wichura jesienna p³acze”, „ziemia p³acze”. Lecz bywa i tak, ¿e na
bratobójcz¹ walkê Polaków, którzy w I wojnie œwiatowej musieli stawaæ
w szeregach wrogich sobie wojsk, „dzieñ s³oneczny patrzy” [...] „spokojny”,
„jesieñ swój blask pogodny / Na czarne zgliszcza k³adzie...”, „a niebo nad tem
wszystkiem / W s³onecznem stoi z³ocie...”52, tak jakby przyroda pozostawa³a
obojêtna lub kpi³a sobie z grozy sytuacji. Czasem z kolei inspiruje ona do
podejmowania kolejnych walk, przypominaj¹c, ¿e „chor¹giewki [wci¹¿] z wiatrem trzepoc¹”. „Poszum polskiej wiosny” ma budziæ ludzkie serca do czynu
zbrojnego i nie mo¿e pozwoliæ im na wytchnienie.
Burza, grzmoty i b³yski, zawieje i promienie œwiat³a s³onecznego s¹
przydatnym tworzywem do budowania scen batalistycznych, np. w liryku W Jab³onnie, w którym „s³ychaæ grzmot bitwy”, a „b³ysk przeci¹³ niebo”.
S³oñce odgrywa rolê Proustowskiej magdalenki, która nie pozwala zapomnieæ, rozprasza „mg³y przesz³oœci”, przywo³uje wspomnienia, zatrzymuje, cofa
czas do momentów czynu powstañczego. Jego promienie przeœlizguj¹ siê po
portretach przodków, ich szpadach i ca³ym inwentarzu innych sarmackich
bibelotów, co sprawia, ¿e pamiêæ o dumnej przesz³oœci na moment o¿ywa.
Gdy przychodzi I wojna œwiatowa i trudno przewidzieæ, jaki bêdzie jej fina³,
Dêbicki ucieka w bezpieczny i spokojny „kraj lat dziecinnych”. Chwile
spêdzone w domu rodzinnym pozosta³y w jego pamiêci jako „smugi s³oneczne,
py³em drgaj¹ce”, choæ na wiele wspomnieñ ju¿ „czasu szara mg³a pad³a”53.
Rezerwuar arkadyjskich obrazków z czasów wczesnej m³odoœci wype³niaj¹
osoby babci i dziadka, pozostawione w kantorku rodzinne pami¹tki oraz rajska,
zdawa³oby siê, sceneria – niepowtarzalne ksiê¿ycowe noce i poranki ogl¹dane
wprost po przebudzeniu; wra¿enia, jakie pozostaj¹ u dziecka po wielkiej ulewie
lub œnie¿ycy, niezapomniane jesienne mg³y, sady na wiosnê oprószone bia³ym
kwieciem, a latem pe³ne drzemi¹cych w s³oñcu owoców54. Wszystkie wiersze
przesycone poczuciem melancholijnej têsknoty za rajem utraconym dzieciñstwa
w aluzyjny sposób nawi¹zuj¹ do rozbiorowej historii Polski.
Po latach ucisku o wydarzeniach, które doprowadzi³y do odzyskania niepodleg³oœci, pisze w tonacji zgo³a odmiennej, gdzie ducha walki i optymizmu podsycaj¹ tajemne si³y przyrody:
Nie wiem kiedy, nie wiem sk¹d
Tajemniczy przyszed³ pr¹d...
52
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W jego w³adzy, w jego mocy
Ze s³onecznej ducha procy
Swoje s³owo rzucam w œwiat...
Kto treœæ ducha mego zgad³?
Tajemnica wielka wkr¹g –
Od mistycznych leci ³¹k
Na szerokich skrzyd³ach ptak:
Niezawodny dla mnie znak.
Poszum piór or³owych s³yszê,
Jak tnie dzwonn¹ wokó³ ciszê...55

* * *
Czytanie po-wtórne Dêbickiego pokazuje, i¿ autor z dba³oœci¹ o kulturê
s³owa i kunszt poetycki wciela w kr¹g swoich tekstów ró¿ne tradycje literackie
– antyczn¹, szczególnie w tekstach o tematyce œródziemnomorskiej; barokow¹,
poprzez stworzenie ca³ej serii ekfratycznych obrazków inspirowanych rokokowymi i biedermeierowymi pami¹tkami; romantyczn¹ – wprowadzaj¹c do
swoich wierszy pe³n¹ mistycyzmu i baœniowoœci przyrodê oraz umi³owanie
ojczyzny. Oczywiœcie Jaxa nie by³, jak wiemy, przypadkiem odosobnionym
w tej materii, gdy¿ ca³e pokolenie m³odopolan bazuje na tej literackiej spuœciŸnie. Faktem jest tak¿e, i¿ Dêb podziela typowe fascynacje m³odopolan –
wprowadza do swej poezji œwiat Orientu i balladow¹ fantastykê; zachwyca siê
rzymskimi ruinami oraz bogactwem rodzimej przyrody; uprawia lirykê, w której ogl¹damy projekcje nagiej duszy; szuka wybawienia w mi³oœci i prze³amuje
obyczajowe tabu ci¹¿¹ce nad erotyk¹. W jego poezji mog¹ siê przejrzeæ rozmaite oblicza M³odej Polski.
Praca krytyka literackiego, zami³owanie i wykszta³cenie humanistyczne oraz
pasja bibliofila odcisnê³y swoje piêtno na oryginalnoœci wierszy Dêbickiego.
Dlatego te¿ dostrzec niekiedy mo¿emy liryki inspirowane twórczoœci¹ Kazimierza Tetmajera, Boles³awa Leœmiana, Jana Kasprowicza czy Tadeusza Miciñskiego.
Jednak czytaj¹c Dêbickiego przez pryzmat tematyki meteorologicznej i astronomicznej, dostrzec mo¿na u niego wiele walorów, choæ czêsto powtarzaj¹cych
siê, to jednak znamiennych w³aœnie dla tego autora. Motywy przyrodnicze s¹
wplatane w utwory z du¿ym wdziêkiem, ró¿norodnoœci¹ i dba³oœci¹ o bogat¹
leksykê. Teksty s¹ bardzo melodyjne i œpiewne dziêki regularnej budowie,
klamrom kompozycyjnym b¹dŸ zastosowaniu refrenów. Ponadto odznaczaj¹ siê
onomatopeicznoœci¹, a to za spraw¹ wyzyskania w³aœciwoœci ¿ywio³ów.
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Poeta proponuje czytelnikowi podró¿ przez czasy i przestrzenie, jest przy
narodzinach œwiata, rejestruje teraŸniejszoœæ i z utêsknieniem czeka na œwiat³o
jutrzenki. Przemierza roje cia³ niebieskich, morza, lasy, ³¹ki, miasta, aby
wreszcie zg³êbiæ zakamarki ludzkiej duszy.
Poezja Jaxy obfituj¹ca w z³o¿one metafory synestezyjne, onomatopeje,
rozbudowane porównania z udzia³em s³ownictwa meteorologicznego i astronomicznego staje siê syc¹cym pokarmem dla zmys³ów. Urzeka malowniczoœci¹
pór roku, na ró¿ne, oryginalne sposoby oddaje grê kolorów, œwiat³a i cienia
o rozmaitych porach doby. Wszystkiemu wtóruj¹ dŸwiêki wydawane przez
rozhukane ¿ywio³y i wonie niezliczonych roœlin, sycone s³oñcem, rozpraszane
podmuchami wiatru.
W licznych apostrofach i poprzez mnogie personifikacje ujawnia siê kult
przyrody jako matki, która posiada ¿yciodajn¹ moc, ale te¿ niewzruszonej
bogini o zapêdach destrukcyjnych, na której ³askê skazana jest marna istota
ludzka.
Obserwowane w naturze zjawiska w poetyckim tworzywie ³atwo przeistaczaj¹ siê w metafory ludzkiego losu oraz œwietnie oddaj¹ stany psychiczne.
Cz³owiek kroczy przez ¿ycie wydany na pastwê ¿ywio³ów, w trudnych chwilach razem z nim wyje wiatr, a niekiedy wstaje dla niego jutrzenka. Jaxa
absorbuje czytelnika monotematycznymi wizjami rozpisanymi na setki mo¿liwoœci, przy u¿yciu bogatych pok³adów s³ownictwa, nie tylko meteorologicznego i astrologicznego. Na wiele sposobów rozpisuje zbli¿one do siebie uczucia.
Ró¿ne odcienie stanów i nastrojów ludzkich oddawane s¹ za pomoc¹ cyklu
przemiany pór roku, gdzie mo¿emy ogl¹daæ ka¿d¹ z nich u progu, w rozkwicie
i w fazie schy³kowej.
Przyroda jest noœnikiem prawd, przemyœleñ podmiotu lirycznego; przybiera
postaæ swoistego medium. Natura uwik³ana jest tak¿e w wielk¹ historiê Polski
i ludzkoœci. Oddaje ducha ¿o³nierzy walcz¹cych o niepodleg³oœæ, czasami
rozczula siê nad œmierci¹ bezimiennego u³ana, innym razem drwi z ludzkich
waœni. Wyzyskanie w³aœciwoœci zjawisk pogodowych sprawia, ¿e sceny batalistyczne uzyskuj¹ odpowiedni¹ dynamikê, wyraŸnie rysuj¹ siê przed oczami
czytelnika, utrzymane s¹ w nastroju grozy.
Jaxa wyre¿yserowa³ plastyczny œwiat pe³en ¿ycia i magii przyrody. Si³y natury, wszystko, co p³ynne, fluorescencyjne, zmienne, jednoczeœnie subtelne
i gwa³towne mo¿na odnaleŸæ w poezji Dêbickiego. Jest to nieuchronnie powodowane dyktatem mody, panuj¹cej w ówczesnej literaturze56, ale jednoczeœnie
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(i tego umniejszaæ nie nale¿y) widaæ tu autentyczny zachwyt przyrod¹, ulotnoœci¹ jej aktów; podatnoœci¹ zjawisk przyrody na zestawianie ich z losem cz³owieka; du¿ym nacechowaniem symbolicznym zjawisk meteorologicznych i astronomicznych.
READING FOR-SECONDARY ZDZIS£AW DÊBICKI
Summary
This article will bring the already forgotten poetical activity of Zdzis³aw Dêbicki alias Jaxa or
Dêb closer to the masses. He is most often mentioned as a literature critic or a publicist and his
poetical heritage is forgotten. The article’s aim is to point out Dêbicki’s poetical values and to
show the benefits which can be achieved while analyzing the texts of the derivative character. The
researched material consists of Dêbicki’s 10 poetical volumes whereas the perspective of the
research is the metaphory of the numerous meteorological phenomena, which the author uses to
achieve the artistic literature effects and symbolic aspect of his pieces. The accepted research
point of view allows us to notice that with the help of vocabulary and phraseology taken from the
meteorological world the author creates the time-spacious constructions and makes use of
ambivalence of the nature symbolism, gives his pieces a mysticism aura. The elements’ activity
makes the parallels of a human destiny. The metaphory of meteorology lets him write in the
allusive way about Polish history. Besides the author’s ideas Dêbicki creates his own lyrical
constructions based on the meteorology. He admires the reader with the artistry of the form, rich
language vocabulary and the metaphoric flexibility. The review of his poetical activity completes
the image of the heterogenic age of Young Poland.
zja a sztuki piêkna. O œwiadomoœci estetycznej i wyobraŸni plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Warszawa 2003.

