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Doświadczenie kobiecości w tekstach
MŁODOPOLSKICH POETEK

Skala i artystyczna ranga lirycznych wypowiedzi kobiet na przełomie XIX i XX 
wieku jest zjawiskiem bez precedensu w historii polskiej literatury. Więcej nawet, 
trudno znaleźć by było sytuację analogiczną w którejkolwiek z literatur europejskich 
tamtego czasu. Stało się to konsekwencją faktu, że druga fala emancypacji w Polsce 
znalazła swój wyraz przede wszystkim w literaturze. O ile XIX-wieczny pozytywizm 
dopominał się o prawo do wykształcenia i pracy, modernizm (czy też wczesna jego faza) 
emancypował kobietę jako świadomy podmiot kultury. Wiersze piszą wówczas takie 
autorki, jak Bronisława Ostrowska, Kazimiera Zawistowska, Maryla Wolska, Maria 
Komornicka, Zofia Trzeszczkowska.

Traktując tę poezję całościowo wyróżniłem kilka zasadniczych tematów, obejmują
cych doświadczenia egzystencjalne, jakie dostępne są wyłącznie kobietom, bądź prze
żywane są na kobiecy sposób. Zapisane w wierszach doświadczenie ciała było zna
kiem rewolty obyczajowej (i językowej) przeciwko ciążącym konwenansom, było też 
znakiem zyskiwanej somatycznej samoświadomości, niekiedy jednak prowadzącej na 
granice lęku (u Ostrowskiej), czy też prowokujące sytuację utraty płciowej tożsamo
ści (u Komornickiej). Doświadczenie świata byłoby efektem ekstrawertyzmu kobiecej 
natury, skłonnej rysy feministyczne przypisywać zarówno światu, jak i Bogu. Doświad
czenie macierzyństwa w lirykach Ostrowskiej wyrażone zostało w oksymoronicznym 
zespoleniu skrajnych uczuć — radości, szczęścia oraz strachu, fizycznego bólu; przede 
wszystkim jednak zyskało wymowę religijną, odsłaniając prawo wiecznego odradzania 
się życia, ciągłego zmartwychwstawania. Doświadczenie upływającego czasu pozwo
liło poetkom na proustowski sposób wywoływać z pamięci obrazy, ocalające minione 
miłości i minionych ludzi. Doświadczenie przeczuwanej śmierci skłaniało do dojrzałej 
autorefleksji, rozmów ze sobą, z cieniami przeszłości, z Bogiem. Śmierć była odbie
rana jako wyciszenie, odpoczynek po bolesnych doświadczeniach życia, dający też, jak 
u Wolskiej, pewność nieśmiertelności, poczucie raju odzyskanego, jak u Komornickiej.

Młodopolskie autorki pełnym literackim głosem wypowiedziały swoją kobiecość 
odmienność, zapowiadając teksty zrewoltowanych pisarek XX wieku (Nałkowskiej, 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, a zwłaszcza Świrszczyńskiej i Poświatowskiej).
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Na czas Młodej Polski przypada druga faza emancypacji w Polsce. Hasło rów
nouprawnienia kobiet formułowane w wieku XIX miało na celu modernizację 
społeczeństwa. Chodziło, jak wiadomo, o walkę z przesądem społecznym, odma
wiającym kobiecie prawa do wyższego wykształcenia i pracy. Ale także o walkę 
z przesądem naukowym; jeszcze ceniony przecież przez modernistów Lombroso 
uważał, że kobieta ma mniejszy mózg, niezdolna jest do abstrakcyjnego myślenia, 
a pod względem fizycznym jest niedorozwiniętym mężczyzną (Lombroso, Ferrero 
1895). I wreszcie o walkę z upodrzędnieniem kulturowym kobiety, której pozosta
wiano skromne miejsce. Kobieta-twórca pozostawała wciąż wyjątkiem.

Modernizm, wyrastający z doświadczenia kryzysu dotychczasowego porządku 
wartości, przynosił projekt nowej kultury. Emancypacja nabierała zatem na przeło
mie XIX i XX wieku przede wszystkim znaków kulturowej rewolty. Nigdy dotąd 
w literaturze nie pojawiło się tak dużo kobiet gotowych pisać o sobie: Bronisława 
Ostrowska, Kazimiera Zawistowska, Maria Komornicka, Maryla Wolska; a także: 
Zofia Trzeszczkowska, Maria Grossek-Korycka, Marcelina Kulikowska, Anna Za
horska, Flora Hufnagel. Ich literacki głos uznać można za przejaw psychologicznej 
autoanalizy, będący odpowiedzią na modernistyczne hasło „szczerości”. Zapisany 
został portret kobiety próbującej świadomie określić się wobec świata, mężczyzny, 
samej siebie, swoich skrywanych dotąd potrzeb.

Interesujące mnie tu, zapisane językiem poezji (czy poetyckiej prozy), do
świadczenie kobiecości układa się w kilka kategorii przeżyć egzystencjalnych, 
dostępnych wyłącznie kobietom, bądź częściej — odbieranych na inny, kobiecy, 
jak się wydaje, sposób. Siłą rzeczy, stojąc na zewnątrz kobiecego doświadczenia, 
spróbuję sformułować (ostrożną) diagnozę kobiecej odmienności w postrzeganiu 
rzeczywistości, natury człowieka, może także sfery transcendencji. Wyróżniłbym 
tu pięć zasadniczych doświadczeń:

1. Doświadczenie ciała, emocji wypływających z odkrywanej 
cielesności

1.1. Wczesna poezja młodopolskich autorek przynosi jakiś rodzaj pamiętnika 
ciała nieuświadomionego, które wbrew konwenansom obyczajowym manifestuje 
swoją obecność i swoje oczekiwania. Debiuty literackie ukazują się w czasie, gdy 
już dokonała się modernistyczna rewolta. Jak podkreśla Agnieszka Baranowska 
(1981: 6-12), wszystkiemu winne były lektury. Pokolenie młodych poetek było 
już nieźle wykształcone (Komornicka ma za sobą epizod studiów w Cambridge) 
i oczytane (bardzo przydawała się znajomość języków, a mamy tu do czynienia 
z kobietami wychowanymi często w salonach). Odkryciem pokoleniowym stała 
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się, poznawana jako sensacja (o czym wspomina choćby Zapolska w powieści 
Z pamiętnika młodej mężatki), twórczość Emila Zoli. Wydawane były przekłady 
Baudelaire’a (wśród tłumaczek znaleźć można poetkę — Zofię Trzeszczkowską1). 
W Polsce ukazały się już prowokacyjne wiersze erotyczne Kazimierza Przerwy- 
Tetmajera i poematy prozą Przybyszewskiego.

1 Zob. J. Święch, Zofia Trzeszczkowską (Adam M-ski), „Annales Universitatis M. Curie- 
Skłodowska”, Sectio F, 1967.

2 Zob. uwagi A. Wydryckiej, „Rymów gałązeczki skrzydlate... Wświecie poetyckim Broni
sławy Ostrowskiej, Białystok 1998, s. 119-121.

3 M. Komornicka, Tęsknota, [w:] Utwory poetyckie prozą i wierszem, opr. M. Podraza-Kwiat- 
kowska, Kraków 1996, s. 137.

Wśród wierszy poetek, pisanych na przełomie XIX i XX wieku, odnaleźć 
można szereg utworów, często ballad (nastrojowych, ze zredukowaną fabułą) czy 
poematów, których bohaterki liryczne nie potrafią rozpoznać własnej natury, nie 
rozumieją siebie, nie wiedzą, kim są. Piękne, choć najczęściej nieświadome swej 
urody, wyizolowane, pozostają uosobieniami samotności, melancholii i smutku. 
Nie potrafią sprecyzować swej tęsknoty za czymś czy raczej za kimś. Może jednak 
przede wszystkim próbują odkrywać siebie {Maruna Ostrowskiej, Biała królewna 
Zawistowskiej, O Doli królewnie Wolskiej). Dramatyczne pytania o swą tożsamość 
stawiają bohaterki tekstów Komornickiej {Odrodzenie z Forpoczt, O ojcu i córce 
z Baśni).

Wiersze autorek (czy ich proza poetycka) to typowo młodopolskie mówienie 
nie wprost, poprzez symbole. Są to teksty nastrojowe, typowe dla symbolistycznej 
normy młodopolskiego języka Tetmajera, wczesnego Staffa, także Przybyszew
skiego z Pentateuchu. Morze zatem określa tu tajemnicę wnętrza, które budzi lęk 
{Cud-królewna Ostrowskiej, Odrodzenie Komornickiej). Introspekcja zapisywana 
jest w symbolu dzikiego, zimnego wiatru {Odrodzenie). Podobnie ciemny las na 
baśniowy sposób określa zagubienie w sobie, w tym także podświadome pożąda
nie śmierci {O Doli królewnie Wolskiej). Analogiczne emocje wyraża zmierzch 
{Maruna Ostrowskiej). Księżyc symbolizuje zarówno niepokój i nieokreślony lęk, 
jak i tęsknotę za uśpionymi emocjami {Biała królewna Zawistowskiej). Obłąkana 
Ostrowskiej ucieka od ludzi, by wpatrywać się w światło księżyca. Zgoda na sie
bie, na własną kobiecość, autopoznanie to słońce: Cud-królewna tejże poetki żali 
się, że nie widzi słońca. Mniszka ucieka w przestrzeń klasztornego ogrodu, tęsk
niąc do słońca i kwiatów. Słońce ożywia zniewalającą urodę najmłodszej z trzech 
sióstr {Baśń o trzech siostrach)1 2. W słonecznych ogrodach wkraczają w dorosłość 
bohaterki liryczne wierszy Wolskiej {Przez złoty las, Godzina, której nie było). 
Smutek to zawsze śmierć słońca, jak u Komornickiej: „umarło nasze słońce i nie 
wstanie więcej”3.

Natura, widziana w blasku słońca, staje się przestrzenią samopoznania, ini
cjacji w życie. To często ogród wielobarwnych kwiatów, na które nikt nie pa
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trzy {Biała królewna Zawistowskiej). Lub też, „bujny gąszcz splątanych powoi”4, 
„ogród dziki, po którym nikt nie chodzi”5. To ogród zapachów — „woń gorzka 
i świeża” czeremchy, „woń słodka czerwonych róż”6 i dźwięków — „słowikiem 
ogród dygoce”7. Ten ogród bywa personifikowany i erotyzowany, staje się wyma
rzonym kochankiem; Wolska pisze: „W same usta szuwar całowałam”8.

4 B. Ostrowska, Mniszka, [w:] Poezje wybrane, opr. A. Wydrycka, Kraków 1999, s. 58.
5 M. Wolska, Na dnie zwierciadeł, [w:] Poezje wybrane, opr. K. Zabawa, Kraków 2002, s. 310.
6 Ead., Wizja różana, [w:] ibid., s. 80.
7 Ead., Godzina, której nie było, [w:] ibid., s. 278.
8 Ead., Przez złoty las, [w:] ibid., s. 281.
9 J. Kasprowicz, Uczta Herodiady, [w:] Pisma zebrane, t. 4: Utwory literackie, opr. R. Loth, 

Kraków 1984, s. 346.

1.2. Prawdziwe, pełne poznanie siebie, a zatem odkrywanie cielesności i emo
cji związanych z ciałem możliwe jest wyłącznie w relacjach ja — ty. German Ritz 
podkreśla: „ciało w refleksji Ja jest bezpłciowe, dopiero w odniesieniu do Ty do
świadczenie ciała staje się doświadczeniem roli płciowej. Pożądane ciało innego 
jest zawsze czymś opornym i jednocześnie echem własnego doświadczenia ciała” 
(Ritz'2001: 46). Szukające prawdy o własnej naturze bohaterki liryczne kobiet- 
poetek nie wpadają w pułapkę narcyzmu. W ogóle narcyzm jako egotystycze au- 
touwielbienie wydaje się przypadłością mężczyzn (Borkowska 2001:170-182). 
Grecy bohaterem mitu uczynili przecież chłopca. Lustro, zwierciadlane odbicie 
pozostaje dla kobiety niewystarczającym surogatem męskich oczu (dobitnie fakt 
ten pokazuje Herodiada Mallarmego). Uroda kobiety nie istnieje, gdy nikt na nią 
nie patrzy. O pułapce lustra pisze Komornicka w Biesach, w lustrzanym odbiciu 
zobaczyć można niemal wyłącznie demony własnego wnętrza.

Dlatego też głównym atrybutem lirycznego adresata wierszy poetek pozostają 
oczy. Kobiece postrzeganie oczu jest inne niż w męskiej poezji erotycznej tam
tego czasu. Młodopolscy poeci widzieli oczy czarownicy, które rzucają zły urok, 
w których można się było zatracić, oczy Meduzy, które zabijają (Miciński). Salome 
z Uczty Herodiady Kasprowicza odpowiada na takie męskie zapotrzebowanie:

Me oczy
to dwie otchłanie w omroczy,
ogniem ziejące w dal...
Kto zajrzał do ich czeluści,
tego już z rąk swych nie puści
i ból i rozkosz i żal...9

Oczy mężczyzn w poezji kobiet to takie, które potrafią patrzeć z uwielbieniem 
i najlepiej tęsknotą za spełnieniem niemożliwym (u Trzeszczkowskiej: „[...] 
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spojrzenie pełne pieszczoty”10 11; Zawistowska prosi: „daj mi Twe oczy”11; w oczach 
mężczyzn Andronice Komornickiej widzi „zachwyt i pożądanie”12). Oczom uroku 
dodaje mgła — smutku („smutne oczy”13) i łez (,Ja z łez ocierać będę twoje 
oczy”14). Oczy innego u Komornickiej są koniecznym warunkiem autopoznania 
(Biesy).

10 Z. Trzeszczkowska, Dumki, [w:] Poetki przełomu XIX i XX wieku. Antologia, opr. zespół pod 
red. J. Zacharskiej, Białystok 2000, s. 208.

11 K. Zawistowska, Kocham Ciebie, [w:] Utwory zebrane, opr. L. Kozikowska-Kowalik, Kra
ków 1982, s. 76.

12 M. Komornicka, Andronice, [w:] op. cit., s. 109.
13 Z. Trzeszczkowska, Dumki, [w:] Poetki przełomu XIX i XX wieku, s. 209.
14 Ead., Lilia, [w:] ibid., s. 206.
15 K. Zawistowska, Długie czarne warkocze, [w:] op. cit., s. 48.
16 Ead., Kocham Ciebie, [w:] ibid., s. 76.
17 Z. Trzeszczkowska, Cicha, [w:] op. cit., s. 204.
18 Ead., Usta, [w:] ibid., s. 203.
19 K. Zawistowska, O maków purpurowych, [w:] op. cit., s. 50.
20 M. Wolska, Przez złoty las, [w:] op. cit., s. 283.
21 F. Hufnagel, Nieraz, gdy pocałunkiem przysłonisz mi oczy, [w:] Poetki przełomu XIX i XX 

wieku, s. 60.
22 Ibid.

Kolejny etap odkrywania ciała to pieszczoty, dlatego atrybutem kochanka by
wają dłonie („długie czarne warkocze więzione w twej dłoni”15), niekiedy ra
miona („Niech więc ramiona mię Twoje oplotą”16). Oczywiście mężczyzna to głos, 
słowa, ,jak najpiękniejszy ton piosenki”17. Wreszcie bardzo często zapowiedź po
całunków — usta: „usta, usta purpurowe/ Co za czar z was tchnie”18; „usta cało
wane, drogie usta twoje”19, „płomień Twych ust”20, „gdy pocałunkiem przesłonisz 
mi oczy”21.

Liryka kobiet-poetek nie przekracza właściwie erotycznego tabu. U Komor
nickiej mamy najwyżej pożądania, rozkosze i niewysłowione pieszczoty (Andro
nice). „Pieszczot fala” może ogłuszyć u Zawistowskiej (Herodiada). Wyjątkiem 
pozostaje niezwykle śmiała (przy czym posądzana nie bez racji o skłonności gra- 
fomariskie) Flora Hufnagel. Jej wiersze są próbą zapisu doświadczenia stricte ero
tycznego, przekraczającego opis jedynie spojrzeń, pocałunków i pieszczot. Jest to 
jakby kobiecy zapis emocji z Tetmajerowskiego wiersza Lubię kiedy kobieta:

Nieraz, gdy śnię w przesłodkich omdlewań godzinie.
Nieuchwytnym całunkiem łono pieścisz skrycie...
Chciałabym tej krwi twojej, która we mnie płynie,
Krwi tej — dać życie...22

1.3. Ciało rozpoznane, świadome ciało kobiety potrafi triumfować nad mę
ską wyobraźnią. Niekiedy bohaterki liryczne przyjmują maskę femme fatale, która 
ma wszelako nieco inne znaczenie, niż w twórczości autorów-mężczyzn. Poezja 
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kobiet mieści się oczywiście w atmosferze epoki, naznaczonej przez mizoginizm 
schopenhauerowsko-stridbergowski. W modernistycznym, męskim mizoginizmie 
kobieta jest istotą wyłącznie niemal naturalną, uosobieniem siły natury, która wal
czy z mężczyzną o zachowanie gatunku (mężczyzna wojownik głównie niszczy 
i zabija). U Weiningera (o czym przypominał Wojciech Gutowski 1992: 62-64) 
jest zaledwie quasi-bytem, nie wykraczającym poza biologię. U Przybyszewskiego 
jest również emisariuszką chuci, choć łaskawie jednak obdarzaną pierwiastkiem 
duchowym, milknącym najczęściej jednak wobec siły ciała. U Strindberga wresz
cie życie jest walką dla samej walki, to nieracjonalna rywalizacja płci, w której 
czasem wygrywa kobieta (Ojciec), czasem mężczyzna (Panna Julia), czasem jest 
równowaga (Taniec śmierci).

U autorek napięcie między kobietą a mężczyzną ma raczej znaczenie gestu 
kulturowego. Rywalizacja, w konsekwencji dominacja nad światem wyobraźni po
konanego mężczyzny jest jakimś rodzajem kompensacji za upodrzędnione miej
sce w świecie kultury, polityki, religii. To manifestacja wiecznej kobiecości, re
fleks zanegowanego matriarchatu. Kobieta rozpoznając siebie, swoje ciało zyskuje 
przewagę nad emocjami mężczyzny, potrafi wykorzystać jego zmysłowe pożąda
nie. Wbrew modernistycznym mizoginom to mężczyzna okazuje się w twórczości 
młodopolskich poetek istotą bardziej biologiczną; silny jako prawodawca czy zdo
bywca jest bezradny wobec kobiety, czy wobec wydobytej przez bliskość kobiety 
atawistycznej siły własnej natury. Szczególnie wyraźnie u Marii Komornickiej, 
w Andronice, Biesach, Miłości, choć także w wierszach Zawistowskiej mężczy
zna jest istotą zdominowaną przez ciało, opętaną przez pożądanie (to „przepyszne 
zwierzę ludzkie”23). Duchowość jest kobieca, konieczna walka płci toczy się zatem 
o stawkę duchowego ubogacenia człowieka.

23 M. Komornicka, Miłość, [w:] op. cit., s. 197.
24 K. Zawistowska, Ewa, [w:] op. cit., s. 84.
25 Ead., Magdalena II, [w:] ibid., s. 96.
26 Ead., Magdalena III, [w:] ibid., s. 97.
27 Ead., Królowe z gobelinu I, [w:] ibid., s. 111.

W swym autoportrecie kobiety, rywalizujące z mężczyznami, eksponują te 
atrybuty swej urody, które pobudzają wyobraźnię mężczyzn i które kobietom za
pewniają emocjonalną przewagę. Są to młodopolskie fetysze. Najwięcej przykła
dów dostarczają tu teksty Zawistowskiej. To włosy, w kolorze rudym (barwa pre- 
rafaelitów, wielokrotnie portretowanej Elisabeth Sidal, Dagny Przybyszewskiej): 
„Ewy płonąca, złotowłosa głowa”24, Magdalena jest „blada pod złoconych war
koczy płomieniem”25, przed Chrystusem „miedź złotą warkoczy pod stopy rozsy
pała”26; podziwiać można „złoto ciężkich, królewskich warkoczy” Yseult27. Cza
sem są to włosy ciemne, włosy samej Zawistowskiej, obdarzonej egzotyczną, or
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miańską urodą: Herodiada obiecuje: ,ja ci włosy me rozplotę czarne”28. To rów
nież stopy. Nimfa „lotną stopą z ziół rośnych chłodne krople strąca”29. Cało
wane ustami Cezara stopy Kleopatry deptały zwycięskie rzymskie sztandary. Król- 
Słońce „Francję pod stopy cisnął faworyty” — madame Pompadour30, Patrycjusze 
i „wasale dzicy” chylą głowy do stóp Agrypiny31. Magdalena „drobną stopą zdep
tawszy syryjskie purpury/ Słuchała nieruchoma, przegięta niedbale”32. Również 
Andronice Komornickiej pozwala zakochanemu królowi całować swoje stopy.

28 Ead., Herodiada, [w:] ibid., s. 91.
29 Ead., Nimfa, [w:] ibid., s. 86.
30 Ead., Pompadour, [w:] ibid., s. 92.
31 Ead., Agrypina, [w:] ibid., s. 89.
32 Ead. Magdalena II, [w:] ibid., s. 96.
33 Ead. Chryzis, [w:] ibid., s. 87.
34 Ead., Kleopatra, [w:] ibid., s. 90.
35 Ead., Magdalena I, [w:] ibid., s. 95.

Erotyczne tabu obowiązuje tu w mniejszym stopniu, choć odwaga nazywania 
nie przekracza granic określonych jeszcze przez Petrarkę, wzbogaconych może 
o wizualizacje typowo młodopolskie. A zatem „piersi odkryte” Chryzis „są jako 
jaśmin księżycowo blady”33, „piersi królewskie” Kleopatry wąż oplótł „szmarag
dowym pierścieniem”34. Zauważyć wypada częsty w liryce młodopolskiej wpływ 
języka Pieśni nad Pieśniami: „wonniejszą od kwiatu jest biel mego łona”35.

W misterium miłości współuczestniczy natura. To „noce parne” w Herodia
dzie. Andronice Komornickiej jest szczęśliwa w powodzi pachnących kwiatów. 
W lirycznym ogrodzie rosną młodopolskie kwiaty: lilie, irysy, jaśmin, białe róże 
(Zawistowska, Ostrowska, Hufnagel). Emblematami pozostąją pawie i białe łabę
dzie (Biała królewna Zawistowskiej). Choć także symbolizujący namiętność ty
grys, z którym zakochany mężczyzna musi stoczyć walkę (Andronice Komornic
kiej).

Ten zmysłowy czar kobiecy pozwala na panowanie nad męską wyobraźnią. Ce
sarzowa Agrypina Zawistowskiej, ze względu na czar, jaki roztacza, utrzymuje po
słuch u poddanych. Król Gynajkofilos Komornickiej jest niewolnikiem Andronice. 
U Zawistowskiej oszalały po stracie kochanki Inez de Castro król Portugalii każę 
koronować trupa kobiety, zmuszając dworzan do oddawania hołdów. Jedynie Jan 
Chrzciciel pozostaje obojętny na zmysłowe kuszenie Salome. W tym przypadku 
jednak, sugeruje Zawistowska, jest to jakiś rodzaj emocjonalnego upośledzenia, 
utraty ważnej części życia. Święty zdaje się budzić współczucie — ślepy na świat 
i życie, gubi ważny element egzystencji.

Miłość młodopolskich poetek to posiadanie na własność. Salome kusi, ale 
i grozi. Nie chce dzielić uczucia Jana Chrzciciela z kimkolwiek, nawet z Bogiem. 
Podobnie zaborcze jest uczucie św. Teresy. Mistyczna ekstaza jest tu rywaliza
cją o Chrystusa, walką z pamięcią o Marii Magdalenie; cierpiąca przez miłość, 
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umierająca w pasyjnej męce stygmatyczka chciałaby stać się jedyną oblubienicą 
Chrystusa.

Kochająca kobieta u Komornickiej zadaje ból, który jest ceną, jaką mężczyzna 
musi zapłacić za duchowe przebudzenie {Miłość, Andronice). I wreszcie całkowite 
wyzwolenie od ogłupiającego ciężaru ciała dać może śmierć, dobrowolnie przyj
mowana przez mężczyznę-zwierzę; król Gynajkofilos prosi Andronice: „Daj mi 
nóż swój zatruty, a gdy będę konał, całuj mnie i w oczy patrz, i duszę oczyma 
wyciągaj ze mnie”3 36.

3S M. Komornicka, Andronice, [w:] op. cit., s. 119. Zob. analizę tekstu pióra K. Kralkowskiej-
Gątkowskiej, Cień twarzy. Szkice o twórczości Marii Komornickiej, Katowice 2002, s. 134-157.

37 B. Ostrowska, Eloe i Magdalena, [w:] op. cit., s. 183. Zob. A. Wydrycka, op. cit., s. 129-134.
38 K. Zawistowska, Magdalena, [w:] op. cit., s. 122.
39 M. Komornicka, Miłość, [w:] op. cit., s. 198.

1.4. Ciało uświadomione może w wierszach poetek przełomu wieków budzić 
także lęk. W ten sposób piszą Ostrowska i Zawistowska o Marii Magdalenie, roz
dartej wewnętrznie, poprzez doświadczenie ciała szukającej miłości doskonałej. 
Dlatego też biblijna bohaterka postrzega Chrystusa w sposób somatyczny, świetli
sta wizja Zmartwychwstałego jest zawodem („Zjaw się ciałem! Wróć! Przemów 
sam żywymi usty!”37). Nie potrafi w pełni otworzyć się na Wieczność, może za
ledwie modlić się o „łaskę przejrzenia” dla ducha, o światło prawdy i duchowe 
wyciszenie.

Bohaterka trzech sonetów Kazimiery Zawistowskiej (z cyklu Dusze) pokazana 
jest jako opętana czy usidlona przez Erosa nierządnica, wyrażająca w słowach Pie
śni nad Pieśniami swą tęsknotę do kochanka, który dać jej może dreszcz zmysło
wej rozkoszy. Słowa Chrystusa otworzyły przed nią inny, nieznany jej wcześniej, 
duchowy wymiar miłości, która potrafiłaby ugasić ogień niezaspokojonej namięt
ności, dać wyciszenie i szczęście. Magdalena otrzymała dar, ona także jednak 
potrafiła obdarować; chwila miłości i oddania pozwoliła Chrystusowi zapomnieć 
o jego męczeńskim przeznaczeniu.

W wierszu z cyklu Święte Magdalena ponownie jest pokutnicą, żałującą u stóp 
Chrystusa występków swojego życia. Chrystus widzi w niej jednak przede wszyst
kim oblubienicę, której droga do mistycznej religii miłości wiodła przez (ko
nieczne) doświadczenie uczucia ziemskiego, przez rozpoznanie własnego ciała. 
Szczególnej wagi nabierają przełożone na język poezji, skierowane do Magda
leny słowa Chrystusa z Ewangelii Łukasza (Ł 7, 47): „Zmazań grzech ciała, boś 
nieskończenie umiłowała”38.

Ciało przeraża też bohaterki Komornickiej. Miłość, mająca swój fizyczny 
aspekt, jest „okropna, brutalna, która gardzi i wyje pożądaniem”39. Opętanie 
przez cielesność zamyka głos duszy, jest pułapką. Bohaterki Komornickiej marzą 
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o wyjściu poza ograniczenia ciała, o jakiejś postaci transseksualizmu, duchowej 
transgresji (Janion 1982: 187-192).

1.5. Ciało odrzucone.
Często w utworach pokazywane są emocje kobiet wybierających życie odosob

nione z pobudek religijnych: Mniszka Ostrowskiej, Mniszki, Ksieni, Kasztelanki 
Zawistowskiej. Klasztor nie daje tutaj jednak spodziewanego spokoju i wyciszenia. 
Błękit nieba, blask słońca, zapach kwiatów budzą w tekście Ostrowskiej u młodej 
mniszki silniejsze emocje niż śpiew klasztornego chóru i chłód gotyckiej świątyni. 
Obietnica wiecznego szczęścia wydaję się zaledwie, jak u Zawistowskiej, .Atlan
tydy krajem śnionym”40. Buntuje się ciało, któremu świadomość nie w pełni może 
rozkazywać:

40 K. Zawistowska, Mniszki, [w:] op. cit., s. 118.
41 Ead., Ksieni, [w:] ibid., s. 117.
42 Ead., Agnesa, [w:] ibid., s. 126.
43 Ead., Panagia, [w:] ibid., s. 133.

Na marginesach sztywnych psałterzy,
Uczona ksieni skroń spiera białą,
I usta wtula w różane ciało.41

Prawdziwa świętość i czystość, wolna od tragicznego rozdarcia, jest, jak wska
zują poetki, wyborem Boga, nie zaś samego człowieka, który powinien wsłuchać 
się w głos własnego wnętrza, przede wszystkim poznać i zaakceptować siebie. To 
Bóg wybiera swoją świętą służebnicę w pięknym wierszu Agnesa Zawistowskiej:

Pan na jej duszę, jak na harfę złotą,
Dłonie położył i rzekł: „Moją będzie”.42

Wybór Boski pokazany został w licznych wierszach poświęconych Marii — 
Matce Bożej (o popularności motywów maryjnych w poezji świadczy wydana 
w 1911 roku antologia Niebios i Ziemi Królowa). U Zawistowskiej Maria pozo- 
staje wcieleniem czystego, doskonałego piękna, uduchowionego i cielesnego jed
nocześnie, jest cudem doskonałej harmonii wpisanej w świat, w materialną rzeczy
wistość (Zwiastowanie, Godzinki). W wierszu Przed Madonną Ostrowskiej Maria 
wtopiona zostaje w słoneczną, rozśpiewaną, pachnącą naturę-ogród. W dojrzałym, 
głęboko religijnym utworze Immaculata Maria symbolizuje pojednanie Boga i rze
czywistości, jest znakiem Bożego błogosławieństwa dla materialnego istnienia. 
Poetki widzą jednak także w osobie Matki Boskiej kobietę, młodą dziewczynę, 
której nieobce pozostają ludzkie emocje. W wierszu Panagia (jest to przykład ek- 
frazy, przepisanego na język poezji obrazu ludowego artysty) Maria to kobieta 
na siłę jakby ubrana w ziemskie oznaki świętości. Deifikacja, ludzkie hołdy stają 
się tu ciężarem: „Młode Jej skronie gniecie korona,/ Młodą pierś gniotą dostojne 
szaty”43. Zdaje się tęsknić za zwyczajnym życiem, chciałaby jak wieśniaczka 
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prząść kądziel czy zbierać zboże. Ją właśnie wybrał Bóg, sugeruje poetka, ale jej 
los mógłby stać się udziałem każdej innej dziewczyny. Świętość budzi respekt, 
szacunek, podziw, ale także zdumiewa. Święta Agnieszka z wiersza Zawistowskiej 
utraciła ważną cząstkę ludzkiego doświadczenia, nie dane jej było poznać swojego 
ciała (Agensa). Marii zabrakło radości zwyczajnego życia. Świętość oznacza sa
motność, istnienie poza światem i ludźmi (Panagia).

1.6. Zagubienie we własnym ciele.
Młodopolskie autorki zapisują także pewne rozchwianie tożsamości płciowej. 

Publikują czasem pod męskimi pseudonimami lub pseudonimami skutecznie skry
wającymi płeć: Adam M-ski (Trzeszczkowską), D-mol (Wolska), Savitri (Anna 
Zahorska). Pojawia się niejednokrotnie w tekstach kategoria męskiego podmiotu 
lirycznego — Usta Trzeszczkowskiej, Serce mnie boli Zahorskiej, wielokrotnie 
u Komornickiej zarówno przed przemianą, jak i po niej (Pan kona, Akt pokory, 
Bunt anioła, Skargi, Odnalezienie, Brama niebieska)44. Można to tłumaczyć sy
tuacją debiutu kobiet, które chciały zaistnieć na rynku literackim, spodziewając 
się pewnej rezerwy czytelników wobec literatury kobiecej. Kobiety-autorki miały 
wyraźne poczucie, że pozostają w cieniu wielkich, męskich nazwisk.

44 Maria Komornicka została w 1907 roku psychiczną transwestytką, rozpoznała w sobie męż
czyznę i kazała się nazywać Piotr Włast. Rodzina zdecydowała się poddać ją leczeniu psychiatrycz
nemu; poetka w kolejnych szpitalach przebywała aż do wybuchu Wielkiej Wojny. Leczenie nie od
niosło żadnych skutków, w kolejnych latach mieszkała, uważając się wciąż za mężczyznę, w swym 
rodzinnym Grabowie, gdzie pisała wiersze, składające się na, nigdy w całości nie wydany, tom Xięga 
poezji idyllicznej. Puentą dramatu jej tożsamości jest fakt, że ostatnią kartkę wysłaną przed śmiercią 
w 1949 roku do siostry podpisała znów jako kobieta — Maria.

45 Z. Trzeszczkowską, Usta, [w:] op. cit., s. 203.

Ale także należałoby chyba zobaczyć w fakcie przyjmowania maski męskiego 
podmiotu pragnienie wyjścia poza siebie i własną naturę. To próba spojrzenia 
na świat z męskiego punktu widzenia. I tak w Ustach Trzeszczkowskiej znaleźć 
można próbę męskiego spojrzenia na kobietę. To apoteoza ust — tym razem 
kobiecych, „zmysłowych” i „purpurowych”45. To zapis męskiego rozpoznania 
otchłani erotycznego pragnienia i nienasycenia: usta, które stają się obsesją, zdolną 
prowadzić do śmierci.

Zwrócić można tu także uwagę na (dość banalny) wiersz Zahorskiej Ja pra
gnąłem, który zapisuje przeżycie uczuć wielkich (męskich) prawodawców kultury, 
którzy doświadczają bolesnej konfrontacji z niechęcią świata, nie przygotowanego 
na ideały. W odświeżonej oświeceniowej paraleli Chrystus-Sokrates wyrażać by 
się miało przeświadczenie, że życie to kielich goryczy i zarazem cykuty.

Ciekawy pozostaje przypadek części wierszy Zawistowskiej, których adresat
kami bywają kobiety, piękne i zmysłowe, pociągające przepychem cielesności, 
która ożywia wyobraźnię. Nie wiadomo tylko czyją? Poetka nie sięga tu po gra
matyczną maskę męskiego podmiotu; trudno rozpoznać, kim jest liryczne „ja”.
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W efekcie powstaje zapis emocji niezmiernie rzadkich w literaturze polskiej. To 
literatura kobiecego (chyba jednak) podmiotu i kobiecego adresata. Kobieta w tych 
kilku wierszach poetki staje się obiektem estetycznej fascynacji, np.:

Wszędzie Cię widzę, o smętna, biała,
Oczy Twe patrzą z szmaragdów mórz,
Barwą Twych włosów mi słońce pała,
Lilia ma tony Twojego ciała,
Usta Twe płoną w purpurze róż!46 47 48

46 K. Zawistowska, Wszędzie Cię widzę, [w:] op. cit., s. 73.
47 Zob. uwagi M. Janion, op. cit., s. 180-187.
48 Jest to, jak trafnie zauważa M. Podraza-Kwiatkowska (Tragiczna wolność. O M. Komornic

kiej, [w:] Somnambulicy — dekadenci — herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 
1985, s. 253), „daleka krewna Józefa K. z Procesu Kafki”.

49 Por. K. Kralkowska-Gątkowska, op. cit., s. 90-134.

Prawdziwie dramatycznych przykładów rozchwiania tożsamości płciowej do
starcza oczywiście twórczość Komornickiej. Poruszający obraz emocji odmieńca, 
żyjącego na uboczu ludzkiego świata, podpatrującego cudze uczucia przynoszą 
Biesy*1. Metaforą zagubienia w niezrozumiałym świecie jest sytuacja wędrującej 
po wielkim mieście, przeganianej zewsząd Cyganki w Intermezzo*^. W wierszu 
Na rozdrożu podmiotem jest kobieta, wyzwalająca się z ograniczeń narzuconych 
jej przez świat — to liryka dialogu z niedokonkretyzowanym adresatem, uoso
bieniem rodziny, świata, pierwiastka szatańskiego. Puenta zapowiada wyzwolenie, 
oznaczające jednakowoż samotność: „Tyś nasza! — Niegdyś. Dziś wolna, sama, 
niczyja.” Opowiadanie O ojcu i córce zapisuje przekonanie, że ucieczka od nie 
akceptowanego świata w ogóle nie istnieje. Chyba, że jedynie w śmierć49.

2. Ekstrawertyzm autorek pozwala postrzegać rzeczywistość jako 
kobietę czy realizację idei kobiecości

2.1. Świat jest kobietą.
Grzech Ewy, twierdzą młodopolskie artystki, jeśli nie powołał świata do istnie

nia, to przynajmniej jego istnienie utrwalił. U Zawistowskiej kuszona przez węża 
Ewa wybiera zmysłową, erotyczną ziemską miłość przeciwko posłuszeństwu wo
bec Boga. Spodziewana rozkosz miłości staje się silniejszą wizją od spokojnego 
szczęścia w Raju. W wierszu Moja dusza jest łąką chaotycznych kwieci poetka 
idzie jeszcze dalej, stwierdzając, że świat z nicości powstał mocą Rozkoszy. Za
tem Ewa powtarzałaby tylko gest samego Boga, postrzeganego podobnie, jak ob
darzona mocą stwórczą Chuć Przybyszewskiego.

Hewa Ostrowskiej przynosi ujęcie o teologicznych wręcz ambicjach. Stwo
rzona pierwsza kobieta jest zachwycona światem i jakby tożsama ze światem. To 
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pierwsza macierz, starsza niż Adam. Ewa obawia się, „że żywot ma być jeno snem 
przelotnym Boga”50, jej grzech zatem nabiera znamion ofiary. Kobieta wybiera 
życie (więc i śmierć) przeciwko wieczności (więc przeciwko Bogu).

B. Ostrowska, Hewa, [w:] op. cit.t s. 173.

Magdaleno, ciszo polna tejże poetki to małe arcydzieło. Wiersz ma podwój
nego bohatera. W biografii biblijnej Marii Magdaleny zobaczyć można zapis fun
damentalnego doświadczenia egzystencjalnego, które prowadzi od grzechu i buntu 
do wyzwolenia, od cierpienia do wewnętrznego uspokojenia, harmonii. Postać 
grzesznicy, odpersonalizowana i wyabstrahowana z biblijnego kontekstu („cisza 
leśna, cisza polna”), wpisana zostaje w uświęcony, jak we franciszkańskich wier
szach Kasprowicza czy Staffa, świat. Drugim bohaterem wiersza jest człowiek, 
identyfikowany z Chrystusem, ziemskim wędrowcem, który doświadcza miłosier
nego gestu Magdaleny-natury, zarówno pomagającej znosić trud życia, jak i przy
gotowującej na śmierć (Podraza-Kwiatkowska 1985: 239-244).

2.2. Bóg jest kobietą.
Autorki poszukują kobiecej twarzy Boga, rozwijając tezy modernistycznych 

mistyków, przypuszczających, iż sfera religii dostępna jest przez kobiecą, emo
cjonalną naturę. Dusza kobiety to nasze okno na nieskończoność (Maeterlinck). 
Kobieta to aisza, przez którą Bóg przemawia do ludzkości (Schurć).

Zawitowska w Godzinkach czy Boleściwej przekonuje, że tajemnica Boskiej 
obecności dostępna pozostaje człowiekowi przez to, co ziemskie, co można roz
poznać sensualnie, co przynależne jest ludzkiemu doświadczeniu. Bóg objawia się 
poprzez doświadczenia zmysłowe, przez zachwyt nad światem i adorację istnienia. 
Kobiecość, pojmowana tu jako sublimacja zmysłowości, stwarza szanse odczucie 
transcendencji w zwyczajnym, pozornie tylko banalnym świecie.

Dojrzała poezja Ostrowskiej silniej jeszcze dokumentuje wartość kobiecego 
objawienia. W poemacie Chusty ofiarne zapisana jest rozmowa z duszą (oczywi
ście jest to żeńska Psyche, otwarta na wymiar duchowy i transcendencję). Poszu
kiwanie religijnej pewności okazuje się tu ścieżką fałszywą. Chusty Weroniki, le
gendarnej bohaterki zadomowionej w katolickiej wyobraźni, pozostają nietknięte 
cudem, człowiekowi pozostaje zatem jedynie nadzieja. Bóg wymaga od człowieka 
duchowego wysiłku.

Bohaterka liryczna wiersza Immaculata - Maria, Matka Boża — jest współ- 
uczestniczką historii zbawienia. Wtopiona w naturę, czysta i niewinna jest przeci
wieństwem grzesznej Ewy. Daje życie Zbawicielowi, przygotowując go na mę
czeńską śmierć, mającą odkupić grzech pierwszej kobiety. Ludzka egzystencja 
otrzymuje odtąd pieczęć świętości.

Ciekawe teksty religijne przynosi Xięga poezji idyllicznej Komornickiej. We 
wcześniejszych utworach tej autorki w wymiarze religijnym dominowała postawa 

50
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ekspresjonistycznego buntu i krzyku, jak u hymnicznego Kasprowicza (Psalmo
die)^ . W Hymnach nadziei pojawia się sytuacja spokojnej, radosnej nawet roz
mowy, która staje się manifestacją religijnego uspokojenia, zapatrzenia w Trans
cendencję. Wszyscy jesteśmy, przekonuje poetka, „Embrionami Wieczności”51 52, 
dojrzewającymi do duchowego współuczestnictwa w Boskości. Choć Bóg pozo- 
staje tu aksjomatem, nie ma jednego objawienia: każdy z nas jest inny i każdy 
nosi w sobie swojego Boga. Stąd obserwacja ludzi pozwala pełniej poznać naturę 
Stwórcy.

51 Zob. M. Podraza-Kwiatkowska, Tragiczna wolność, s. 239-244.
52 M. Komornicka, Hymny nadziei, [w:] ibid., s. 402.
53 B. Ostrowska, Macierzyństwo, [w:] op. cit., s. 108.
54 Por. A. Wydrycka, op. cit., s. 126-128.

Pisarki przełomu XIX i XX wieku proponują inną, alternatywną wobec in
stytucjonalnej (męskiej?) drogę do sacrum. Wiara, podkreślają, pozostaje dobrem 
prywatnym, zdobytym w geście duchowego wysiłku. Bóg jest przyjacielem odna
lezionym w intensywnie przeżywanym świecie, w doświadczeniach życia, w ludz
kim wnętrzu.

3. Doświadczenie macierzyństwa

Bronisława Ostrowska w cyklu Macierzyństwo zapisuje emocje związane z ta
jemnicą dawania życia. Jest to oksymoroniczne zespolenie skrajnych uczuć — ra
dości, szczęścia, ale także strachu, fizycznego bólu. Przede wszystkim doświadcze
nie macierzyństwa ma wymowę religijną, pozwala zrozumieć prawo wiecznego 
istnienia, regułę nieustannego odradzania się życia, ciągłego zmartwychwstawa- 
nia. Pobrzmiewają tu co prawda echa filozofii Schopenhauera — kobieta okazuje 
się częścią naturalnego cyklu. Nie ma tu wszakże schopenhauerowskiego smutku 
i fatalizmu. Kobieta jest Artystą powołującym do życia nowy byt. Jest też Nauczy
cielem, któremu przyjdzie formować osobowość drugiego człowieka. Macierzyń
stwo, pisze poetka, to „boskie okrucieństwo nowego żywota”53. Jest pojmowane 
jako przeznaczenie kobiety. Kobieta powołana jest do bycia matką, co prowadzi ją 
także do odczucia znikomości jej istnienia — kobieta jest „śmiertelnym Bogiem”, 
dając życie zaczyna dojrzewać do myśli, że jej los się wypełnił, że żyć teraz już 
będzie życiem swojego dziecka, w jakimś stopniu życiem podarowanym54.



342 Dariusz Trześniowski

4. Doświadczenie upływającego czasu

4.1. Ocalanie miłości.
Poezja potrafi grać rolę kompensacyjną wobec życia. Bywa zapisem miłości 

niemożliwej, zakazanej przez świat, także przez uwewnętrznione zasady moralne. 
Podkreśla Trzeszczkowska: „czego prawa nie uświęcą -/ Ja nie chcę brać i nie 
biorę”55. Autorki piszą wiersze dyskretne, kamuflujące rzeczywistego adresata wy
znań i deklaracji. Wyjaśnień trzeba szukać w faktach biograficznych. Wiadomo 
o romansach Zawistowskiej z Tetmajerem i Wyrzykowskim (choć głównym infor
matorem pozostaje tu mało wiarygodny pamiętnik samego Wyrzykowskiego, spi
sywany po latach). Wiadomo również o fascynacji Maryli Wolskiej Ignacym Pade
rewskim, Bronisławy Ostrowskiej — Wacławem Berentem. Niekiedy nie sposób 
ustalić odbiorcy kobiecych wyznań, jak ma to miejsce w przypadku Trzeszczkow- 
skiej (która pisała o swym nieszczęśliwym uczuciu w listach do Miriama).

55 Z. Trzeszczkowska, Lilia, [w:] op. cit., s. 205.
56 Ead., Rozstanie, [w:] ibid., s. 206.
57 K. Zawistowska, Kocham Ciebie, [w:] op. cit., s. 76.
58 Ead., O przyjdź Ty do mnie, [w:] ibid., s. 80.
59 Z. Trzeszczkowska Rozstanie, [w:] ibid., s. 206-207.
60 K. Zawistowska, Z marzeń moich, [w:] op. cit., s. 74-81.
61 Ead., Daj mi sny Twoje, [w:] ibid., s. 75.

Miłość niemożliwa przeżywana jest i sublimowana w wierszach. Liryki pozo- 
stają ekwiwalentem spotkań czy bezpośrednich wyznań. W egzaltowany, przeży
wany na literacki sposób o swych uczuciach piszą Trzeszczkowska i Zawistow
ska. Wzorem dla Trzeszczkowskiej stały się listy Abelarda i Heloizy, powieści 
Rousseau i Goethego. Zawistowska sporo wyczytała z liryków miłosnych Tet
majera. Więcej może w tych wierszach odwagi w nazywaniu przedmiotu tęsk
noty. Trzeszczkowska pisze: „pieczęć pieszczoty/Na ustach moich pozostaw na 
wieki”56, Zawistowska: „Chcę zapomnieć o wszystkim, co nie jest pieszczotą”57, 
„przymknę pijane rozkoszą powieki”58. Rozstanie opisy wane jest jednak w kate
goriach szablonowo-literackich, z atrybutami: mogiła, wieko trumny, pożegnanie 
na wieki, oczy ocierane z łez59; czy zwrotami: „rozdzieliła nas Ananke blada”, 
„pójdę, byś nigdy nie spotkał się ze mną”, „przedzgonnych psalmów hymn po
kutny”60. Oczekiwana śmierć jest jedyną możliwą puentą niemożliwego uczucia.

Rozstanie i tęsknota nie zawsze jednak rozpoznawane są wyłącznie jako dra
mat. Samotność nie przekreśla miłości, nawet może wyostrza jej pamięć. Marzenie 
i wyobrażenie pełnią rolę kompensującą. Kobiety-poetki, przynajmniej w swych 
wierszach, lepiej niż mężczyźni radzą sobie z rozstaniem i brakiem ukochanej 
osoby. Przestrzenią, w której miłość wciąż trwa, jest dla Zawistowskiej sen (,T>aj 
mi sny Twoje, daj ten sen skrzydlaty/ O mnie prześniony”61) i spodziewana per
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spektywa wieczności („Chciałabym, z tobą poszedłszy w zaświaty”62). Apolliński 
dystans potrafi przyjąć Maryla Wolska. Miłość, nawet niemożliwa („Wiem, że nie 
będziesz dla mnie niczym więcej, jak mgłą i snem”63), okazuje się wartością samą 
w sobie, zdolną przebudować porządek życia. To punkt orientacyjny, wokół któ
rego układane są myśli. Pisze poetka: „Tobie zawdzięczam, że mam tęsknić za 
czym”64.

S2 Ead., Chciałabym z Tobą poszedłszy w zaświaty, [w:] ibid., s. 79.
63 M. Wolska, Ex voto, [w:] op. cit., s. 187.
64 Ead., Cieniom, [w:] ibid., s. 59.
65 Bronisława Ostrowska, przykładna żona i matka, przeżyła gdzieś przed 1910 rokiem odwza

jemnioną, choć niespełnioną miłość do prozaika Wacława Berenta. Była to, jak się uważa, jedna 
z istotnych przyczyn (obok traumatycznego przeżycia z dzieciństwa — aresztowania za finansowe 
malwersacje i skazania na pobyt na Syberii matki oraz wypadku samochodowego z 1924 roku) głę
bokiej depresji, która odizolowała poetkę w ostatnich kilku latach życia od otoczenia.

66 B. Ostrowska, A kiedy ćmy wieczorem, [w:] op. cit., s. 237.

Poruszający dramat osobisty Ostrowskiej zapisany został w lirykach wydanych 
dopiero pośmiertnie65. Uwypuklona tu została bezradność , ja”, doświadczającego 
uczuć nieznanych wcześniej, którym zabrakło adekwatnych formuł językowych. 
Sięga niekiedy poetka po słownictwo i rytmikę ludowej piosenki. Widać w tym 
zarówno inspirację poezją Konopnickiej, jak też zapowiedź prymitywizmu cha
rakterystycznego dla początków dwudziestolecia międzywojennego (Śpiewanki).

Często pojawiają się przykłady liryki bezpośredniej, liryki zwrotu do adresata, 
w której poetka wyraża emocje dalekie od młodopolskiej egzaltacji i wyzbyte ka
muflażu. Jest to poezja bliska Pocałunkom Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. 
Ostrowska wyzyskuje tu poetyckie konwencje, nadając im nowy sens. Oczywi
ste, czy nawet banalne rekwizyty poetyckie (ćmy, wieczór, świerszcz w kominie), 
wytarte klisze poetyckie („serce pierś rozrywa”) zestawione zostają z prostą, nie- 
poetycką, jakby nieporadnie budowaną puentą: „Czy wiesz, że to bez ciebie życie 
nie jest życiem?”66. Wiersze są zapisem rozpaczy dojrzałej, odpowiedzialnej ko
biety, nie potrafiącej poradzić sobie z uczuciem, które, jak mogłoby się wydawać, 
bardziej przystoi wchodzącym życie, egzaltowanym, czekającym na wielką miłość 
dziewczętom. Odwrócona zostaje tradycyjna sytuacja liryczna — to matka ucieka 
od domowników w samotność, skrywając łzy i usiłując, nie zawsze skutecznie, 
ukryć prawdę o swym uczuciu. Sytuacji bezradności życiowej odpowiada bezrad
ność w sferze języka, wyzbytego cech poetyckiej nadorganizacji, sprowadzonego 
do najprostszych słów dziecka:

Zostawcie wy mnie w spokoju
Nie płaczę, nie płaczę przecie!
Dobrze mi w kącie pokoju,
Czego wy jeszcze chcecie?



Nie męczcie mnie już daremnie — 
Nie płaczę przecie, nie szlocham! 
Czego wy chcecie ode mnie? — 
Kocham go! kocham!! kocham!!!67

67 Ead., Zostawcie wy mnie w spokoju, [w:] ibid., s. 240.
68 Ead., Na ranę śnieg pada, [w:] ibid., s. 246.
69 Ead., Koło święconej kredy, [w:] ibid., s. 338.

Poczucie zagubienia w życiu, boleśnie przeżywana samotność pośród bliskich 
sobie osób, rozpamiętywanie przeszłości prowadzi w tych wierszach aż na granicę 
obłędu (Nie mogę sobie dać rady). Bardzo wątłą nadzieję pokłada się w Bogu. Re
ligijna bez wątpienia poetka, jaką była Ostrowska, nie potrafi znaleźć antidotum 
na swą rozpacz w modlitwie. Wyciszenie dramatu, jakie w końcu przecież nad
chodzi, nie oznacza spokoju, jest stanem letargu, śmierci za życia czy oczekiwania 
już tylko na śmierć, może na wieczność, po której spodziewać się można jedynie 
spokoju; to bardziej żydowski szeol niż chrześcijańskie niebo:

Na ranę serca śnieg pada,
Pada powoli, powoli...
Cisza się Bogu spowiada 
Z tego, że nic już nie boli.68

2.2. Ocalanie przeszłości.
Wiersze pisane przez Ostrowską w latach 20-tych XX wieku pokazują sytu

ację uwięzienia człowieka w nowoczesnym, bezdusznym świecie, w którym bra
kuje miejsca na uczucia (zwłaszcza poemat Koło święconej kredy). Jest to zwrot 
w stronę twórczości Skamandra, który oznacza wypracowanie nowego języka po
etyckiego, mającego być zapisem emocjonalnych doświadczeń czasu technicznej 
nowoczesności. Poetka pisze wierszem wolnym, wprowadza nowe rekwizyty po
etyckie (gięte krzesła, elektryczne świece, kaloryfer, wozy motorowe), zapisuje 
banalne, codzienne rozmowy. Zbudowany zostaje obraz świata nieprzyjaznego, 
obcego. To rzeczywistość pozoru, to fasada, życie w tandetnych dekoracjach, 
które skrywają pustkę („Nie ma rzeczywistości. Nie ma prawdy i treści”69). Po
etka, podpatrując nieautentyczność zunifikowanych emocji („ludzie — plakaty, 
etykiety”70), zapisuje przeświadczenie, że wszystko, co najlepsze zdarzyło się już 
w przeszłości, że pozostają tylko wspomnienia. Człowiek skazany jest wyłącznie 
na siebie, życie jest dialogiem z samym sobą. Proustowski powrót do przeszłości 
nie daje tu szczęścia, jest raczej traktowany jako bolesna konieczność: przeszłości 
nie można przywrócić do życia, to „przeszłość zatracona”71, „kłamane sny”72.

70

71

72

Ibid., s. 346.
Ibid., s. 337.
ibid., s. 339.
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Inaczej przywołują wspomnienia wiersze i poematy Maryli Wolskiej (tom 
Dzbanek malin). To łagodny i estetyzowany powrót do przeszłości. Czas miniony 
okazuje się ważniejszy od teraźniejszości, jednak w tym przypadku samotność i tę
sknota za minionym światem dają odczuć inny, równie wartościowy smak życia. 
Ocalony dzięki wspomnieniom zostaje dawny Lwów, przestrzeń rodzinnego domu 
i miasta, rodzina i postaci krewnych, goście kulturalnego salonu na Zaświeciu, bo
haterowie rodzinnych opowieści. Poetka wyraża przeświadczenie, że uczucia zo
stawiają niezatarty ślad. Nie przemija miłość (Zaduszki matka zawsze rozpoczy
nała od pielęgnacji grobu ukochanego mężczyzny swojego życia — Artura Grot
tgera). Nie umierają ludzie, których ożywia pamięć (brat Albert). Pogrzeb osoby, 
która czegoś w życiu dokonała, nie jest smutną uroczystością, dopóki żyje w ludz
kiej pamięci (Seweryn Goszczyński, pani Szpergowa — lwowska aktorka). Naj
gorsze, co może się przytrafić u schyłku życia, twierdzi Wolska, to zapominanie, 
pojmowane jako skazywanie na śmierć, to „bezkarna, ciężka krzywda zapomnia
nych rzeczy”(Boniecki 1988: 79-114). Starość wreszcie to koniec obowiązków 
wobec świata i ludzi, to życie z samym sobą. Zatem to bezkarna możliwość po
wrotu do dzieciństwa („mam znowu dziewięć lat”73), przeżywane na nowo dzie
cięce pasje, radości i lęki (Las). To radość wyzwolenia wyobraźni, powrotu do 
świata baśni (Swaty).

73 Ead., Demnia, [w:] ibid., s. 386.
74 E. Boniecki, Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka, Warszawa 1988, s. 79-114.
75 B. Ostrowska, Nad czarną wodą latarnie, [w:J op. cit., s. 377.

Niezwykły obraz starości przynosi późna twórczość Komornickiej. To oczy
wiście także wspomnienia, będące tu jednak próbą uwiecznienia ludzi okaleczo
nych i odrzuconych (Modlitwa za Żenię). To również na poły fantasmagoryjne 
wspomnienia z dzieciństwa, w którym pojawiały się pierwsze znaki odmienno
ści (Strzyż). To przede wszystkim jednak, wobec „veta organizmu”, tworzenie na 
nowo samego siebie, czas powtórnego dzieciństwa i początku nowej egzystencji. 
To budowa, jak pisał Edward Boniecki, raju odzyskanego74.

4. Doświadczenie śmierci

W wierszach Ostrowskiej znaleźć można głęboką autorefleksję, rozmowę 
z sobą, z cieniami przeszłości, z Bogiem. Jedynymi bliskimi ludźmi wydają się ci, 
którzy znają smak cierpienia (cykl W karnecie balowym). Zapisuje poetka bolesne 
modlitwy, wyrażające zmęczenie życiem, rezygnację: „daj mi przeżyć Panie,/ Ten 
wieczór długi”75. Zwyczajne życie wydaje się ciężarem, codzienne winy urastają 
do rozmiarów grzechu. Oczekiwania Boga wobec człowieka, mającego postępo
wać wedle ewangelicznych reguł mogą być zbyt wygórowane (Nie pracuję, o Pa
nie!). Można tu znaleźć trudną akceptację upływającego czasu, w tym chyba także 
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własnej choroby, narastającego poczucia obłędu, oddzielającego od życia. Biała 
godzina przynosi poetyckie świadectwo wewnętrznego wyciszenia i zamknięcia 
w pejzażu własnej wyobraźni. Rozrachunek z życiem jest sporządzony w (charak
terystycznym dla kobiecej poezji?) języku zmysłowych doświadczeń. Przeszłość 
określana przez kolory wyraziste, z ekspresjonistycznej palety, które wyrażają pa
sje i emocje: „płomienne rabaty”, „żar nasturcji”, „szkarletów krew”, czerwień 
jarzębiny. To mocny zapach jaśminu, smak miodu. Wieczność ma kolory zimne, 
białe i srebrzyste: „białe kwiaty”, „szare ćmy”, księżyc, „srebrne kwiaty, gwiazdy, 
łzy”. Wieczność to upragniony spokój, to ostateczny kres wspomnień i emocji: 
„pamięć nie boli i życie nie boli”76. Trzeba także wyzbyć się złudzeń, sugeruje po
etka wbrew długiej poetyckiej tradycji poezji miłosnej (przynajmniej począwszy 
od liryki średniowiecznych trubadurów), że wieczność przynieść może spełnie
nie niemożliwej, istniejącej na przekór normom etycznym miłości. Z tego uczucia 
można się tylko u schyłku życia wzajemnie rozgrzeszyć (Biała godzina III).

76 Ead., Biała godzina I, [w:] ibid., s. 360.
77 M. Wolska, Wielki ład, [w:] op. cit., s. 337.
78 Ead., Nie wiem, [w:] ibid., s. 385.
79 Ead., Wiem, [w:] ibid., s. 397.

Dużo spokojniejsze przygotowanie na śmierć zapisują wiersze Maryli Wol
skiej. Obie poetki w tym są sobie bliskie, że potrafią znaleźć radość we francisz
kańskiej obserwacji przyrody, wciąż równie pięknej, takiej samej, niezmiennej, 
której życie toczy się znajomym rytmem (Wiosna Ostrowskiej, Pożegnanie, Czas 
Wolskiej). Wolska podkreśla jeszcze, iż śmierć jest częścią procesu naturalnego, 
zmartwychwstanie w cyklu biologicznym tutaj nie przeraża (Może), inaczej niż 
u wczesnego Tetmajera (Wszystko umiera z smutkiem i żałobą). Śmierć jest także 
oczywistym zamknięciem życia, konieczną puentą istnienia (Przyjdzie czas).

I to, co chyba najbardziej frapujące w późnych wierszach autorki Dzbanka 
malin, to przeczucie czy raczej pewność nieskończoności. Pisze poetka: „Bierze 
mnie w siebie Wielki Ład na wieczne nieoddanie”77. Doświadczenie metafizyczne, 
analogicznie do doświadczenia świata, ma charakter sensualny, wieczność ma 
swoje barwy, dźwięki, zapachy („moje niebo musi pachnieć świerszczyną”)78, ma 
przyjemny dotyk chłodnej wody (Wpław). Spodziewanym rajem będą także ludzie, 
których się kochało, którzy byli bliscy:

Wiem, że ich odzyskam oczyma,
Wiem, że ich rozpoznam ustami,
Że mi wyjdą naprzeciw ci sami,
Że nie są mgłą ani snami,
Wiem...79

Klimat uspokojenia i wpatrzenia się w harmonię, Wielki Ład istnienia odnaleźć 
też można w ostatnich wierszach Komornickiej. Zaskakująco pogodne są takie 
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teksty, jak Kąpiel słoneczna, Czerwiec w polu, Wieczór czerwcowy. Odkrywana 
na nowo przyroda, doświadczana jako harmonia barw, dźwięków i zapachów, 
postrzegana jest jako zapowiedź Raju „odkupionego Adama”80.

M. Komornicka, Brama niebieska, [w:] op. cit., s. 425.

Przejdźmy do krótkich wniosków. Wychowane przez młodopolską atmosferę 
poetki potrafiły poszerzyć skalę tematyczną polskiej liryki. Zapisały emocje wcze
śniej nieobecne w literaturze, rozluźniły jej moralny gorset. Utrwaliły portret ko
biety początku czasów nowoczesnych, dopominającej się w bardzo jeszcze „mę- 
skocentrycznym” świecie o swoje prawa — do niezależnych wyborów miłosnych, 
do odkrywania własnego ciała, do określania własnej tożsamości (także płcio
wej, jak u Komornickiej), innego przeżywania świata, religii, upływającego czasu, 
wreszcie śmierci. Kobiety-autorki pełnym literackim głosem wypowiedziały swoją 
odmienność, zapowiadając teksty zrewoltowanych pisarek XX wieku (Nałkow
skiej, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, a zwłaszcza Swirszczyńskiej, Poświatow- 
skiej). I, trzeba mocno podkreślić, skala tego zjawiska pozostaje czymś wyjątko
wym na tle literatury europejskiej. Nigdzie indziej literacki głos kobiet nie za
brzmią! tak wyraziście, ich twórczość nie zajęła tak rozległego i artystycznie do
niosłego miejsca na mapie kultury.
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The experience of womanhood in the writings 
OF FEMALE POETS OF YOUNG POLAND

The scale and significance of the lyrical output of women at the turn of the 20th century is 
unprecedented in the history of Polish literature. Indeed, it would be difficult to find its analogue in 
any European literature of the time. The reason for this state of affairs is that the second wave of 
emancipation was manifested in Poland above all in literature. If the 19ül-century positivism strived 
for the right to education and work, modernism emancipated the woman as a conscious subject 
of culture. The active poets of the period include: Bronisława Ostrowska, Kazimiera Zawistowska, 
Maryla Wolska, Maria Komornicka and Zofia Trzeszczkowska.

The author has distinguished several topics connected with existential experiences either ac
cessible only to women or lived through and understood in woman-like ways. A record of bodily 
experiences was a manifestation of a social revolt against conventions and of the development of 
a fuller self-awareness, which was ready to ascribe feminine attributes to the world and to God. The 
experience of motherhood in Ostrowska’s lyrical poetry was expressed in the oxymoronic juxtapo
sition of extreme feelings: joy, happiness, fear and physical pain; above all, however, it acquired 
a religious meaning by revealing the law of the eternal rebirth of life, an everlasting resurrection.

The female poets of Young Poland gave a full literary voice to their feminine distinctiveness, 
anticipating the writings of the revolutionary women authors of the 20th century (Nałkowska, 
Pawlikowska-Jasnorzewska, but especially Świrszczyńska and Poświatowska).


