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Przedranna epifania Tadeusza Micińskiego. 
(O wierszu Jut świt...)

Na początek - krótka historia. Wiersz zatytułowany Już świt... 
ukazał się po raz pierwszy w krakowskim „Życiu” 1899 roku w nu
merze 17/18. W tomiku W mroku gwiazd (1902) został przedru
kowany z niewielkimi zmianami, bez tytułu; formuła „Już świt” 
stała się tytułem całego cyklu. To nie koniec historii tego utworu. 
Istnieją jeszcze (co przeoczyli dotychczasowi wydawcy) dwie jego 
wersje. Pierwsza - to rękopis z archiwum „Życia” w Bibliotece 
PAU-PAN w Krakowie, sygnatura 7656. Druga wersja zupełnie 
zaskakuje: wiersz ten jest mianowicie fragmentem powieści Miciń
skiego Mene-Mene-Thekel-Upharisim!... Quasi una phantasia 
opublikowanej pośmiertnie przez Artura Górskiego i Czesława La
tawca w roku 1931 (s. 77-78). Jeśli wierzyć Latawcowi, który 
opiera się na listownej informacji Wandy Popławskiej, powieść ta 
była pisana w latach 1913-14 podczas pobytu Micińskiego na 
Ukrainie w gościnie u Popławskich. Czy tylko wtedy? Do tego py
tania przyjdzie nam powrócić.

Włączenie wiersza do powieści zostało dokonane w inny spo
sób niż podobne zabiegi w Nietocie, gdzie wiersze zachowały swoją 
formę graficzną. W Mene... ów rymowany dziewięciozgłoskowiec, 
jakim jest Już świt..., został wtopiony w prozę, przeważnie poetyc
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ką, i nie jest łatwy do odszukania tym bardziej, że pominięto wyra
zy „Już świt” i następne. Zamiast nich są słowa zaklęcia, prośba do 
samego siebie (nb. w stylu Wyznań św. Augustyna):

Uspokój się duszo moja - uspokój. I po raz trzeci wzywam cię: 
uspokój się duszo moja.

I potem znajdują się - już od razu - słowa: „Dusza ma blada 
z przerażenia” czyli wers piąty. (Informacje o innych zmianach 
i opuszczeniach będą podawane sukcesywnie).

Oczywiście Miciński mógł, jak to miał w zwyczaju, umieścić 
wcześniejszy wiersz w późniejszej powieści; w ten sposób włączył 
do Mené... wiersz Bądź zdrowa! Jednakże to nie koniec niespo
dzianek. Otóż wspomniany już rękopis omawianego wiersza, ten 
według którego dokonano druku w,Życiu”, jest napisany w sposób 
ciągły! Tak zatem, jak w Mené... ! Podział na wersy został w tym 
rękopisie zaznaczony znakiem: I__ Nie wiadomo, czy podział ów
zaznaczył Miciński, czy ktoś z redakcji; na przykład ta sama osoba, 
która podała rodzaj czcionki: garmond i która wysunęła słowa „Już 
świt” z pierwszego wersu na tytuł, rozpoczynając w ten sposób 
druk wiersza w „Życiu” od słów: „Purpury są na niebie”. Atrament 
jest identyczny z użytym przez Micińskiego. Co więcej, zmiany 
w porównaniu z wersją we W mroku gwiazd łączą ze sobą trzy 
wersje: rękopiśmienną, pierwodruk w „Życiu” oraz fragment 
w Mené... ; te trzy odmiany tekstu są bowiem niemal identyczne. Na 
przykład tylko w wierszu dwunastym tekstu z W mroku gwiazd 
jest: „serce się moje w dal unosi”. W trzech pozostałych jest: 
„gdzieś prosi”. Anioł tylko w tomiku „owiewa” mgły; w trzech 
pozostałych wersjach: „obwiewa”. Podobnie rozkładają się zmiany 
w opisie Przenajświętszej Królowej (do tego jeszcze wrócimy). 
Również interpunkcja jest inna tylko w tomiku W mroku gwiazd.

Nie ulega wątpliwości, że wspomniane trzy wersje powstały 
jednocześnie; dopiero przygotowując tomik W mroku gwiazd poeta 
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dokonał kilku poprawek. Jest wysoce prawdopodobne, że rękopis 
złożony w redakcji „Życia” pochodził z pisanej, już wtedy, powieś
ci. Stąd jego ciągła, a nie wersowa forma. Nie przeczy to relacji 
Wandy Popławskiej: prawdopodobnie Miciński wrócił w latach 
1913-1914 do rozpoczętej kiedyś powieści. Nigdy zresztą tego 
utworu nie dokończył, a rękopisy, w kilku wersjach, którymi roz
porządzał Latawiec, zaginęły.

Przedstawiona tu supozycja wydaje się tym bardziej prawdo
podobna, że wiersz Już świt... znakomicie się łączy z pierwszą 
częścią Mene..., gdzie całe fragmenty nie tylko są napisane prozą 
poetycką, ale także są zbudowane - podobnie jak to ma miejsce 
w omawianym wierszu - na skrajnej opozycji: z jednej strony jest 
tu oparty na sadystycznej wyobraźni dekadencki pesymizm, z dru
giej - wręcz religijne uniesienia. Do innych podobieństw powróci
my nieco później.

Niniejsza interpretacja przyjmuje jako podstawę wersję w to
miku W mroku gwiazd', nie zapominając jednak o kontekście 
Mene... Ponieważ wersja ta pozbawiona jest tytułu, stosuję jako ty
tuł incipit: Już świt...

*

Już świt... dzieje się w momencie, kiedy kończy się noc. 
W pierwszym, graficznie wydzielonym fragmencie tego wiersza 
wyraźna jest jeszcze przewaga nocy. Świt został zasygnalizowany 
zaledwie trzema uwagami: „Purpury są na niebie”, „zimne mgły na 
polu” (mgły już co prawda widoczne, jednakże jeszcze pozbawione 
koloru). „Ptaki się budzą”. Są to jednocześnie jedyne w tym frag
mencie odniesienia do świata zewnętrznego, realnego. Noc nato-

' Wszystkie cytaty z wierszy Micińskiego będą pochodziły z wydania: T. M i - 
ciński, Poezje, oprać. J. Prokop, Kraków 1980, Biblioteka Poezji Młodej 
Polski.
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miast jest tu obecna jako stan wewnętrzny: „Wciąż nocne straszą 
mary”. (Przypominają się słowa Norwida: „Gdyby przed świta
niem, / Przed złotym dnia początkiem, jakieś sny złowieszcze / Nie 
łaziły gromadnie. -”2). Jest to pogranicze jawy i snu: „Sen to? czy 
zjaw?”. Dodajmy: złego snu, sennego koszmaru (w Mené... tej 
nocy Jarosław przypomina sobie swoją zbrodnię: zabił żonę, a poś
rednio i córeczkę; oniryczna technika powieści pozwala przypusz
czać, że to tylko koszmar senny). „Nocne mary” wzbudzają prze
rażenie: „Dusza ma blada z przerażenia”. Są w tych marach i mo
giła, i obraz sobowtórowego, czerwonego od bólu cienia. Przejście 
od mary-snu do jawy jest przygnębiające: wymienione są dwu
krotnie łzy. „Dusza” zostaje zastąpiona przez częste u Micińskiego 
serce; sygnalizuje ono wzrost natężenia emocjonalnego. Wzmianki 
o „wielkiej ciszy”, o wędrówce pątniczej i konaniu pozwalają się 
domyślać, że chodzi tu o myśli samobójcze. (W Mené... przewija 
się motyw samobójstwa. W tekście odpowiadającym wierszowi Już 
świt... opuszczony został w Mené... wers „Dusza mogiłę własną 
grzebie”, jest natomiast wśród halucynacji Jarosława obraz mogiły 
z człowiekiem żywcem pogrzebanym.)

2 C. Norwid, Wieczór w pustkach (Fantazja), [w:] tenże, Pisma wszystkie, 
zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. G o m u - 
licki, [t.J 1, Wiersze: część pierwsza, Warszawa 1971, s. 31.

Taki właśnie sposób przeżywania godziny przedrannej, znany 
psychiatrom, niebezpieczny dla chorych na depresję, jest często 
udziałem tych osób, które z reguły są bardziej wrażliwe niż inne: 
poetów. Depresyjny a jednocześnie turpistyczny opis Zorzy po
rannej dał Charles Baudelaire w wierszu pod tym tytułem; ale także 
Słowacki w Królu Duchu (Pieśń druga, rapsod I) i Tetmajer (Pre
ludium XII. Poezje. Seria II) i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 
(Turkot świtu, Surowy jedwab). A także - w sposób najbardziej 
odległy od dykcji Micińskiego - Wisława Szymborska w wierszu 
Czwarta nad ranem, który to wiersz zainspirował amerykańskiego 
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poetę Edwarda Hirscha (Czwarta nad ranem. Dzika wdzięczność). 
Nie sposób tu ominąć - głośnej obecnie - sztuki Sary Kane 4.48 
Psychosis, której autorka popełniła samobójstwo.

Świt to moment przesilenia: od pierwszej zmiany koloru nieba 
aż do chwili poprzedzającej ukazanie się słońca światło walczy 
z ciemnością. W wersji ludowo-mitologicznej i w wersji poetyckiej - 
duchy jasne walczą z duchami złymi. W wierszu Słowackiego Kiedy 
pierwsze kury... złotowłose cherubiny zwracają puklerze z ognia 
przeciw duchom złym, a w wersji Norwida wygląda to w ten sposób:

Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem 
Płomienne blaski różowe z mrokami 
Walczą, jak Cnota z świata-tego Księciem -3

3 C. Norwid, Quidam. Przypowieść, [w:] tenże, Pisma wszystkie..., t. 3: 
Poematy, Warszawa 1971, s. 89.
4 Przykłady pochodzą z wierszy: Oto mej duszy świątynia..., Witeź Wlast, 
Wśród traw omdlały...

U Micińskiego walka ta została wyraźnie zinterioryzowana 
(choć i u wspomnianych romantyków taka wykładnia jest możliwa) 
i trochę zmieniona. Złe moce to - jak wiemy z innych jego utworów 
- rozpacz prowadząca do stanu depresji, inercji, stagnacji. Pojawia 
się nie tylko pragnienie spokoju i ciszy („w dół się przechylam, 
w wielką ciszę -”) ale i chęć „odejścia”, co łączy się z obrazem 
tułacza, pątnika idącego ku śmierci („gdy będę konać”). W trochę 
późniejszym wierszu Noc św. Jana wygląda to w ten sposób: „Chcę 
odejść w głaz - w jezioro - w ciemny bór Jednakże taki stan 
depresyjno-inercyjny nie jest w tej poezji akceptowany; stąd częste 
wezwania sugerujące postawę aktywną: „Niech wicher morski 
gra”, „Ognie! niechaj was wśród mroków rozżarzą!”, „Grom bu
dzi!”4 itp. W omawianym tu wierszu pragnienie wyjścia ze stanu 
przedrannej depresji zostało wyrażone zupełnie inaczej. Koniecz
ność „obrony przed zgubą” poddaje jakiś głos:
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[Tylko mi nie płacz - nie łam dłoni - 
ze snów otrząśnij się złowrogich - 
jest coś, co nas przed zgubą broni - 
nas - i naszemu sercu drogich].

Umieszczenie tego fragmentu w nawiasie5 sugeruje, że są to 
słowa kogoś spoza dotychczasowej scenerii; może kogoś bliskiego, 
kto usiłuje pocieszyć i poddać sposób terapii poprzez przywołanie 
wartości religijnych. (Inaczej jest w Mené..., gdzie nie ma nawiasu. 
Słowa te, są tam jak gdyby nawiązaniem do inicjalnego, autoper- 
swazyjnego: „Uspokój się...” i stanowią-jako głos wewnętrzny - 
ciąg dalszy autoterapii.6)

5 Nawias jest tylko w wersji umieszczonej w tomie W mroku gwiazd.
6 Słowa: „Uspokój się duszo moja” pojawiają się jeszcze raz, w jednym z od
rzuconych przez Micińskiego rękopisów Mene... Kontekst jest zaskakujący 
i świadczy o tym, jak blisko był Miciński groteski. Nie darmo tak go cenił Wit
kacy! Otóż Jarosław spodziewa się śmierci. Po pięknym cytacie ze św. Teresy 
padają słowa: „Lecz uspokój się duszo moja - patrz z radosną prostotą: wnoszą 
ci obiad, tu masz zupę z jarzyn, rybę, kisiel i wino stare” (s. 270).

Rezultatem tej rady-pociechy jest zupełna zmiana nastroju. 
Zerwanie z przedranną depresją (notabene dość słabo poetycko 
wyartykułowaną) ukazane jest pośrednio poprzez przedstawienie 
misterium wschodu słońca. Rozpoczyna się - wydzielona graficz
nie - druga część utworu, wyraźnie przeciwstawna wobec części 
pierwszej.

Miciński nie jest poetą, którego dawni poloniści nazwaliby 
„piewcą natury”. Tym bardziej warto przyjrzeć się temu fragmen
towi, który zawiera więcej niż zwykle obserwacji świata zew
nętrznego.

Została tu opisana wczesna faza wschodu słońca, moment 
przed jego ukazaniem się. Słowo „słońce” umieszczone jest dopiero 
w ostatnim czterowierszu. Brak tu nawet pierwszych promieni 
słonecznych, które tak lubili przedstawiać Adam Mickiewicz i Cy
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prian Norwid. Jest to zatem ta faza, w której wyłaniają się z ciem
ności zaledwie bezkształtne, falujące na przestworzach mgły. Ten 
przejrzysty bezkształt mgieł i przestworzy jest już nosicielem ko
lorów: mgły są fioletowe i błękitne; srebrzysto-jasne i złotolite są 
przestworza. Następny etap świtania przydaje różu, szkarłatu i ko
loru złoto-zielonego. Zaczynają wyłaniać się pierwsze kształty: 
drzewa. Właśnie na sposób przedstawienia tych drzew - w roku 
1899 - warto zwrócić uwagę. Nieco wcześniej pada w tym wierszu 
słowo: „maluje”. Takiego malowania nauczyli dopiero impresjoni
ści: kolor drzew nie jest tu „kolorem lokalnym”, zależy od pory 
dnia, od sposobu oświetlenia. Stąd: „Drzewa jak wyspy koralo
we”.7 Drzewa są odrealnione nie tylko dzięki epitetom „zacza
rowane, niepojęte”, ale także przez porównanie do wysp. Są one jak 
gdyby oderwanymi od podłoża czerwonymi wyspami na falującym 
- o czym wspomina się nieco wcześniej - morzu kolorowych mgieł. 
Dodajmy, że czerwieni i jej zadziwiających różnorodnością odmian 
jest w tym utworze więcej: od purpur na niebie i czerwonego od 
bólu cienia z pierwszej części poczynając, przez ognistą różę lśnią
cą szkarłatem, aż po obłoki, porównane do świętego kadzidła z jego 
czerwonym i „liliowym” wnętrzem (ciągle jesteśmy w kręgu okre
śleń sakralnych). Jednakże czerwień (koral) drzew jest tu nie tylko 
-jak najczęściej u Micińskiego - związana z chęcią wyrażenia 
uczucia. Jest także niewątpliwie rezultatem obserwacji autentycz
nego wschodu słońca. Warto przypomnieć, że w języku niemieckim 
jutrzenka to „Morgenröte”.8

7 Jeśli chodzi o polskie malarstwo, czerwone elementy w pejzażu stosował 
przede wszystkim Wojciech Weiss; malarz bliski, podobnie jak Miciński, 
ekspresjonizmowi, który to kierunek wprowadził jeszcze większą swobodą 
w posługiwaniu się barwami aż do ich autonomii włącznie. Jako ciekawostkę 
warto przypomnieć wiedeńską dyskusję z 1895 r. nad czerwonymi drzewami 
Ludwiga von Hoffmanna. Zob. H. Bahr, Zur Überwindung des Naturalismus. 
Theoretische Schriften 1887-1904, Stuttgart 1968, s. 173-175.
• Trudno powstrzymać się od przypomnienia w tym miejscu opisu wschodu 
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Moment wynurzenia się z ciemności początkowo jedynie kolo
rowych mgieł, a potem - powoli - świata kształtów i barw, moment 
zatem codziennego powtórzenia swoistej kreacji świata, skłania do 
ujmowania zjawiska wschodu słońca w kategoriach sakralnych.9 
Oczywiście, natychmiast nasuwają się skojarzenia z niejednokrotnie 
już opisanymi kultami solamymi, ofiarami Azteków, ze wspomnia
ną w Nietocie ranną ofiarą braminów, która jest symboliczną ofia
rą wszechstworzenia, a także z literackimi ujęciami wznoszącego 
się słońca jako monstrancji itp.10

słońca w Chłopach Reymonta (początek części Wiosna). Przy wszystkich różni
cach (chłopska mentalność narratora) są także podobieństwa i to nie tylko w sa
kralizacji, ale również w opisie pejzażu wyłaniającego się fragmentami z mgieł 
na różnych poziomach.
9 Nawet daleka od sacrum Wisława Szymborska opisując w wierszu Wcze
sna godzina (Chwila, Kraków 2002) jak zostaje „zaranność mistrzowsko zmie
niona w poranność” używa słów „ceremonia” i „cud”.
10 Młodopolski solaryzm opracował wszechstronnie Jerzy Kwiatkowski 
w obszernej rozprawie Od katastrofizmu solarnego do synów słońca w księdze 
zbiorowej Młodopołski świat wyobraźni, studia i eseje pod red. M. Podrazy- 
-Kwiatkowskiej, Kraków 1977. Co prawda piszę Kwiatkowski, że solaryzm 
Micińskiego zasługiwałby na osobne studium, jednak poświęcił autorowi Nie- 
toty wiele cennych uwag.
11 Wojciech Gutowski, omawiając wyobraźnię odrodzeńczą Micińskiego, piszę 
w związku z tym fragmentem o „pejzażu szczęśliwej natury” (W. Gutowski, 
Wprowadzenie do Xięgi tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego, 
Bydgoszcz 2002, s. 225).

Już świt... Micińskiego stanowi taki właśnie podniosły, pełen 
religijnego zachwytu opis świtania. Pamiętamy, że ów opis nastę
puje po słowach rady-pociechy: „nie łam dłoni”, Jest coś, co nas 
przed zgubą broni”, można więc rozpatrywać całą tę część utworu 
jako próbę podjęcia terapii psychicznej. Terapii, aż do ostatniego 
wersu - udanej. Pojawia się przecież nawet rzadkie u Micińskiego 
słowo „szczęście”.11 Na funkcję terapeutyczną wskazuje sposób 
ukształtowania początkowej partii opisu świtu: poeta, znany z war
tości estetycznych ostrych, z wyobraźni katastroficznej, dobiera tu 
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słowa sugerujące - inaczej niż w części pierwszej - doznania ła
godne, miękkie, delikatne, czemu sprzyja także brak kształtów i fa
lujący ruch. Zaraz też zostaje wymieniony pierwszy element sakra
lizacji: Anioł, który owianiem skrzydeł „uświęca” mgły, aby nie 
plamił „ich pył, ni ciężar smętnej ziemi”. To ostatnia wzmianka 
o ziemi i jej smutku, a także o ciężarze. Wszystko bowiem dzieje się 
teraz w przestrzeni, w której jakby przestała działać ziemska grawi
tacja. O tej przestrzeni, ukształtowanej za pomocą koloru, mówi się 
w wierszu, że jest „ponad światem - / raczej na światów gdzieś 
przełęczy”. Jest to zatem coś w rodzaju granicy z zaświatem, 
z „tamtą stroną”. Taka przełęcz czy grzbiet nieba znajduje się - 
Przypomnijmy - w Fajdrosie Platona.

Na tle takiej scenerii zarysowują się postacie. Mgły przywołują 
-jak już wspomniano - Anioła (notabene aniołów jest w poezji 
Micińskiego, ucznia Słowackiego, o wiele więcej niż szatanów czy 
Lucyferów; podobnie jest z rajem). Udział aniołów w kształtowaniu 
sztafażu świtu jest dziedzictwem po wielkich romantykach: złoto
włose cherubiny Słowackiego {Kiedypierwsze kury...), niknące 
pióra Anioła Stróża w Panu Tadeuszu (księga XI), promieniści 
Aniołowie wznoszący tysiączne miecze u Norwida {Wieczór 
w pustkach). Również postać „przenajświętszej Królowej”, którą 
wprowadza Miciński, można łatwo odnaleźć u wielkich roman
tyków; oprócz trzech wymienionych trzeba by jeszcze dodać 
Zygmunta Krasińskiego i jego Przedświt. Co prawda brak jej we 
wszystkich opisach świtu wspomnianych przed chwilą; nie ma jej 
nawet w Panu Tadeuszu, choć to przecież świt dnia Najświętszej 
Panny Kwietnej. Jednakże właśnie Mickiewicz połączył jutrznię, 
wschód słońca i Boskie zapłodnienie Dziewicy w wierszu Hymn na 
dzień Zwiastowania N. M. Panny. To ważny kontekst. Istnieje bo
wiem dwojaka tradycja przedstawiania wschodu słońca w poezji. 
Jedna, eksponująca raczej ostatnią fazę wschodu, łączy go ze Stwo
rzycielem. Tak jest w ogólnie znanej polskiej pieśni do słów Fran
ciszka Karpińskiego: Kiedy ranne wstają zorze..., w której cała 
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natura śpiewa: „Bądź pochwalon Boże wielki”. Druga tradycja 
związana raczej z prezentacją świtu czy nawet przedświtu łączy go 
z elementem kobiecym.

Słowniki symboli podkreślają, że we wszystkich cywilizacjach 
na pograniczu nocy i dnia jawi się pozytywnie nacechowana po
stać kobieca.12 Przytacza się zarówno Księgę Hioba (38, 12-13) 
jak i fragmenty Rig-Vedy i wiele innych. Utwór napisany w innej 
niż u Micińskiego konwencji, na przykład klasycyzującej, mógłby 
tu umieścić różanopalcą Eos czy Aurorę. Wyobraźnia Micińskiego 
zgodna jest z opartą na Biblii tradycją chrześcijańską, łączącą ju
trzenkę z Matką Chrystusa, identyfikowanego niekiedy ze słoń
cem.13 W wierszu Wilia pisał na przykład nawiązując do Magni
ficat:

12 Oprócz słowników symboli zob. M. Lu r k e r, Przesianie symboli w milach, 
kulturach i religiach, przeł. R. Wojnakowski, Kraków 1994. Rozdział VII: 
Z ciemności wyłoniło się światło.
13 „Wyznawcą Słońca-Chrystusa” nazywa Micińskiego Jerzy Kwiatkowski 
w wymienionej rozprawie, s. 311.
14 Skomplikowane uwikłania Gwiazdy Zarannej-Chrystusa-Lucyfera (Lucyfer 
pojawił się na skutek omyłki w Wulgacie) wyjaśnia Wojciech Gutowski w obja
śnieniu do wiersza Lucifer. (T. Miciński, Wybór poezji, wstęp i opracowanie 
W. Gutowski, Kraków 1999, s. 94).

Raduj się duszo moja w Panu, 
rozbłyśnij, jak zorza, w purpurze 
i zamek słońcu na strzelistej górze 
wybuduj -

Jutrzenka to Gwiazda Zaranna (Stella Matutina, skądinąd pla
neta Wenus),14 ukazująca się nad horyzontem przed wschodem słoń
ca. Nazwa Gwiazda Zaranna nadawana jest Matce Boskiej jako tej, 
która porodziła Chrystusa-Słońce. Tak właśnie, Gwiazdą Zaranną 
nazwana jest Boska Rodzicielka w Litanii Loretańskiej. Powią
zania ze świtem są oczywiste. To dlatego w Godzinkach ku czci 
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Najświętszej Marii Panny, śpiewanych dawniej często wczesnym 
rankiem w polskich domach, znajdują się znane słowa:

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą, 
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.

a przed II wojną światową rozgłośnia lwowska rozpoczynała o szó
stej rano program pieśnią:

Śliczna Gwiazda miasta Lwowa Maryja,
Opiekunka i Królowa Maryja.

Nad fragmentem o Matce Boskiej Miciński pracował dokład
niej, o czym świadczą dwie wersje. W tomiku W mroku gwiazd 
brzmi ten fragment w taki sposób:

tak przenajświętsza Cię Królowo, 
maluje serce rozmodlone: 
w złoto-zielonej mgieł obręczy 
ognista róża lśni szkarłatem.

A w Mene... oraz w rękopisie i w „Życiu” (tu - układ wersowy): 

tak Przenajświętsza Cię Królowo maluje serce rozmodlone! W złotej 
przedziwnej z mgieł obręczy ognisty rubin lśni szkarłatem [...].

Bezpośredniej inspiracji tego fragmentu, łączącego świt z Matką 
Boską, trzeba szukać nie tylko w polskiej tradycji, lecz także w lite
raturze światowej i to w utworze dużo wcześniejszym; takim, który 
oddziałał silnie również na mistrza Micińskiego: Słowackiego. Cho
dzi oczywiście o Boską Komedię Dantego. W Raju, w pieśni trzy
dziestej pierwszej, która stanowi dalszy ciąg prezentacji mistycznej 
Róży, jest fragment, w którym Znajdziemy zarówno nazwę „Kró
lowa” jak i Różę, i purpurę, a także - co w naszym przypadku 
najważniejsze: świt. Oto ów fragment (pierwsze trzy wersy są 
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dokończeniem kwestii św. Bernarda, który już wcześniej mówi 
o Królowej Niebios):

Lecz spójrz ku górze; tam w najwyższym rzędzie 
Obaczysz Panią, którą za królową 
Uznają święci po niebios krawędzie.

Podniosłem oczy; a jako wschodowe
Części niebiosów o godzinie świtu
Są bielsze, niż gdzie słońce skłania głowę,

Tak, niby z dolin patrząc do gór szczytu,
Punkt ujrzę w szczycie różanego pręgu, 
Jaśniejszy listek Róży śród rozkwitu [...]

Tak sztandar miru tej niebieskiej księżnej
W środku rozbłyskał, gdy w bledsze purpury
Stopniowo schodził cały strop okrężny.15

15 Dante Al i ghi er i, Boska Komedia, przeł. E. Porębowi cz, Warszawa 
1975, s. 479.
16 Po tym wywodzie trudno mi się zgodzić z interpretacją Wojciecha Gutow
skiego, który o omawianym tu fragmencie wiersza Już świt... piszę jako o inte
gracji ziemskiego świata „wokół Boskiej Kobiecości (jej obraz nawiązuje do 
ikonografii maryjnej)” (tenże, Wprowadzenie do Xięgi tajemnej, s. 225). Jest 
inaczej: obraz Matki Boskiej nie „nawiązuje”, lecz jest obrazem Bożej Rodzi
cielki, a dopiero w tym obrazie można się doszukiwać kobiecości. Nie jest to 
zresztą odosobniony przypadek. Odwołań do Matki Chrystusa, między innymi 
jako do tej, która może pomóc w przełamaniu depresji, jest więcej; na przykład 
w takiej wersji:

o Matko Boża, niech Twój wzrok
rozjaśni życia grotę!
[···]
o Matko Boża - niech twój czar 
powiedzie nas na Gody!

(W wąwozie Smoczej Jamy)
Osobny problem to Gwiazda Zaranna w twórczości Micińskiego; nie będziemy 
się nim jednak zajmować.

Już wcześniej przedstawiona jest w Boskiej Komedii Pani Nie
bieska „przy Synie”: mówi się tam między innymi o „żarze” i „og
niach” (a więc o kolorze czerwonym).16 Ważniejszy jednak niż 
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sceneria jest - obecny w obydwu fragmentach dzieła Dantego - na
strój szczęścia i radości, taki zatem nastrój, jaki pragnie wywołać 
Miciński. Uczucie szczęścia połączone ze świtem nie jest u Miciń
skiego ograniczone do wiersza Już świt... W Nietocie na przykład 
tworzący się brzask odsłania „zaczarowane szczęściem” jodły.17 
Świt bowiem to nie tylko pora dnia; to także pozytywne przeżycie 
wewnętrzne, nadzieja na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. W póź
niejszym wierszu Na Hali Miętusiej świt został wyraźnie zinterio- 
ryzowany i funkcjonuje niezależnie od zjawisk przyrody:

17 T. Miciński, Nietota. Księga Tajemna Tatr, Kraków 2002, s. 96.
18 W Xiędzu Fauście (Kraków 1913, s. 140) napisał T. Miciński wyraźnie: 
„Wschodziło słońce w mrokach naszych dusz.” W takim znaczeniu występuje 
też jutrznia w Nietocie. - O jutrzence-świcie w Bazilissie Teofanu piszę Jolanta 
W r ó b e 1 w książce Misteria czasu. Problematyka temporalna Tadeusza Miciń
skiego, Kraków 1999, rozdział 2: „Odwieczny, ciemny hymn jutrzenki i zmierz
chu ". Podwójna architektonika świtu.

Na niebie groźne mroczne chmury - 
w mgłach mój nieznany szczyt - 
ptak we mnie śpiewa złotopióry: 
już świt! już świt!18

*

Wyraźnie o odrodzeniu mówi trzecia część utworu Już świt... 
Jest to jednocześnie fragment różniący się od poprzedniego (może 
na skutek tej inności został w powieści Mene... opuszczony). Sze
roka, sięgająca aż poza rzeczywistość ziemską perspektywa kolo
rowej wizji świtu została przeniesiona do sfery tu i teraz poprzez 
zwyczajną scenę: uwięziony za szybą motyl zostaje uwolniony, aby 
zanieść pozdrowienie słońcu. Nie łudźmy się; nie chodzi tu tylko 
o przypadkowo zauważonego motyla... Jesteśmy w dalszym ciągu 
uczestnikami seansu terapeutycznego.
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Wróćmy na chwilę do części drugiej. Świt (jutrzenka) to zwia
stun nowego dnia, ale jednocześnie - symbol odrodzenia i odno
wienia, symbol zwycięstwa pozytywnie nacechowanego światła nad 
negatywnie rozumianą ciemnością. Mamy tu więc do czynienia nie 
tylko ze zjawiskiem atmosferycznym, choć jak na dobrego poetę 
przystało, znakomicie wykorzystano tu obserwację takiego zjawi
ska. Jest to przede wszystkim - pożyczmy określenia Baudelaire’a 
- „świt duchowy”. Przypomnijmy, bo nie jest to kontekst obojętny : 
w wierszu Baudelaire’a L’ Aube spirituelle przedstawiona została 
transformacja; po rozpustnej nocy bohater wiersza marzy o ideale:

Niedostępnych Nieb Ducha błękitne rozłogi 
Przed nędznikiem, co jeszcze cierpi, tęskni, roi, 
Otwierają się [...]”

W pięknym pejzażu świtu stworzonym przez Micińskiego dwu
krotnie powtarzają się skrzydła, sugerujące lot ku górze. Również 
ku górze, ku słońcu, leci oswobodzony motyl. Motyl, którego sym
bolika związana jest z metamorfozą; wychodząc bowiem - jak 
gdyby z grobu - z poczwarki oznacza motyl, jak podają słowniki: 
zmartwychwstanie, odrodzenie, pozytywną przemianę. Symbolizuje 
również duszę, łącząc się z mitem o Psyche, która jest przedstawia
na ze skrzydłami motyla. (Poeci chętnie się tym obrazem posługują, 
wspomina o takiej symbolice Edouard Schure w znanej Micińskie- 
mu książce Wielcy wtajemniczeni). W ten sposób motyl uczestniczy 
w misterium świtu, które jest jednocześnie misterium pozytywnej 
transformacji wewnętrznej, wznoszenia się do Boga.

Właśnie - do Boga. Zakończenie utworu wyjaśnia relację mię
dzy Słońcem - Bogiem i Duszą tworząc - jak to określił Gutow
ski19 20 - teocentryczny model świata.

19 Ch. Baudelaire, Świt duchowy, przeł. M. Leśniewska, [w:] tenże, 
Kwiaty zła, wybór M. Leśniewska i J. Brzozowski, red. i posłowie 
J. Brzozowski, Kraków 1990, s. 123.
20 W. G u t o w s k i, Wprowadzenie do Kięgi tajemnej, s. 250.
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Słońce! Ty jesteś ziemi królem - 
Boże! Ty jesteś świata słońcem - 
Duszo! Ty jesteś bóstwa gońcem - 
Serce! Ty jedno - wiecznym bólem.

Ostatni wers to zaskakująca puenta. Jak gdyby zapominając 
o pięknym, wywołującym uczucie szczęścia misterium wschodu 
słońca, ostatnie słowo nawiązuje do części pierwszej, gdzie cień 
duszy był „czerwony jak od bólu”. Serce wyodrębnione z usakra- 
lizowanej trójcy: Słońce-Bóg-Dusza jako przynależne tylko czło
wiekowi, pozostaje ze swym niezmiennym, wielekroć w tej poezji 
przejmująco wyrażanym cierpieniem.

Czyżby zatem cały seans terapeutyczny oparty na estetyczno- 
-religijnym zachwycie misterium świtu zakończył się fiaskiem? 
Odłóżmy na chwilę odpowiedź.

Schemat, w którym pozytywnie nacechowanemu pejzażowi 
przeciwstawiony zostaje smutek i cierpienie obdarzonego świado
mością człowieka, można spotkać w tej poezji częściej. Mieści się 
on w ramach wprowadzonej przez Wojciecha Gutowskiego zasady 
niespodziewanego zaprzeczenia. Czasem towarzyszy mu bunt. 
W wierszu O nocy cicha... piękny, łagodny opis nocy zakłóca „ser
ce w płomieniu burz”. W tym oto wierszu bez tytułu z Nietoty (cy
tuję w całości) wygląda to w ten sposób:

Tak mi jest cudnie tu!
jak gdyby raj zeszedł na chwilę do ziemi! 
Niebo turkusmi świeci bezbrzeźnemi... 
Zachodzi za borem słońce, jak w Micie 
indyjskim - ziemia i niebo mówią: już wiemy! już wiecie! 
1 tylko dusze nieukojne, 
przybite do ziemi, - wstają - i Mocom Groźnym wytaczają wojnę, 
w której polegną!...

Tak mi jest cudnie tu!...
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Są także takie utwory, w których ów bunt straceńców, owych 
„dusz nieukojnych” przeciw „Mocom Groźnym”, przeciw gnostyc- 
kiej „zimnej włóczni Hejmarmeny”21 wysuwa się na plan pierwszy. 
Serca „w płomieniu burz” przechodzą wówczas - by użyć określe
nia Jaspersa - z normy dnia do pasji nocy. Następuje identyfikacja 
z Lucyferem. Misterium wschodu słońca zostaje nacechowane 
ujemnie („słońce »ujemne«, wrogie” - jak to określił Jerzy Kwiat
kowski22). Gwiazda Zaranna zostaje zastąpiona gwiazdą Lucyfera. 
Zanika pozytywnie zwaloryzowany element kobiecy. Puenta wier
sza Lucifer jest zaprzeczeniem całego utworu Już świt...:

21 T. Miciński, Mené..., s. 81.
22 J. Kwiatkowski, Od katastrofizmu solarnego do synów słońca, s. 261.
23 Rozwiązanie autorstwa tekstu Tomasza à Kempis (Miciński podał zamiast 
nazwiska: Nieznany) zawdzięczamy Wojciechowi Gutowskiemu (T. M i c i ń s k i, 
Wybór poezji, s. 137).

Na harfach morze gra - kłębi się rajów pożoga -
i słońce - mój wróg słońce! wschodzi wielbiąc Boga.

Po tym przypomnieniu wróćmy do puenty wiersza Już świt... 
Na takim tle, ledwo tu naszkicowanym i ograniczonym tylko do 
poezji, owa puenta wypada bardzo łagodnie: „Serce! Ty jedno - 
wiecznym bólem”. Ani śladu buntu, ani śladu agresji. Wyjaśnienie 
takiej właśnie postawy podsunął sam poeta, podając jako motto do 
całego cyklu Już świt (którego pierwszym utworem jest omawiany 
tu wiersz) dwa fragmenty. Pierwszy z nich pochodzi z dzieła Toma
sza & Kempis O naśladowaniu Chrystusa23', drugi - z Anhellego 
Juliusza Słowackiego. Religijna eksplikacja wszechobecnego cier
pienia jako godnej naśladowania Chrystusowej Drogi Krzyżowej 
(„drogi królewskiej”) była nie tylko jeszcze jednym elementem 
sakralizacji. Była przede wszystkim próbą obrony przed „zgubą”, 
jaką niesie rozpacz i bunt. Motto drugie, z Anhellego, łączy się 
z tym szczególnym, stale w twórczości Micińskiego obecnym ro
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dzajem cierpienia, jakim była ówczesna kondycja pozbawionego 
wolności Polaka. Anhelli - podkreślmy, nie jest buntownikiem; pod 
wpływem Szamana stał się „ofiarą spokojną”, a jego twórcy zda
rzało się prosić Boga o krzyż.

„Wieczny ból” istnieje w puencie wiersza Już świt... jako ele
ment nieusuwalny. Jednakże nie prowadzi on do buntu i rozpaczy. 
Został złagodzony przez przeżycie szczęścia płynącego z religij
nego uspokojenia i z doznania piękna świata. Może w jakiś sposób 
zadziałały tu inne - niż prezentuje motto - słowa z Anhellego. Oto, 
co mówi Szaman o melancholii:

A chorobą zgubną, mówię, jest melancholija i zamyślenie się 
zbytnie o rzeczach duszy.

Dwie są bowiem melancholije: jedna jest z mocy - druga ze sła
bości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem 
ludzi topiących się.

Mówię ci o tym; albowiem poddajesz się smutkowi i tracisz na
dzieję.24

24 J. Słowacki, Anhelli, [w:] tenże, Dzieła, wydanie przygotowane przez 
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza pod red. J. Krzyżanow
skiego, t. 2: Poematy, oprać. E. Sawrymowicz, Wrocław 1949, s. 231.

Nie jest wykluczone, że to właśnie napomnienia Szamana 
z Anhellego podsunęły Micińskiemu pomysł wprowadzenia głosu 
(obcego? wewnętrznego?), który nakazuje opanowanie rozpaczy.

*

Bywają w poezji Tadeusza Micińskiego wiersze bardziej niż 
Już świt... interesujące (zdarzało mi się o nich pisać). Takie wier
sze, które posługują się techniką oniryczną lub wykorzystują za
sadę symbolicznej ekwiwalentyzacji czy po prostu stanowią wyraz 
niezwykłej wyobraźni poetyckiej. Większość z nich napisana jest 
w tonacji minor. Tym bardziej warto przypomnieć owe łagodne in- 
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terludia, w których - przynajmniej na chwilę - natura nie przeraża, 
lecz zachwyca swym pięknem, a człowiek, utrudzony poszukiwa
niem Prawdy, porażony bólem istnienia, zgnębiony mrokiem swego 
psychicznego Infema opuszcza je, aby zapatrzeć się w świetlaną 
mistyczną Różę i symbolizujące Boga słońce.
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