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Kazimierz Tetmajer - metafizyk1

Był Kazimierz Tetmajer niesłychanie wrażliwy na piękno 
świata zewnętrznego: opisywał je w całym bogactwie kształtów, 
barw, niuansów świetlnych. Był to sensualista chłonący wszystki
mi zmysłami urok tatrzańskiej przyrody, niezwykłość pejzażu 
włoskiego czy piękno kobiecego ciała. Pesymizm, stale towarzy
szący poecie smutek istnienia, poczucie samotności i pustki - 
w tym właśnie chłonięciu piękna świata znajdowały antidotum: 
zapomnienie i ukojenie.

Jednakże ów sensualizm, zmysłowe odczuwanie otaczającej 
rzeczywistości, to tylko jedna strona Tetmajerowej poezji. Poza 
ową sferą materialną bowiem odczuwa poeta stale sferę innego 
bytu. Pisze np. tak: „O Boże! Wszakże indziej kędyś jest stwo
rzony / na niedostępnych głębiach jakiś inny świat” (545)2. Lub 
podobnie, z całym przekonaniem: „musi być inny byt!” (551).

' Powyższy tekst został wygłoszony w Ludźmierzu, 14 czerwca 1986 roku, 
na sesji urządzonej przez Związek Podhalan, w ramach uroczystości prze
niesienia prochów Kazimierza Tetmajera na Cmentarz Zasłużonych w Zakopa
nem.
: Podstawą cytowania wszystkich utworów K. Przerwy-Tetmajera, zawar
tych w niniejszej książce, jest wydanie: K. Przerwa-Tetmajer, Po- 
eye, Warszawa 1980 (w nawiasach podano numery stron) - przyp. red.
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Ów inny byt nazywany jest różnie: krainą ducha (451), ducha 
państwem idealnym (717), mistycznym niebem (448), bytem po- 
zaczłowieczym (706), straconą anielską krainą (720) itp. Jego 
bardziej nieokreślonym odpowiednikiem, takim, który wskazuje 
na odmienność od przestrzeni materialnej, jest nieskończoność.

Właśnie intensywne zmysłowe doznania prowadzą w tej po
ezji do doznań pozazmysłowych. Znany erotyk, zaczynający się 
od słów „Lubię kiedy kobieta...”, kończy się w sposób dość nie
oczekiwany: „a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata / w nie
skończone przestrzenie nieziemskiego świata” (212).

W wierszu „Na Żelaznej drodze" pod Reglami bardzo do
kładnie, z uwzględnieniem całej gamy kolorów został opisany za
chód słońca, kwiaty na polanie, smrekowy las. Ale to tylko wstęp 
do wyrażenia metafizycznej tęsknoty za czymś „nieznanem, mi- 
stycznem i kryjomem”; tęsknoty, która powoduje, że duch się 
„rozszerza, rozdała, rozpływa, przepada w nieskończonem...” 
(232).

Zwłaszcza przyroda - notabene nie po raz pierwszy w litera
turze polskiej - była katalizatorem przeżyć metafizycznych. To 
w Tatrach, gdzie „złomy skał” giną „w obłoków oponie”, wypo
wiadane są słowa: „w owej pustej, ponurej, olbrzymiej martwości 
/ szedłem cię głębiej, silniej czuć, nieskończoności” (218). Prze
strzeń oglądana w tatrzańskim pejzażu rozszerza się coraz bar
dziej, poza granice materialne. Tylko czasem owo rozszerzanie 
się nabiera cech negatywnych, przyprawia o trwogę i zawrót gło
wy: wtedy mianowicie, kiedy się staje nie tyle nieskończonością, 
ile przepaścią-otchłanią. Otchłań, podobnie jak u innych poetów 
Młodej Polski, jak przedtem u Pascala i Baudelaire’a, oznacza 
bowiem takie jakości pozamaterialne, które przerastają możliwo
ści poznawcze człowieka, budząc przerażenie. Częściej jednak 
występuje u Tetmajera pogrążanie się w prześwietloną przestrzeń 
nieba, co - zgodnie zarówno z koncepcjami mistycznymi, jak 
i buddaistycznymi - oznacza osiągnięcie ostatniej sfery nieba, re
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gionu pozbawionego formy, w którym nie ma już ani świadomo
ści, ani nieświadomości; jest to niebyt poprzedzający doskonałość 
nirwany:

Słucham, patrzę - i myśl ma w zadumaniu tonie, 
idzie, kędy przestrzeni i czasu krawędzie 
schodzą się - i zanurza się w głąb, w nieskończoność. 

(216)

Dematerializacji przestrzeni rozszerzającej się w nieskończo
ność odpowiada dematerializacja czasu. Zwykły ludzki, przemi
jający czas zamienia się w czas wieczny. I znowu - przyroda po
maga głębiej ową wieczność odczuć: kiedyś bowiem w prabycie 
- Tetmajer dzieli to przekonanie ze wszystkimi młodopolskimi 
poetami - panowała jedność istnienia, prajednia. Toteż podczas 
intensywnego kontaktu z naturą następuje przypomnienie sobie 
owego bytowania w jedności. Przeżywanie natury nasuwa myśl 
o wspólnym prapoczątku i wywołuje tęsknotę do ponownego ze
spolenia. Tetmajer - co warto podkreślić - wyobraża sobie ową 
pierwotną jednię jako współistnienie... z górami:

W MILCZENIU (II)

Bo mi się tak wydaje, jakbym tam w przedczasie 
wisiał kędyś w przestrzeni nad wierchami gór 
i bujał się, chwytając mgieł złocisty sznur, 
albo się gdzieś w różowym krył zachodu pasie.

I za jakąż to karę wziąłem ciało na się? 
Jakiż to gwałt piekielny w dół mnie strącił z chmur? 
Duszaż moja nie była jedną z dzikich cór 
przestrzeni, szalejących w światła świetlnej krasie?

Nie byłaż mi mgła siostrą i wichr jako brat?
Nie bawiłżem się nigdy z szumem wielkich szczytów 
aniżem za błyskawic chwytał skrzący bat?

A dziś, siedząc u progu tatrzańskich granitów, 
tych nigdy niepowrotnych już żałuję strat, 
tych wiecznie przeminionych przedżywota mytów...
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Także wizja ponownego połączenia z naturą przedstawiona 
jest w scenerii górskiej: dusza mianowicie dąży do tego, aby się 
stać „cząstką tych szumów, które w drzewach szumią [...] czą
stką gry słońca na górskiej dolinie” (541) itp.

Utracenie pierwotnej jedności, narzucenie wolnemu duchowi 
więzienia w postaci ciała powoduje świadomość obcości wśród 
otaczającego świata materii: dusza ucieleśniona czuje się „duszą 
z ojczyzny pierwotnej wygnaną”. Tylko czasem „byt się przypo
mina, / dawny, miniony, zaranie żywota, / jakaś stracona, anielska 
kraina...” (720). Ów byt idealny jest przedmiotem ciągłego po
szukiwania. Materia jednak, w której jest uwięziona dusza, stano
wi tu wyraźną przeszkodę. Ciało to „pęto ducha, to upokorzenie” 
(538). Musi się je - jak w wierszu Psyche - porzucić; porzucić 
związane z ciałem żądze, pragnienia, namiętności i dopiero wte
dy ukaże się możliwość wzniesienia się ku „mistycznemu niebu”.

Przeczucie innego bytu powraca w tej poezji - zwłaszcza 
w miarę upływu Tetmajerowych lat - coraz częściej, pomagając 
przezwyciężyć, bardzo przecież ludzki, strach przed śmiercią. Oto 
jeden z opisów swoistej epifanii, chwili nagłego poznania taje
mnicy istnienia:

dusza wychodzi poza krawędź ziemską 
i z trudem w gwiazdy podnosi się z wolna, 
jakby na górę szła jenizalemską...

Aże wreszcie ziemi odbieżawszy, wolna, 
precz odtrąciwszy swoje ziemskie ciało: 
przez chwilę spełnień niepojętych zdolna, 

przez chwilę dziwną i świętą brzmi chwałą, 
bramy tajemnic gwiaździstych otwiera 
i ma poddaną Moc stworzenia całą...

Tam to jest owa dziwna atmosfera, 
gdzie się uczuwa ludzka istność nasza 
wyższą, silniejszą - nad słowo: umiera. 

(724)
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Ta chwila nagłego ujrzenia innego bytu łączy się, jak u mi
styków (zjawisko to zostało dokładnie opisane przez badaczy 
przeżyć mistycznych) - z olśnieniem, z blaskiem, ze światłem. 
Trzeba naprzód zbrudzoną duszę przelśnić i oczyścić, aby móc 
wejść z mroku w jasność (449); trzeba „obmyć ducha ze śniedzi 
i ze rdzy, / by Blask odświetlał i był Blasku wartym” (449).

Gdzieś przez mgły szare
leci się w inny świat... Blask Światła prószy 

przez mgły jak złoty szron...
(551)

Łączy się także ów akt nagłego ujrzenia innego bytu z ru
chem w górę. Trzeba wznieść się, zdobyć wolność, aby dostąpić 
tego przeżycia niemal mistycznego:

Chcę lecieć wolny, jak światło w błękicie, 
chcę duszę rozbić na bezkresną przestrzeń! 
chcę być jak cisza na łąk pierwobycie... 
O duszo! Wzbij się! Skrzydła twe rozprzestrzeń! 
Wzbijaj się! Wyżej!

(541)

Owo wznoszenie się (ciągle jest tu mowa o locie), czasem - 
rodzaj wniebowzięcia, które towarzyszy temu niezwykłemu akto
wi poznawczemu - opisane zostało w takim oto fragmencie:

Ludzie wzniesieni nad Gehennę ciała, 
nad swe Golgoty i nad swe Ogrójce, 
patrzą się w trójcę 
Ciszy, Przestrzeni, Światła, co w nich pała... 

To, co jest w duszy najwyższe, najczystsze. 
Wyższe nad wszelką myśl i nad pojęcie, 
czasami tylko duszy dostrzegalne 
w przepastnych wyżniach, jak motyle skalne, 
ma Wniebowzięcie...

Jest to wrócenie w niebo tryumfalne...
(551)

„Najwyższe, najczystsze”. Te określenia zdradzają tęsknotę 
do tego, co najbardziej idealne. Taka właśnie tęsknota uosobiona 
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została w poezji Tetmajera niejednokrotnie. W sposób - różny. 
Np. w wyidealizowanych postaciach. Jest to dziewicza Psyche 
(Psyche), nadludzko piękne dziewczęta Eljana i Arikama 
(W wyobraźni) czy postać Fauna, który się zmienia pod wpływem 
nieziemskich pragnień w pięknego boga (Szalony Faun). Jest na
wet osobny wiersz w cyklu Fragmenty, w którym zostały nagro
madzone rozmaite idealne pragnienia dobra i piękna. Warto ten 
wiersz przypomnieć. Czas bowiem przeciwstawić się stale powta
rzanemu, jednostronnemu obrazowi Tetmajera-poety: takiemu ob
razowi, który przedstawia go wyłącznie jako dekadenta. Koncep
cja Tetmajera-dekadenta powstała - i słusznie - głównie na pod
stawie lektury I i II serii Poezji (1891, 1894). Istotnie, zawarte 
tam credo (myślę zwłaszcza o takich wierszach, jak Nie wierzę 
w nic... lub - właśnie Credo) było wyznaniem niewiary w jakie
kolwiek wartości. Dalszy rozwój poezji Tetmajera poszedł jednak 
w trochę innym kierunku. Pesymistyczny światopogląd pozostał 
co prawda niezmieniony, ale miejsce niewiary w wartości zajęło 
ich poszukiwanie. Oto ten wspomniany przed chwilą wiersz:

Śnią mi się często świata cudowne widoki, 
piękniejsze niźli wszystkie na ziemi widziane: 
czarodziejskie ustronia, oparte o ścianę 
gór, które się wydają jak niebiosów stoki. 

Śnią-mi się także ludzie twarzy jasnookiej 

i jasnej, białej duszy, których serca siane 
są światłem dnia: a czucia z leśnych łąk zebrane 
jak miód: mają słodycze i zapach patoki.

I marzą mi się czucia własnej duszy mojej, 
głębokie i tak czyste, jako nurt krysztalny, 
gdy się w kotlinie górska woda uspokoi.

To jest to, co nad nami wieczyście się waży, 
porywom ku Lepszemu wieczyście na straży, 
wyższe nad wszystko z nizin, jak ów motyl skalny.

(713)

Niewiele jest w Młodej Polsce, w tej epoce, która z dema
skatorską pasją tropiła zło w psychice ludzkiej, takich właśnie 
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wierszy: opartych na pragnieniu doskonałości. Choć, trzeba przy
znać, można je znaleźć: zwłaszcza wśród utworów Leopolda 
Staffa czy Antoniego Langego.

Realizacją marzeń o doskonałości jest jednak w poezji Tet
majera przede wszystkim ów pozaziemski, idealny byt. Byt ten, 
z trudem dojrzany w niemal mistycznym akcie poznawczym, do
stępny tylko tym, „których duch z ciała się więzów uwolni” 
(449), jest jednocześnie u Tetmajera spełnieniem bardzo ludzkich 
marzeń: o szczęściu, spokoju i wolności, o braku cierpienia, 
śmierci, zła. Znajdujemy więc co prawda u Tetmajera takie sło
wa: .Materia, istność, rzeczywistość cała, / cała się światłem 
i muzyką stała” (552). Tak mógłby napisać prawdziwy mistyk. 
Ale ciąg dalszy tego fragmentu brzmi już trochę inaczej:

nic więc nie cierpi... Błąd świata olbrzymi 
byt materialny: zniknął - być więc może 
szczęście...

(552)

I jeszcze wyraźniej: „Tam się już nie roją / nędze, choroby, 
klęski i cierpienia” (551).

Nie mamy tu zatem do czynienia z przypadkiem prawdziwej 
epifanii, objawienia Boga (choć to właśnie Tetmajer jest autorem 
słów: „Kto pożąda Boga, ten już przebóstwia duszę...”, 703). To, 
co pozaziemskie, powstało z krytyki tego, co ziemskie. Sam Tet
majer napisał, że to zło życia budzi w nim wiarę w inny byt 
(551). Byt pozamaterialny został ukształtowany z punktu widze
nia ludzkich marzeń o szczęściu. Jest to zatem rodzaj utopii (co 
w tej epoce nie dziwi: był to przecież okres wzmożonego myśle
nia utopijnego, co prawda w innej, społecznej wersji). Szczęście 
bowiem owego innego bytu polega przede wszystkim na braku 
nieszczęść, na możliwości istnienia dobra, na oddaleniu się od 
życiowego zgiełku, na lecząco działającym spokoju, w którym 
cisza lub nieziemsko piękna melodia mają niemały udział. Posłu
chajmy:
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O Boże! Wszakże indziej kędyś jest stworzony 
na niedostępnych głębiach jakiś inny świat, 
świat prawdy, dobra, ciszy, bez win i bez spłat, 
bez krzywd i bez pamięci o krzywdzie zrządzonej! [...]

O Boże! Wszakże kędyś nie cierpi się wciąż 
nad straconą z dniem każdym duszy anielskością, 
nie syczy tam ironii własnej straszny wąż...

O Boże! Wszakże kędyś żyje się światłością...
O duszo! Na mistyczne twoje łąki dąż
i olbrzymią Milczenia owij się cichością...

(545)

I jeszcze jeden fragment; funkcja terapeutyczna tego marze
nia o innym kraju jest tu zupełnie wyraźna:

Ale o duchy świetlane, za ręce 
weżcie mą duszę i kędyś w pustynie 
wiedźcie, gdzie żadna istność się nie tarza, 
jak płaz przecięty, w boleści i męce;
[...]
Gdzie jest Milczenie Wieczne, Ciche. Wielkie, 
gdzie jest spokojnie...

(550)

Jak wygląda ów idealny, pozaziemski, pozamaterialny byt? 
Wielu poetów próbowało sprostać jego opisowi. Bolesław Le
śmian stosuje głównie - zwłaszcza w późniejszej twórczości - 
chwyt zaprzeczenia: to, co pozaziemskie, to u niego niebyt, bez- 
świat, bezkwiecie, bezczas itp. W ten sposób wyraża Leśmian 
różnicę dwóch światów, podkreślając zupełną nieprzydatność ele
mentów materialnych do opisu sfery ducha. Antoni Lange odtwa
rzając epifanię (Bezsenna noc) stwierdza swoją poetycką bezsil
ność: „cudów tych ludzkimi nie opowiesz słowy...”. Kazimierz 
Tetmajer nie rozdziela tak radykalnie owych dwóch stref: ziem
skiej i pozaziemskiej. Określa ów wymarzony, idealny byt roz
maicie, np. jako przestrzeń gwiaździstą lub jako „ląd nieznany”, 
który smugą widnieje siną (nasuwa się tu myśl o pokrewieństwie 
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z utopijnymi wyspami szczęśliwymi). Co do szczegółów owego 
lądu, wyraża poeta zupełną niewiedzę:

i nie wiem: kwieci się tam jakie zboże? Kwieci 
złotopienna pszenica? jęczmień złotowłosy? 
I...J Nie wiem [...]

(714)

Jak jednak widać na podstawie tego cytatu, trudno mu się 
uwolnić od określeń materialnych, konkretniej: od określeń pej
zażowych. W wierszu W wyobraźni jest ów byt idealny przedsta
wiony wprost jako ziemski pejzaż. Tyle tylko, że jest to pejzaż 
wyidealizowany:

Kraj jakiś, we śnie, gdzieś pierwej widziany - 
wal gór, błękitu sięgający prawie, 
zielony, cichy, słońcem wyzłacany. 
morze opodal i łąki przestronne 
krajobraz dziwny, jasny, a tak cudny, 
że moje serce wizją zachwycone 
całe weń weszło. [...]

(547)

Podobnie jest w wierszu Łąka mistyczna', niezwykle kun
sztownie został tu opisany fenomen zatrzymania czasu w bycie 
idealnym („światłoskrzydłe, przejrzyste i śpiące [...] godziny wi
szą w powietrza ogromie”), ale jednocześnie jest tu przedstawio
na - w sposób wyidealizowany - świeża, zielona i pachnąca łąka.

W ten sposób włącza się Tetmajer do tego nurtu poezji (obe
cnego również w malarstwie), który byt idealny przedstawia jako 
wyidealizowany pejzaż. (Otwiera się tu oczywiście perspektywa 
badawcza na problematykę toposu raju, szczęśliwych ogrodów, 
Arkadii itp.) W Młodej Polsce najbardziej zbliżony do pełnego 
dobra i piękna Tetmajerowego kraju Eljany i Arikamy jest Ogród 
uśpiony Leopolda Staffa. Nieco bardziej natomiast odległy - bo 
też z inną niż aksjologiczna problematyką związany - jest Ogród 
zaklęty Bolesława Leśmiana z jego pierwszego zbiorku Sad roz
stajny.
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Co interesujące, idealny byt Tetmajerowy określany bywa - 
można to już było zauważyć w poprzednio cytowanych fragmen
tach - poprzez elementy pejzażu tatrzańskiego: jest to więc np. 
uroczysko lub - wyraźnie przez górską halę inspirowana - łąka 
mistyczna, po której, trochę jak po elizejskich polach, „czyste 
i białe chodzą dusze wolne”. Wejście do owej sfery idealnej przy
pomina wejście z mroku w jasność, „ze skał grzmiących” - 
w „łąki ciche” (449). Anamneza, przypominanie sobie znanego 
kiedyś w prajedni, idealnego bytu pokazane jest za pomocą po
równania do nikłych szmerów górskiego wodospadu (720). Du
chowe wznoszenie się w górę przywołuje, jako element porów
nawczy, tatrzańskiego, skalnego motyla itp.

Antoni Lange w momencie zbliżającej się epifanii czuje żal 
za pięknem ziemskim, które musi porzucić (W bezsenną noc). 
U Tetmajera nie ma konieczności takiego wyboru. W inwokacji 
do Matki Natury podkreśla wyraźnie, że to właśnie ona zbliża do 
tego, co pozaziemskie. Co prawda kiedyś na początku Tetmajero- 
wej twórczości było inaczej. „Wielbić naturę?... Za co?...” - 
zaczynający się od tych słów wiersz z I serii Poezji oskarżał na
turę za wszystko, co złe, nazywając ją „maszyną martwą”. Kon
cepcja mechanistycznego determinizmu i biologicznej walki 
o byt ustępuje jednak w późniejszej twórczości idealizacji zain
spirowanej panteizmem. Oto owa inwokacja: tłumaczy ona rolę 
natury jako pośredniczki między tym, co ziemskie i nieziemskie. 
Idealizacja zbliża się tu do ubóstwienia, choć Tetmajer ową bli
skość starał się zatrzeć:

O! Matko! Naturo! Wszechwiema,
wszędy obecna, wszechmocna, niezmierna. 
Naturo, Matko, co szumiącym drzewem 
duszę unosisz z błękitów powiewem; 
co rzeczną falą niesiesz ją w bezdenie 
za rubież ziemi i za gwiazd świecenie; 
co wierchem górskim dźwigasz ją w bezmiary, 
skąd widać obrót kołowrotu świata; (540)
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Skoro natura jest łącznikiem między światem materialnym 
i idealnym to - konsekwentnie - może nakładać się na siebie, 
ulec przemieszaniu w tej poezji byt idealny i wyidealizowany 
krajobraz Tatr. Tetmajerowa trójca: Światło, Przestrzeń i Cisza 
stanowi składnik bytu idealnego, ale jest przeżywana również 
w Tatrach (przypominam utwór Podczas wiatru z Tatr). Spokoju 
poszukuje się w bycie pozaziemskim, ale i w Tatrach. O pejzażu 
tatrzańskim mówi się w wierszach Tetmajera za pomocą tego sa
mego podniosłego stylu, który służy również do określenia bytu 
idealnego: hala górska np. to cudna złota jutrzenka, cicha, słodka 
pieśń itp. (369) Tatry zostają poddane sakralizacji: są mistyczne 
(858), są wielkim kościołem (701), chramem (858), las jest święty 
(699), szumi jak anioł skrzydlaty (699), tumia słucha mszy odpra
wianej przez wiatr (858) itp. Jeden z najbardziej wyidealizowa
nych, opisów Tatr wygląda w ten sposób:

Święta, przeczysta Pustka, w której się kolebie, 

co jest najszlachetniejsze na ziemi i niebie: 
Piękno w całym swym czarze i całej potędze - 
Ono, które być może dla duszy człowieka 
wiarą, miłością, szczęściem, a jak Chrystus czeka, 
by szedł k'niemu przez brud swój, przez ból swój, przez nędze. 

(699)

Łatwo możemy taki pejzaż tatrzański zidentyfikować 
z owym pozaziemskim, upragnionym bytem, ciągle powracają
cym w poezji Tetmajera. Święta, przeczysta Pustka, podobnie jak 
mistyczne łąki, świadczy o tym, że Tetmajer najchętniej widział
by byt idealny jako... odmianę pejzażu tatrzańskiego; tego pejza
żu, wśród którego doznawał szczęścia i uspokojenia.

Jest w jednym z późniejszych Tetmajerowych tomików 
wiersz, zatytułowany Ciemnosmreczyński las, w którym mówi się 
o tym, co będzie wówczas, kiedy poecie zbudują kolebę, domek 
z granitu, aby jego ciało mogło wreszcie odpocząć. To, co czeka 
człowieka po śmierci, po opuszczeniu ciała przez duszę, ów za
świat, inny byt stał się u Tetmajera - Tatrami:
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wysoko kędyś, w bezdni, hen: 
tam, pod skal osrebrzony mur, 
patrząc się w czarny w dole staw, 
wśród szeleszczących z wiatrem traw, 
duch mój spoczywa [...]

(727)
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