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O tym, że „młodopolski świat wyobraźni”1 został zdominowany przez trzy spo-
śród czterech lub cztery spośród pięciu żywiołów – w zależności od tradycji, 
do której się odwołamy2 – świadczą dwa fakty: ogromna liczba utworów po-
zostawionych w spadku czytelnikom oraz duża aktywność badawcza. Znalazła 
ona swoje ujście w  wielu pracach historycznoliterackich. Prześledziwszy je, 
można śmiało stwierdzić, że wokół wody, ognia i powietrza, a także niebiań-
skich przestrzeni, gdzie znajduje się słońce, gwiazdy czy księżyc, ogniskuje się 
„wyobraźnia poetycka”3 twórców z końca XIX i początku XX wieku. 

Odwrotnie ma się rzecz z żywiołem ziemi. Odrzucony w początkowej czy 
modernistycznej – jak chce K. Wyka4 – fazie Młodej Polski ze względów świato-
poglądowych, powraca powoli do łask w okresie odrodzeńczym, kiedy nowe 
podniety intelektualne wytworzą dla niego okres względnej koniunktury. Nie 
ulega wszakże wątpliwości, że przez prawie trzydzieści lat przebywa na rubieżach 
wyobraźni twórczej. Wcale nie lepiej wygląda sprawa w omówieniach badaw-
czych: ziemia jako teren naukowej penetracji leży tu odłogiem, jest obszarem 
niemalże dziewiczym, niepoznanym, terra incognita. A przecież to wszystko 
nie oznacza bynajmniej całkowitego pominięcia przez poetów fi n de siècle’u 
bogatego rezerwuaru symboliki tellurycznej. Jedyne, co można powiedzieć, to 
to, że obecność czy świadomość tego żywiołu jest słaba u większości twórców, 
a słabość wynika po prostu z rezygnacji przemyślenia ziemi i jej semantycz-

1 Posłużyłem się tytułem zbiorowej pracy: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, red. M. Podra-
za-Kwiatkowska, Kraków 1977. 

2 Zob. M. Jakubczak, Ziemia [w:] Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze, red. 
K. Wilkoszewska, Kraków 2002.

3 To z kolei tytuł książki G. Bachelarda, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wyboru dokonał H. Chu-
dak, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975. 

4 Zob. K. Wyka, Modernizm polski, Kraków 1968. 
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nego potencjału na rzecz ulegania modom i ogólnym tendencjom. Dopiero 
Staff  – przed nim nie uczyni tego ani Kasprowicz, ani Orkan, skądinąd poeci 
o wiejskiej proweniencji, wychowani w tradycyjnej ludowej kulturze (pamię-
tajmy, że jest to wieś ostatnich dekad XIX wieku!), ciągle zakorzenionej w na 
poły mitycznych strukturach wyobraźni, w starych obrzędach, w aktywnym 
i pełnym estymy stosunku do sfery sacrum – sięgnie do tej symboliki, będzie 
ją eksploatować o wiele intensywniej i głębiej. Nada motywom tellurycznym 
(i agrarnym) dodatkowe funkcje dzięki zaanektowaniu wymiaru religijnego, 
macierzystego dla tych wyobrażeń, do wyrażania pewnej fi lozofi i – np. fi lozo-
fi i pracy, jak ma to miejsce w cyklu Dzień pracy, Telos; także w powojennym 
tomie Ścieżki polne. 

Niestety, ze względu na rozległość szeroko rozumianej symboliki tellurycz-
nej, której inherentnym oraz znacznie bogatszym wyobraźniotwórczo ogni-
wem jest symbolika agrarna, kompletne i wyczerpujące omówienie zagadnie-
nia wykracza poza wąskie ramy niniejszego artykułu. Dlatego postaram się 
skupić na jednej z wielu funkcji symbolicznych ziemi w kulturze człowieka 
(Eliade powiedziałby: na określonej „warstwie tellurycznej”) – na wyobraże-
niu ziemi jako matki, Terra Mater5. 

Zanim przejdę do analizy konkretnego materiału egzemplifi kacyjnego, 
chciałbym jeszcze zatrzymać się na chwilę przy dwóch zagadnieniach. 

Po pierwsze, granice między wstępnym, pesymistyczno-dekadenckim oraz 
symbolistycznym okresem, a drugim – aktywistyczno-witalistycznym, są, na 
przykładzie zebranego korpusu tekstów, niezwykle labilne, aczkolwiek pewne 
ogólniejsze tendencje można łatwo zauważyć i postaram się to zaakcentować. 
Rozmycie granic jest szczególnie widoczne na przykładzie Tetmajera – wyjąt-
kowo konsekwentnego w geście totalnego odrzucenia ziemi, który przybiera 
postać bez mała programową. 

Po drugie, ów gest stanie się udziałem każdego artysty. U źródeł tego zjawi-
ska tkwi „bankructwo idei” pozytywistycznych. Stało się ono „przeżyciem po-
koleniowym modernistów”, ich największym generacyjnym doświadczeniem, 
a zarazem „dziedzictwem negatywnym” (określenie K. Wyki), w opozycji do 
którego ukształtował się specyfi czny model światopoglądowy epoki6. Jak wy-
kazał Wyka, pozytywistyczne „izmy” tkwią mocno w  psychikach młodych 
i  manifestują się na zewnątrz dzięki pośrednictwu literatury, lecz zarazem 
dają asumpt do przekroczenia, do wyjścia poza nie i  do konstytucji świata 
nowych wartości, ponieważ stare tępym nożykiem oskalpowały całość bytu 

5 Zob. M. Eliade, Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 2000, rozdz. Ziemia 
– kobieta – płodność. 

6 K. Wyka, dz.cyt., s. 62, 133–134. 
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z jego metafi zycznego wymiaru7. Pozytywistyczny człowiek – „wielostronnie, 
wielopoziomowo uwarunkowany”8, „bierny wytwór oddziaływania czynni-
ków zewnętrznych”9, istota nieodwołalnie uwiązana ślepymi prawami przy-
rody, zredukowana do sumy składników biologicznych, biorących górę nad 
wolą i  intelektem10 – taka koncepcja antropologiczna nie mogła na dłuższą 
metę być źródłem dumy i optymizmu. Taka wizja rzeczywistości, taki porzą-
dek świata i tak ukazane (nieludzkie) oblicze ziemi, na której toczymy swoją 
egzystencję – to musiało budzić wśród młodego pokolenia kontestatorskie, 
ba! negatywistyczne afekty i chęć wydostania się z nędznego koliska bytu po 
to, by rozpłynąć się w nirwanie lub, porzuciwszy zbędną ziemską powłokę, 
spocząć na „łące mistycznej”. Impulsy te płynęły szerokim strumieniem z Za-
chodu, niosąc z sobą nie tylko myśl fi lozofi czną. W dziedzinie estetyki prokla-
macja symbolizmu zapoczątkowała zwrot w stronę metafi zyki i transcenden-
cji; w społeczeństwie pojawiły się zapędy magiczne i mistyczne, ezoteryczne 
i spirytualistyczne. 

Tak oto przedstawiałyby się grosso modo przyczyny odwrotu od ziemi, bio-
rące swój początek zarówno z „bankructwa idei”, jak i z faktu zaistnienia no-
wych zjawisk fi lozofi cznych i kulturowych, które stały się albo przedłużeniem 
i pogłębieniem (aczkolwiek niechronologicznym) pewnych obserwacji, albo 
odpowiedzią na pesymistyczną interpretację pozytywistycznych dezydera-
tów. Skutki tego powszechnego odtrącenia wszystkiego, co ziemskie, staną się 
niedługo przyczyną rewizji, kiedy do głosu dojdzie druga generacja twórców 
Młodej Polski. Mimo nierzadkiego jeszcze zaczepienia w światopoglądzie star-
szych kolegów po piórze, zajdą u nich widoczne zmiany, związane ze stopnio-
wym i indywidualnym, a nie zbiorowym przejściem – pozwolę sobie jeszcze 
raz odwołać się do autora Modernizmu polskiego – pod znak Nietzschego jako 
witalisty11. 

By dobrze uchwycić ów przeskok i wyraźnie go podkreślić, niezbędne jest 
prześledzenie funkcjonowania ziemi w poezji pisanej u schyłku XIX i na po-
czątku XX pod patronatem ówczesnych prądów intelektualnych oraz w blasku 
wolno dogasających „izmów” wcześniejszego okresu.

7 Por. tamże, s. 133–134.
8 M. Stala, Człowiek z właściwościami [w:] Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, 

Kraków 1995, s. 139. Szerzej o  różnorakich koncepcjach antropologicznych drugiej połowy XIX w. 
i początków XX pisze także M. Stala w swej książce Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia 
o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994, rozdz. Ponad przepaścią. Pozaliterackie powinowactwa młodopolskich 
wyobrażeń o istocie i strukturze ontycznej człowieka. 

9 H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1980, s. 161.
10 Tamże, s. 16–17.
11 K. Wyka, dz.cyt., s. 209.
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Symptomatyczna dla tego czasu – w ramach naszego tematu – jest twór-
czość dwóch – jakże różnych od siebie12 – poetów: Tetmajera i Micińskiego. 
W  kolejnych Seriach poezyj autora Na skalnym Podhalu powraca obsesyjna 
chęć zniszczenia ziemi. Podmiot liryczny tych wierszy, mówiąc o sobie: „wy-
gnaniec na ziemi”, „wędrowiec przez pustki wieczyste”, manifestuje swoje nie-
ziemskie korzenie, żywi przekonanie, że jego dusza należy do porządku trans-
cendentnego i stanowi właściwą substancję człowieczeństwa, podczas gdy ciało 
jest „znikomą gliną”13. I właśnie dlatego, że „co jest życiem ziemi, nie jest ży-
ciem ducha” (T 1022), a duch i dusza to słowa klucze tej twórczości14, bohater 
Tetmajerowych utworów marzy o destrukcji „bryły ziemi”. Wykrzykuje:

[...] Niech się wali na druzgi strzaskany

krąg ziemi! Niech się w proch rozpada cała! (T 658)

albo:

[...] gdybym miał wszechmogące

Boga ramiona: to bryłę ziemi 

wyrwałbym z posad dłoniami memi

i o płomienne grzmotnął ją słońce [...] (T 76–77)

W powyższych eksklamacjach występuje – jeśli można tak to nazwać – me-
taforyka kosmologiczna. Zwróćmy bowiem uwagę na epitety: „krąg ziemi”, 
„bryła ziemi”. Ziemia wyobrażana jest jako planeta, oglądana z perspektywy 
kosmicznej. Pozwala to uzyskać podwójny efekt: obcości względem świata 
oraz tytanicznego, ponadludzkiego pragnienia czy – lepiej – marzenia o znisz-
czeniu, co wyraża czasownik w trybie przypuszczającym. 

To jeden z dwóch sposobów obrazowania. Drugi występuje zdecydowanie 
częściej, tym bardziej że nakłada się na antonimiczne rozróżnienie dusza – cia-
ło, mocno eksploatowane przez pisarzy epoki. Tak jak soma jest więzieniem 
dla psyche, tak samo i ziemia odgrywa rolę więzienia dla duszy. Stąd – metafo-
ryka penitencjarna, jeśli mogę posłużyć się kolejnym określeniem15. Miciński 
pisze:

12 Zob. J. Prokop, Konkwistador na morzach mroku [w:] T. Miciński, Poezje, oprac. J. Prokop, Kra-
ków 1980, s. 16.

13 K. Tetmajer, Poezje, Warszawa 1980, s. 132. Wszystkie kolejne cytaty Tetmajerowych wierszy po-
chodzą z tego wydania. Oznaczam literą T, po której podaję numer strony. 

14 M. Stala, Pejzaż człowieka..., rozdz. Rozbita dusza i jej cień. 
15 Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 

2001, rozdz. Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności. O jednym z młodopolskich symboli-kluczy. 



Powrót na ziemię. Młodopolski obraz Terrae Matris

145

Mój duch łańcuchem skuty do ziemi [...]16

albo:

Rycz burzo! wichrze, potargaj te sznury,

w których mię dławi nędzny karzeł – ziemia [...] (M 68)

Podobnie Tetmajer:

Skuty z ziemią duszącą, ciemną i ponurą [...] (T 530)

lub też:

Czemuż mnie przykuto do ziemi? (T 948)

Ziemia jako bryła17 i więzienie – wokół tych dwóch klisz grawituje tak-
że Kasprowicz oraz Staff , przy czym frekwencja metaforyki penitencjarnej 
wyższa jest u autora Krzaku dzikiej róży, choć od samego początku sąsiaduje 
z elementami sakralizacji ziemi. Te zaś pełną dominację zdobędą dopiero we 
franciszkańskich tomach. Poniższe przykłady ukazują moment, kiedy dusza 
chwilowo wyswobadza się z powrozów:

[...]

Dla dusz, co z ziemią rozerwawszy węzeł,

Pną się ku niebu, skąd wzięły początek18.

oraz

Syt jestem ziemi, z tej kaźni codziennej

Trosk jej i cierpień, o szumiący lesie,

W akordy hymnów pierwotnych brzemienny,

Jak więzień z kajdan, tak ma dusza rwie się19.

Z kolei u Staff a najciekawszy przykład metaforyki kosmologicznej znaj-
dziemy w Snach o potędze, w wierszu Ja-wyśniony. I – podobnie jak u Tetma-
jera – łączy się ona z motywem tytana. Ów mocarz jednak nie chce zniszczyć 
ziemi, mimo że towarzyszy mu „poczucie pełni”, a nawet „nadmiaru”. Dla 

16 T. Miciński, dz.cyt., s. 48. Kolejne cytaty z tego wydania oznaczam jako M i podaję numer strony.
17 Zob. też: M 38. 
18 J. Kasprowicz, Pisma zebrane, t. 3, Utwory literackie, cz. 1, oprac. R. Loth, Kraków 1997, s. 250.
19 Tamże, t. 3, cz. 2, s. 23. 
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takiego siłacza „w czynie nie ma ujścia”. Pozostaje mu tylko śnić o własnej 
potędze i zachwycać się nią. Gigant mówi o sobie:

Wyolbrzymiałem w bezmiar! Moc pierś mi przenika!

Stopy wsparłem o ziemię, co wobec mnie małą,

Drobną się zdaje kulą20.

Inaczej postąpi z ziemią „Duch nowy, duch niewcielony”, czyli Dyskobol 
ziemi, bohater jednego z wierszy w dużo późniejszym tomie W cieniu miecza. 
Objąwszy ziemię w posiadanie, początkowo zachwycał się jej urokami, lecz 
z nadejściem nocy spojrzał na nią innymi oczyma: 

I jakąś straszną siłą nadmiaru bogaty,

Skurczonego w stłok ścięgien ramienia rozmachem

Cisnąłem ją jak kulę w bezmiar lodowaty. (S 926)

Rychło pożałował pochopnej decyzji. Teraz bowiem pędzi bezustannie za 
ziemią w kosmicznej przestrzeni i tęskni za nią, ponieważ zdał sobie sprawę 
z tego, co jej zawdzięcza. Jego jedynym marzeniem jest dogonienie jej,

A kiedy cię doścignę, Ziemio porzucona,

Na czarną skibę rzucę się z serdecznym płaczem,

I jednym wielkim tętnem bić będą dwa łona. (S 928)

M. Podraza-Kwiatkowska na przykładzie tego wiersza ilustruje zwrot ku 
tendencjom aktywistyczno-witalistycznym21. Nadeszła zatem odpowiednia 
chwila, by przejść już do clou niniejszego artykułu. 

W. Rolicz-Lieder w Księgach pierwszych swych „powtóre wydanych wier-
szów” w 1898 roku umieścił utwór pt. Napis na proporcu życiowym. Czytamy 
w nim:

Zstąpmy na ziemię, my mieszkańcy ziemi,

Do której rzadko z nas się kto pomodli,

My na jej cudy i wspaniałości niemi,

My, których czoła ziemska myśl nie godli22.

20 L. Staff , Poezje zebrane, t. 1, Warszawa 1980, s. 110. Dalsze cytaty pochodzą z  tego wydania. 
Oznaczam je jako S, dalej numer strony. 

21 M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja..., s. 24.
22 W. Rolicz-Lieder, Wierszów księgi pierwsze, drugie i trzecie powtóre wydane, Kraków 1898, s. 88. 
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Po odsłonięciu retorycznej zasłony (reminiscencje stylu Asnyka są chyba na 
miejscu) mamy wcale interesującą i dość wczesną analizę pewnego status quo. 
Każdą z dwóch poprzednich strof poeta poprzedza apostrofami: „Zostawmy 
skrzydła ptakom” oraz „Zostawmy gwiazdy wieczystym obrotom”. Dość wy-
raźna to aluzja do poetów eskapistów; może również do ludzi nauki, do as-
tronomów, badających tajemnice wszechświata, i  jednocześnie antycypacja 
tego, co nastąpi. Konkluzja jest wszakże jedna: czas najwyższy zająć się ziemią 
i człowiekiem23. 

Jesteśmy już u  progu fi lozofi i F. Nietzschego, patrona – wespół z H. 
Bergsonem – nurtu odrodzeńczego w  literaturze24. Autor Tako rzecze 
Zaratustra25 raz po raz nawołuje do bycia „wiernym ziemi” i odrzucenia myśli 
o „nadziemskich nadziejach” (s. 9, 56), do odkrycia ziemi i samego człowieka 
(s. 57), do poznania tego, a nie owego „odczłowieczonego”, „nieczłowiecze-
go świata” (s. 25). Ponadto oznajmia, że po śmierci Boga jego miejsce zajęła 
właśnie ziemia i „bluźnić jej jest rzeczą najstraszniejszą” (s. 9). Dalej mówi, 
że na ziemi są nie tylko „tysięczne zdrowia przejawy i tysiące ukrytych ogrój-
ców życia” (s. 57), co można wiązać z pozytywnym, życiodajnym pierwiast-
kiem tego żywiołu. Ziemia także przyjmuje człowieka z powrotem do swojego 
łona: „w ziemię się oto obrócę, abym znalazł pokój w tej, która mnie zrodziła” 
– rzecze Zaratustra (s. 54). To najważniejsze w tym kontekście wątki z myśli 
Nietzschego, który – odnotujmy – na użytek swego dyskursu posługuje się 
mocno ugruntowaną w przestrzeni kulturowej symboliką ziemi. 

Uczniowie Zaratustry przyjęli jego nauki. Do nich doszły również inne 
inspiracje26. Rozpoczęła się „rekonwalescencja” i wraz z nią „choroba smutku 
i pesymizmu doczekała się przesilenia”27. Zmianom, jakie zaszły na gruncie 
liryki w sposobie obrazowania, w stylistyce, w doborze tematów, w konstruo-
waniu przestrzeni świata przedstawionego oraz kreacji podmiotu lirycznego, 

23 Zob. tamże kolejną strofę:

My, co karmieni od samej kołyski
Nieudolności nierozumnym mlekiem,
Przeciwko jaźni miotamy pociski,
Mieniąc największą hańbą być człowiekiem.

24 Zob. M. Podraza-Kwiatkowska, Młoda Polska, Warszawa 1997, s. 77–81. 
25 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, Kęty 

2004. Wyimki z dzieła wg tego wydania, w nawiasie w tekście głównym podaję nr strony. 
26 Zob. szkic Pierwsza odwilż S. Pieńkowskiego. Autor pisze w nim: „[...] chcemy płuc szerokich i ud 

potężnych i dlatego zwracaliśmy się do bogów, do pierwotnego życia praojców, skąd otrzymaliśmy trwałe 
podstawy kultury rdzennie rodzimej [...]”. Cyt. za: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, 
oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 2000, s. 526–527. Zob. ponadto M. Podraza-Kwiatkowska, 
Młoda Polska..., s. 77–81.

27 L. Staff , Rekonwalescencja końca wieku (Szkic z literatury ostatnich czasów), w: tamże, s. 518. 
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poświęcono wiele miejsca28. Jednym ze znaków szerokich przemian, niekiedy, 
jak w wypadku Kasprowicza, mających znamiona antecedencji29, jest oczy-
wiście prekursorska twórczość poetycka Staff a. Brak tu nadal konsekwencji, 
liczne są świadectwa rozdarcia, niezdecydowania, rozproszenia, ale podobne 
postawy stały się udziałem innych twórców. W duchu Nietzschego autor cy-
klu Dzień pracy poucza:

A że kto ziemi wiernym być umiał, ten boży [...] (S 373)

Gdzie indziej wyznaje ze wzruszającą szczerością i skromnością:

I nigdy nie było tak mało mi trzeba

Do szczęścia, jak gdy czując na czole łzy nieba,

Położyłem na sercu swym garść chłodnej ziemi (S 690)

 – na kilka lat przed franciszkańskim Kasprowiczem, który w wierszu Gdy 
przyjdzie czas dziękuje Bogu za małe-wszystko:

O Boże mój, o Boże mój! –

Tak szepnę usty wdzięcznemi:

Dałeś mi wszystko, co mogłeś:

Zapach tej drogiej ziemi30.

Za I. Maciejewską można śmiało powiedzieć, że 

Po młodopolskich wezwaniach do nirwany i śmierci to opowiedzenie się po stro-

nie „mądrości ziemi” miało wartość manifestu31.

Punktem dojścia antropologii Staff a – bo nie ma chyba wątpliwości, że 
znajdujemy się ciągle na tym gruncie – czyli ostatecznym utwierdzeniem się 
we własnej autochtonii bez odrzucenia duszy o transcendentnym pochodze-
niu, jest właśnie pogodzenie aspektu materialnego z  duchowym, wyrażone 
w wierszach o incipitach: Czymże ja jestem?... (S 1059), 

Kogo tęsknota uciska... (S 1063), I cóż, że kiedyś... Zacytujmy passus z ostat-
niego utworu:

28 Zob. M. Podraza-Kwiatkowska, Pustka – otchłań – pełnia. (Ze studiów nad młodopolską symboliką 
inercji i odrodzenia); H. Filipkowska, Tułacze i wędrowcy [w:] Młodopolski świat wyobraźni...

29 Zob. np. wiersz Niebo i ziemia (t. 1) oraz cykl Z  chłopskiego zagonu (t. 2), w: J. Kasprowicz, 
dz.cyt. 

30 Tamże, t. 5, s. 95.
31 I. Maciejewska, Leopold Staff , Warszawa 1964, s. 9. 
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I cóż, że kiedyś, martwemu, o, ziemio,

Przyjdzie mi duchem odlotnym cię rzucić?

Co zeń oniemieć ma, tajnie oniemią,

Lecz rzucę niebo, by do ciebie wrócić. (S 1064)

Niebo to tylko chwilowa przystań na kolistej drodze z  ziemi ku ziemi, 
bliższej człowiekowi, złączonemu z nią nierozerwalnymi więzami i wieczną 
tęsknotą, wieczną miłością. Tak jak z matką, a przecież – jak dowodzi G. van 
der Leeuw – 

Cała ludzkość odczuwa raz po raz gorącą tęsknotę, żywe pragnienie, by powrócić 

do Matki: uciec w nieświadomość i  znaleźć w  łonie Matki bezpieczne schronienie. 

Tęsknota ta nie różni się prawie niczym od pragnienia śmierci. Ziemia jest kobietą, 

a kobieta jest ziemią. Podejmują one pogmatwane życie człowieka, pozwalają mu wró-

cić do jego źródeł i rodzą je od nowa32.

Wyobrażenie matki-ziemi łączy w sobie – co jest charakterystyczne dla każ-
dego żywiołu oraz symbolu – dwa przeciwstawne elementy, dwa znaczenia. By 
je wskazać, można odwołać się do fachowego tekstu z zakresu religioznawstwa 
albo szerzej: antropologii33. Proponuję jednak sięgnąć bezpośrednio ad fontes 
z pominięciem naukowych eksplikacji. Ludowe paremie są tu bezcennym im-
pregnatem mitycznych intuicji. Tę na przykład sentencję notuje O. Kolberg:

Ty będziesz ludzi rodziła i będziesz pożerała; co sama urodzisz, to sama zjesz, bo 

to twoje [...]34.

Inną – współcześni etnolingwiści:

Bo ty ze swoją ziemią wziąłeś ślub wieczysty / i kiedy śmierć ci skłoni głowę umę-

czoną, / to matka ziemia ciebie nigdy nie odrzuci, / ale cię przyjmie w swe matczyne 

łono35.

Mówiąc bardziej abstrakcyjnie, Terra Mater, matka-ziemia, ma dwa obli-
cza: źródła wszelkiego życia, które z niej pochodzi, oraz macierzy pochłania-
jącej swą progeniturę, na powrót przyjmującej swe dzieci do łona, z którego 
się narodziły. Lecz na tym nie kończy się rola matki, a wraz z  nią historia 
ludzkiej egzystencji. Istotą kultu matki tellurycznej jest bowiem fakt, że w tej 

32 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, z niemieckiego przełożył i wstępem opatrzył J. Proko-
piuk, Warszawa 1997, s. 83. 

33 Zob. np. M. Eliade, dz.cyt.
34 Cyt. za: A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982, s. 155.
35 Cyt. za: Słownik stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i redakcja J. Bartmiński, t. 1, cz. 

2, Lublin 1996, s. 55. 
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optyce śmierć człowieka okazuje się tylko pozorna, tymczasowa. Roztopiwszy 
się w łonie ziemi, człowiek powraca jakby do okresu prenatalnego, kiedy płód 
stanowi jeden organizm z noszącą go kobietą, i regeneruje wyczerpane zasoby 
energii życiowej dzięki korzystaniu z niewyczerpalnego źródła sił witalnych 
matki. Znajduje się w stanie przejściowym, który nie jest śmiercią, ponieważ 
egzystencjalny zespół narodziny–śmierć zostaje uzupełniony o trzecie ogniwo: 
ponowne narodziny. Całe ludzkie życie uzyskuje przez to nowy wymiar i no-
wy, metafi zyczny sens wpisany w kompleks narodziny–śmierć–narodziny. 

Młodopolska poezja zasymilowała tak zakreślony obraz matki-ziemi en 
bloc. Już w 1903 roku J. Ruff er w tomie Posłanie do dusz pisał:

Idziemy. – Hej! Me wnętrze rozpiera jakaś Moc tęskniąca!

A stopy me całują pierś Matki, Ziemi, co, wzruszona,

Raduje się, drżąc cicho, żem wyszedł z jej prostego łona... (Tryumf)

Mnie czegoś jeszcze trzeba! mnie trzeba – słowa Matki Ziemi!...

Hej! święta Matko Ziemio! Wyrzeknij tylko jedno słowo

Słonecznie brzmiące: „synu”, a zbudzisz Moc błyskawicową

Mej duszy i na struny z palcami rzucisz drapieżnemi!... (Harfi arz)36

– mając z pewnością w pamięci nietzscheańską retorykę Staff owskich Snów 
o potędze. 

Z kolei w  1907 roku M.C. Bielecki na łamach „Chimery” artykułował 
pragnienie powrotu w objęcia Terrae Matris:

Och! dzieckiem znów się czuć w objęciach matki-ziemi [...]37

Cztery lata później Staff  w tomie W cieniu miecza najpełniej i najgłębiej 
przedstawi „cel” ludzkiego bytowania:

Jesteśmy ciemni oboje i twardzi,

Glebo, o, glebo, o glebo!

I przeto kocham cię bardziej

Niżeli niebo. 

Twe czarne piersi macierzyńskie poją

Mój głód i moje pragnienie [...]

[...]

36 J. Ruff er, Wybór poezji, wybór i oprac. M. Wyka, Kraków 1985, s. 36, 38. 
37 M.C. Bielecki, Preludyum, „Chimera” 1907, t. 10, z. 30, s. 468. 



Powrót na ziemię. Młodopolski obraz Terrae Matris

151

Coraz są bliższe nasze trudy bratnie

I jedne cele w nas drzemią...

Znikną przegrody ostatnie

I będę ziemią. (S 963)

Co wedle Staff a łączy człowieka z ziemią? Przede wszystkim podobieństwo 
w  sferze psychologicznego i  somatycznego ukształtowania („ciemni i  twar-
dzi”). Po wtóre macierzyński stosunek; po trzecie – trudy egzystencji, ponie-
waż ziemia, jak i człowiek, „jęczy na swój los”38, potrzebuje odpoczynku, znu-
żona „dziennym trudem i pracą dzienną”39. Wreszcie – tożsamość materii, co 
pozwala przekroczyć specyfi czny modus ludzkiego istnienia i uzyskać istnienie 
prawdziwe, metafi zyczne. 

Na zdolności aprowizacyjne oraz funeralne ziemi, zatem te najbardziej 
oczywiste, zwraca uwagę także Kasprowicz:

Żywicielko droga, ziemio czarna! 

I w nas jeszcze wesele zagości: 

jeszcze będziem spożywać twe ziarna, 

jeszcze złożym w twym łonie swe kości40.

Śmierć to jeden z komponentów cyklu życia wyznaczonego na podstawie 
konceptualizacji losu matki tellurycznej. Zwiastunem odrodzenia i pokona-
nia śmierci jest tchnienie, dech, woń, zapach, jaki wydaje ziemia – najczęś-
ciej w czasie przedwiośnia, wiosny, poranku albo południa41. I o ile motyw 

38 J. Kasprowicz, dz.cyt., t. 3, cz. 2, s. 131.
39 W. Orkan, Śpij, ziemio!, w: tegoż, Poezje zebrane, wiersze wybrał, tekst opracował i komentarzem 

opatrzył J. Kwiatkowski, t. I, Kraków 1968, s. 70. Por. fragment wiersza J. Jedlicza Szczęście żniw:

Po modrych, sennych polach, płynie pieśń odwieczna:
Skończony trud! Skończony! Niech kłosy już drzemią!
Minęła twoja służba i praca słoneczna –
Spocznij w szczęściu i ciszy, spocznij, Matko Ziemio... 

Cyt. za: Ziemia polska w pieśni. Antologia, ułożył i wstępem opatrzył J. Lorentowicz, Warszawa–Lub-
lin–Łódź–Kraków 1913, s. 111. 

40 J. Kasprowicz, dz.cyt., t. 4, s. 662. 
41 Zob. wiersze: S 710; S 1082; Kasprowicz, dz.cyt., t. 3, cz. 1, s. 36, 38; B. Ostrowska, Chusty 

ofi arne, Warszawa 1910, s. 28. W poezji Tetmajera spotykamy przeciwstawny obraz: „wyziewy ziemi” 
(T 264); gdzie indziej do szczytów skał wiatr nie przynosi „z padołów trupiej woni gnicia” (T 1121); 
u Staff a także są: „cierpkie ziemi wyziewy” (S 1003). Ambiwalencję zapachu ziemi, wzbudzającego różne 
odczucia, zgodnie z janusowym obliczem żywiołu, doskonale oddaje wiersz W. Gomulickiego pt. Zapach 
ziemi:

Zruszana ziemia dziwnym tchnie zapachem. 
Wciągam go w piersi z rozkoszą i strachem. 



Paweł Więcek

152

powrotu do łona ziemi można uznać za kolejną wersję popularnego w do-
bie Młodej Polski mitu Prajedni42, o tyle to wyobrażenie podlega dwojakiej 
interpretacji, już to na płaszczyźnie stricte empirycznej jako realne odczucie 
bijącego od ziemi wiatru lub woni, już to w kontekście kulturowym i histo-
rycznoliterackim. Jak wiadomo, etymologia słowa „dech”, „tchnienie” odsyła 
do „ducha”, „duszy”43. Jeśli zestawimy to ze znanym i powszechnym w epoce 
zjawiskiem panpsychizmu, drugi kontekst okaże się bardziej adekwatny44. 
Dech ziemi, będący emanacją jej duszy, nasycony jest jakimś tajemniczym 
pierwiastkiem, jakąś odrodzeńczą mocą objawioną w cudzie ponownych nar-
odzin, w niezwykłym tellurycznym misterium. Wiosna w wierszu Staff a:

Idzie rozwiać się płodnym tajemnym posiewem

Po polach tchnących tęgim, surowym wyziewem,

Co bije z świeżej, tłustej skiby w dniach przednowia

Aromatycznym winem wiosennego zdrowia.

Ciepłem słońca moc twórcza wiosny w bruzdy wchodzi,

Przyroda się cudowanie odradza i rodzi... (S 380)

Na przedwiośniu

Woń ostra i upojna tchnie z brunatnej skiby [...]

[...]

Czarna ziemia oddycha głęboko, jak gdyby

Wyzwolona po długim, surowym zakazie. (S 690)

W Księdze ubogich zaś czytamy:

A za to płyną od pola

Twórcze podmuchy wieczności,

Co śmierć na życie przetwarza

I ścieżki myśli mych prości45.

W pamięci on mi budzi na przemiany 
Wiosenną orkę i grób rozkopany.

W. Gomulicki, Zapach ziemi, w: tegoż, Wiersze. Zbiór nowy, Warszawa 1901, s. 55. 
42 Zob. M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie doświadczenie transcendencji [w:] tejże, Wolność 

i transcendencja, s. 75–82. 
43 Zob. E.B. Tylor, Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologji, fi lozofj i, wiary, mowy, sztuki 

i zwyczajów, t. 1, Warszawa 1896, s. 356. Ponadto wszelkie słowniki symboli, np. J.E. Cirlot, Słownik 
symboli, przekład I. Kania, Kraków 2000, s. 446–447, hasło: wiatr. 

44 Duch czy dusza ziemi pojawiają się także np. u Kasprowicza ( t. 5, s. 94); podobnie: S 72 i T 702.
45 J. Kasprowicz, dz.cyt., t. 5, s. 223. 
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Nieco dalej w tym samym tomie, mimo wiedzy o tym, że los człowieka 
wpisany jest w koło wiecznych narodzin i śmierci, podmiot liryczny z naboż-
ną czcią wykonuje święty gest:

Garść pełną zoranej gleby

Do chciwej ręki biorę.

Upajam się jej zapachem,

I dzisiaj tak samo on świeży –

O rodzicielko żywotna,

O święta, płodna Macierzy!

O skarbie ty mój najdroższy,

Rozstać się z tobą nie mogę [...]46

Zażyłość relacji między człowiekiem a ziemią podszyta jest, co dobrze widać 
na powyższym przykładzie, lekką erotyką, przypominając nieco – by posłu-
żyć się językiem psychologii – kompleks Edypa47. Umiłowanie, więcej nawet: 
zakochanie w matce-ziemi przejawia się także w innym geście dziękczynienia. 
Częste okazywanie najwyższego szacunku i admiracji należytej sferze sacrum 
poprzez składanie pocałunku:

Wychodzę w pole z psem

Na ornej klękam ziemi

I skiby bruzd całuję

Ustami dziękczynnemi48.

– wynika stąd, że obserwacja cyklu wegetacyjnego napawa nadzieją przekro-
czenia śmiertelności, 

46 Tamże, t. 5, s. 303. 
47 W poezji Kasprowicza, a już w szczególności w okresie franciszkańskim, nie mógł pojawić się re-

sentyment w  stosunku do nieba, które – na co wskazuje choćby chrześcijaństwo, ale nie tylko – jest 
miejscem najwyższej teofanii, a więc objawieniem Boga Ojca. Gdyby zaś oderwać ów fragment od jego 
kontekstu historyczno-literackiego, mając na uwadze fakt, że niebo, tak jak i ojciec, zawiera w sobie ele-
ment fascinans i tremendum (z naciskiem na to drugie) oraz tworzy jednocześnie pierwotną hierogamię 
z ziemią (odpowiednikiem matki), można pokusić się o taką „pschychoanalizującą” interpretację. Zwróć-
my także uwagę na formy okazywania ziemi rewerencji poprzez pocałunek (oraz – w pobocznym, acz-
kolwiek ważniejszym, znaczeniu – orkę, symbolizującą akt płciowy) – to wyraz bliskości w najwyższym, 
najintymniejszym stopniu, a zarazem istotna część relacji między matką i dzieckiem. 

48 Por. początkowe wersy wiersza Staff a Garść ziemi. 
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Bo nie ma śmierci – jest tylko siew

Na święte przyszłości żniwa49.

Tym cytatem z  wiersza B. Ostrowskiej niepostrzeżenie przekroczyliśmy 
cienką granicę między wyobraźnią telluryczną a agrarną, wprowadzającą na 
miejsce kultu Terrae Matris religię „wielkiej bogini rolnej”50. Musimy zatem 
w tym miejscu przerwać wywód. 

Od „bryły ziemi”, czyli eskapizmu i metafi zyki, do „matki-ziemi”, czyli 
mariażu nietzscheanizmu z  franciszkanizmem i metafi zyką ziemi; od ziemi-
-więzienia, czyli różnych wersji dualizmu, takich jak orfi zm, platonizm czy 
gnoza, do ziemi-ojczyzny, czyli głębokiego zakorzenienia i  doświadczenia 
Prajedni; od jednowładztwa duszy do „ziemiostwora marnego” (tę peryfra-
zę człowieka stworzył Orkan), który łączy w sobie w harmonii (niekiedy co 
prawda dynamicznej) „ogień i popiół, glinę i ducha”51 – tak, Młoda Polska to 
bez wątpienia czas – posłużmy się słowami Staff a – 

Gdy się ziemia zdawała nowa, niczyja i nasza,

Prosta, a dziwnie stuznaczna, bliska, a cudnie daleka [...] (S 803)

W tych – jakże charakterystycznych dla jego poetyki – paradoksach52 za-
myka się młodopolskie myślenie o ziemi. 

49 Porównaj w tym kontekście wiersz Orkana Umarłe już się nie odrodzi. W ogóle w jego twórczości 
matka-ziemia to raczej wyrodna macocha, nieczuła na krzywdę swych dzieci, zimna i obojętna (zob. np. 
wiersz O ziemio!). Orkan jest poetą, który najczęściej wykorzystuje również motyw ziemi nędzy i  za-
marzłych kęp. Pisze o tym F. Ziejka: „Ten stereotyp związany jest z przemianami demografi cznymi na 
polskiej wsi. Wywodzący się z chłopskich chałup pisarze dostrzegają przede wszystkim obce człowieko-
wi oblicze ziemi. Pod ich piórem obraz matki-ziemi zostaje często zastąpiony obrazem ziemi-macochy. 
[...] pod piórem Władysława Orkana obraz ten zostaje utrwalony [...]”. F. Ziejka, „Nie rzucim ziemi...”. 
Z dziejów symboliki ziemi w literaturze polskiej epoki rozbiorów [w:] tegoż, Miasto poetów, Kraków 2005, 
s. 172–173. 

50 M. Eliade, dz.cyt., s. 280. Zob. w tej książce rozdział poświęcony kultom agrarnym: Rolnictwo 
i kulty płodności. 

51 W. Orkan, dz.cyt., s. 247. 
52 O Staffi  e jako poecie paradoksu pisał J. Kwiatkowski w swej książce: U podstaw liryki Leopolda 

Staff a, Warszawa 1966, rozdz. Poeta paradoksu. 


