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Anna Węgrzyniak,  Wiersze miłosne Emila Zegadłowicza   

 

 

Jedne dzieła czytamy w oderwaniu od ich twórcy, inne traktujemy jak zwierzenie, 

wspomnienie, wypowiedź autora o swoim życiu, zapominając o tym, że każdym utworem 

literackim rządzi prawo kreacji i fikcji. W przypadku twórczości Emila Zegadłowicza lekturę 

przez biografię niejako tłumaczy stale obecny wątek autobiograficzny (bardzo dobrze już 

opracowany1), a także  okoliczności w jakich dane dzieła zaistniały (np. urazy, zmieniająca 

się postawa Zegadłowicza wobec tzw. rzeczywistości społecznej), ich rzeczywisty i 

potencjalny adresat. Wrzosy adresuje poeta do ukochanej, lecz w końcowym przesłaniu 

wiersza Anno MM zwraca się do „późnego wnuka” czytającego ten poemat w roku 20002.  

Ten zbiór erotyków, wydany w 1935 roku, w pięciu egzemplarzach przez Jana 

Kuglina, przyjaciela poety, to bibliofilska  edycja „jubileuszowa” dla uczczenia drugiej 

rocznicy miłosnego związku Emila Zegadłowicza z Marią Stachelską z domu Wrzosek.  

Maryla Wrzosek, wspomnienie beskidzkich wrzosowisk, romantyczno-młodopolska 

symbolika  wrzosu – w tym przypadku kontekst biograficzny wiele wyjaśnia, zdecydowanie 

ułatwia lekturę wierszy. Znając całą twórczość pisarza oraz jej opracowania, mimochodem 

czyta się Wrzosy z określonym nastawieniem, a nawet uprzedzeniem. Tym bardziej, że autor 

zastrzegł sobie, żeby tomu nie wydawać przed upływem 50. lat.  Znałam epatujące seksem 

„dionizyjskie” erotyki (wbrew intencji autora publikowane wcześniej), czytając cały   

„pamiętnik miłości” doznałam więc pozytywnego zawodu. Bo oto – jak głosi legenda – 

skandalista i pornograf traktujący swoje kochanki instrumentalnie, we Wrzosach  jawi się jako 

kochanek sentymentalny, romantyczny, który namiętność i witalizm podnosi do rangi potęg 

ukierunkowanych na metafizykę, otwierających człowieka na „wszechmiłość” i 

„wszechcierpienie”.      

Zważywszy rocznicowe okoliczności wydania, konkretną adresatkę i hipotetycznego 

odbiorcę po 50. latach, czytam to dzieło jako kreowany „pamiętnik miłości”, nie szukając w 

nim ani prawdy o romansie z Marią Stachelską, ani prawdy o przeżyciach autora, lecz jestem 

zorientowana na „dyskurs miłosny” i wpisaną w ten poemat  koncepcję miłości.  

 Na to, że  Wrzosy zostały pomyślane jako pamiętnik, wyraźnie wskazuje wiersz ostatni 

pt. Dwulecie oraz przemyślana konstrukcja tomu. Układ wierszy wyznacza chronologia 

 
1 Zob. np. K. Szymanowski, Narcyz. Rzecz o Zegadłowiczu-powieściopisarzu, Wyd. Literackie, Kraków 1986, I. 

Skwarek, Autobiograficzne powieści Zegadłowicza, w: Studia o Zegadłowiczu pod red. J. Paszka, Wyd. UŚ, 

Katowice, 1982. Historię tego związku opowiada K. Kolińska w książce Emil i Maryla, Książka i Wiedza 1984. 
2 Korzystam z wydania: E. Zegadłowicz, Wrzosy, opracował i posłowiem opatrzył Tadeusz Olszewski, 

Beskidzka Oficyna Wydawnicza BTSK, Bielsko-Biała 1988. Wszystkie cytaty podaję z tej edycji.  
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zdarzeń (od pierwszej fascynacji do rozstania), trudno zatem przeoczyć „fabułę” opowieści, 

czyli miłosną historię, której rekonstrukcja znakomicie obywa się bez znajomości biografii. I 

właśnie tak ją czytam, pomijając to, jak układały się wzajemne relacje pomiędzy 

prawdziwymi bohaterami „wrzosowego” romansu.   

   Zebrane erotyki obejmuje znacząca klamra kompozycyjna. Na wstępie oda na cześć 

miłości pojmowanej jako siła kosmiczna kształtująca „losy człowieka i świata”, a w 

zakończeniu wiersz okolicznościowy na „dwulecie” związku, który dzięki tej liryce – będzie 

świecić „w dalekie mroki stuleci”. Otwiera tom patetyczny manifest programowy, 

zaczynający się deklaracją jedności człowieka z naturą:   

 

„Jesteśmy częścią przyrody – ziemi i wszechświata –  

W naszej świadomości żyje bezkres i wieczność”,  

 

z czego pośrednio wynika przyjęta filozofia życia: w zgodzie z naturą,  z etycznym 

poczuciem odpowiedzialności, w poszanowaniu wszystkiego, co nas otacza („małe czy 

wielkie/, jest jednako ważne”), z wiarą, że siła woli pomaga dążyć do „harmonijnej 

doskonałości”.  Tę postawę odnajdujemy we wcześniejszych tomach Zegadłowicza, do 

których odsyłają liczne wiersze dedykacyjne. Ofiarowując swe dzieła ukochanej, dedykacje 

układa w stylu różnych zbiorów, a głosząc światu swoją ewangelię miłości  kochanek Maryli 

powtarza teorię Zegadłowicza uznającą seks za twórczy pierwiastek wszechświata. Motor 

wszelkich działań, poruszający serce i mózg. Teoria zapisana w Zmorach z 1935 roku (Kornel 

Szymanowski czyta tę powieść jako „pamiętnik z okresu dojrzewania”3) powraca w Pokoju 

dziecinnym:  „kto nie widzi we wszelkich sztukach i w tworzeniu wszelkim motoru 

pierwotnego, płciowości, ten patrzy na życie i przemiany spostrzegawczością skastrowanej 

małży.”4 i Motorach z 1938 roku – jako „teoria hormonizacji mózgu przez pierwiastek 

kobiecy niezbędny dla pełnowartościowego aktu tworzenia”5.  

   Już wstęp do Wrzosów sytuuje kochanków w perspektywie kosmicznej. Śledząc  

dwuletnie dzieje ich związku, można tę „kronikę miłosną” interpretować w kilku porządkach: 

intymnym, egzystencjalnym, metaliterackim.  

Na początku był  dotyk, elektryzujący dotyk  dłoni na pierwszym nocnym spacerze, 

drogą, która pnie się w górę (Dotyk). Letnia noc, cisza, ciepły wiatr, granie świerszczy i 

„szept bezgłośny”, w świetle księżyca majaczy dziewczęca sylwetka, „w nocnych czeluściach 

 
3 Zob. K. Szymanowski, dz. cyt., s. 159.  
4 E. Zegadłowicz, Pokój dziecinny, „Dialog” 1959, nr 8. Cytuję za K. Szymanowskim, dz. cyt., s. 163.  
5 T. Olszewski, Posłowie, do E. Zegadłowicz, Wrzosy, s. 105.  
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trwożą” jej białe zęby. Ona – drobna, krucha, o spłoszonym spojrzeniu i wiotkiej dłoni, 

stąpająca delikatnie jak motyl – wyzwala czułość, oczekiwanie i lęk przed tym, co się zdarzy.  

Przeczucie wspólnej drogi szyfrują metafory (tyleż kunsztowne, co zbanalizowane): „Twoje 

oczy – dwie długie podróże” , „Stopa Twa, biały motyl, staje u urwiska”.  Pierwszy obraz 

Maryli to portret sentymentalny, nasycony symboliczną bielą (białe zęby, biały motyl, 

stokrotka), utrzymany w tonacji miękkiej, śpiewnej impresji (13-zgłoskowiec, dystychy, rymy 

głębokie), zwieńczonej modlitwą o „jedną godzinę nieznanej dobroci, / którą złożę na sercu – 

wątły kwiat stokroci”. Podobnie widzimy ją w wierszach Kształt, Jutrznia, Pierwszy dzień – 

ona dziewczęca, biała, czysta, zalękniona, pytająca wzrokiem: „kto jesteś” i „kto mnie 

obroni?” jawi się jako istota krucha i szukająca oparcia, a drugiej strony, od początku ma 

cechy bogini. Nie przypadkiem wszystkie trzy wiersze kończą się akcentem „dziewczęcym” 

(białym znakiem niewinności): „kwiat stokroci” – „lilia biała” – „dziewczęce ciało”, w 

historii miłosnej zapisanej we Wrzosach właśnie ten „biały” wątek ma szczególne znaczenie, 

bo Maryla nie jest demonem.  Drobna, niebieskooka, o mlecznej cerze – ma wiele cech pani 

anielskiej. To tłumaczy obecność „petarkizmów” i zużytych, dworskich komplementów w 

rodzaju: „czar Twój jest jako morze, tonę w Twoim czarze”, w czym  dostrzegam nie defekty 

czy reminiscencje, ale świadome nawiązania do kanonicznych form poezji miłosnej.  Trzeba 

przyznać, że mimo wielu fragmentów utrzymanych w stylu Tetmajera czy Staffa,  

„jubilerska” metaforyka (np. „oczy jak gwiazdy”) nigdzie się nie pojawia, a wszelkie 

sztuczności, zazwyczaj będące efektem hiperboli, łagodzą elementy współtworzące zwykłą 

sytuację komunikacyjną; temu sprzyja naturalna składnia, monolog skierowany do Maryli, 

częste  zwroty do adresatki („Miła moja!”).    

Kusząc słabą postacią dziewczęcą, Maryla pozwala kochankowi poczuć się Panem i 

Mocarzem. Zgodnie ze stereotypem, kobiecość wiotka i słaba tworzy Siłacza. Związek z 

Marylą otwiera kosmiczne przestrzenie, uświęca noc i dzień, przenosi w wymiar mitu. Miłość 

rozjaśnia mroki, daje nowe życie („zaludnia się życiem przestrzeń nocy pusta”, Jutrznia), 

budzi zmysły i oślepia. Pierwsze erotyki są „literackie” i bardzo dyskretne, gdyż obrazowanie 

zaciera psychosomatyczny aspekt spotkań, np. porównanie „ciało omdlałe w pożarze jak w 

skwar lilia biała” to liczman, przez kontrast symboliki lilii i ognia określający miłosne 

omdlewanie. Innym sposobem szyfrowania znaczeń jest leśmianowskie dwojenie się bytów; 

Maryla żyje w sercu kochanka (to banał) i „tam, na skraju lasu, / kędy wrzosom [jej] ręce śnią 

się najłaskawsze” (Jutrznia). To oczywiście aluzja do sytuacji miłosnej w scenerii lasu i 

wrzosowiska, ale trudno przeoczyć jej „łąkowy” charakter. Kochanek śni o Maryli, a 

wrzosom śnią się jej ręce (podobnie jak w „łąkowych” erotykach Leśmiana) – przyroda śni, 
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jest obdarzona świadomością, a dziewczyna jest „wszędzie” i „wszystkim”, pachnie łąkowym 

„koniczem”, zajmuje miejsce na ziemi i w konstelacji niebieskiej.   

 „Wrzosowe” erotyki realizują różne modele liryki. Dominuje wariant 

ekspresjonistyczny, zdarzają  się wiersze symboliczno-nastrojowe (np., muzyczna impresja 

Mgły wieczorne), wiersze kantyczki i kołysanki, a nawet sztambuchowy Słonecznik. Dla 

zobrazowania miłości – stanu wyjątkowego, odświętnego,  a także emocji i doznań 

niewyrażalnych, mających wartość epifanii  – znajduje Zegadłowicz oryginalne neologizmy 

(„serce psalmieje Pieśnią nad pieśniami”), kunsztowne barokowe metafory, oryginalne 

oksymorony („oczy niewidzące z nagłego olśnienia”, niewołaniem wołana” – Złe słowa).  

Oczarowany, przebudzony, olśniony, po środki wyrazu  sięga poeta  głównie do  

romantycznej tradycji poezji miłosnej, z upodobaniem sakralizuje boską postać Muzy i 

łączące kochanków nieziemskie uczucie. Pierwsze erotyki są bardzo świetliste, rzec można – 

słoneczne:   

 

„ściele się złota jasność – wielka słońca kula –  

od serca, co psalmieje pieśnią nad pieśniami –  

ta jasność uskrzydlona postać Twą otula”,  

 

Poeta z upodobaniem stosuje motyw światła (z czasem słońce przegrywa z księżycem), a 

bohaterów poematu  trafnie określa formuła „kochankowie księżyca, słońcem zaślubieni” 

(Rocznica). Skłonność do patosu, intensywna uczuciowość i spirytualizm (spadek po 

ekspresjonistycznym etapie „Zdroju”) łączą się tutaj z „powszednim” słowem powitania czy 

pożegnania (jak „dzień dobry”, „bądź zdrowa”), ze słowem prostej modlitwy, z osobliwym 

„realizmem” miłosnej schadzki. Kochanka o kuszącym ciele jest wprawdzie darem Ziemi,  

„wiatr [ją] przywiał w dożynkowym darze” (Kształt), lecz  magnetyczny „płomień” (uczucia i 

namiętności) daje siłę Mocarza, przenosi kochanków w wieczność. Sakralny charakter 

związku mało ma wspólnego z romantyzmem, to raczej herezja utrzymana w guście 

młodopolsko-pogańskim. We Wrzosach –  zgodnie z tym, co  głosi księga genezis 

Przybyszewskiego, że na początku była chuć – świat zaczyna się od dotyku. Trzy pierwsze 

wiersze są zapisem narodzin miłości: od dotyku dłoni (Dotyk) przez zmysłową „rzeźbę” ciała 

(Kształt) po pogańską, śpiewaną o świcie laudesę (Jutrznia):  

 

„bóg się z swych szat niewidnych przede mną obnaża  

bóg ten Twoje ma oczy i Twoje ma usta.  
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 Stoję na szczycie ziemi; podnoszę me ręce  

 I modlę się modlitwą niebieską i białą –  

błogosławię rozpaczy, błogosławię męce,  

co pośród gwiazd rozpięła Twe dziewczęce ciało.” 

 

Kojarzenie sytuacji erotycznej z Golgotą pozwala interpretować tę wizję (w duchu 

ekspresjonistycznym) jako „miłosne” zdjęcie z krzyża. Wcześniej chorzy, bez życia, 

zrozpaczeni i udręczeni, zmartwychwstają przez miłość, która jednoczy ich z kosmosem.   

Trzy kolejne znaczące tytuły: Pierwszy dzień, Gwiazda i Lot to kolejna sekwencja 

metafizycznego romansu: rozbitków powołuje do życia, „jak w pierwszy dzień stworzenia”, 

jasna gwiazda – „gwiazda gorejąca”, „gwiazda nad gwiazdami”, „gwiazda święta”.  Budzi 

ona  dziwną tęsknotę, nieokreśloną, przypominającą młodopolskie „tęsknice” i prowadzi ich 

w przestworza. To wypowiedź poety „uskrzydlonego” miłością,  kocha – tęskni – marzy – 

unosi się ponad ziemią. Zapisana we Wrzosach historia miłosna biegnie linearnie, od lipcowej 

„jutrzni”, przez jesień, zimę, wiosnę i następne lato… Ponieważ człowiek wpisany w naturę 

(od pierwszego zdania wiadomo, że  „jesteśmy częścią przyrody”) podlega jej rytmom, to siłą 

rzeczy wraz z jesiennym „opadem liści” nadchodzą ciemne pejzaże.  W lipcowym „dniu 

stworzenia” zorza jutrzni płonie czerwienią ust kochanki, ale już w Gwieździe,  gdy zmienia 

się pora roku, pojawia się myśl o przemijaniu, śmierci, ciemności. W południe jeszcze świeci 

słońce i kochanek całuje „kolana pachnące wiośniano”, lecz postać ukochanej („posąg wiosny 

wsłuchany w dzień uciekający”) zaczyna nicestwieć, tracić materialność, długim cieniem „na 

łąkę się kładzie”. Uczeń Leśmiana dostrzega cienistość świata, już nie „kształt”, ale „posąg” i 

jego cień. Postępująca dematerializacja  stopniowo prowadzi w strefę mroku, w każdej 

kolejnej zwrotce zimniej i ciemniej („zawieja”, „czarne wiry”), bo świat chyli się ku otchłani. 

A kiedy pojawia się wizja końca „co wszechświat rozsadzi”, wówczas nagle błyska gwiazda – 

przewodniczka rozbitków.  Gwiazda losu czy betlejemska?  Symbol wyraża niewyrażalne, 

trudno jednak pominąć szkołę Słowackiego i Micińskiego, bo na symboliczną wykładnię 

gwiezdnych wizji (zwłaszcza w Locie) składają się romantyczno-ekspresjonistyczne  „loty 

ducha”, przypływ twórczej energii, która unosi w górę („duch w przylocie, duch w odlocie”).  

Po wysokolotnych ekspresjach, w wierszu Gdziekolwiek, zaczynającym się 

sztambuchowym wyznaniem: wszędzie „widzę  tylko Ciebie!”, uderza wyszukana prostota 

wyliczeń i powtórzeń. Barokowy koncept „Myśl moja Twej postaci wyrasta amforą” rozwija 

się tutaj w zmysłową hiperbolę „wszędzie Ty”, eksponującą biologiczny związek człowieka z 
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naturą: niebo i ziemia pachną ciałem kochanki, łany zbóż mają słodki smak jej skóry, cały 

wszechświat („ruchy gwiazd i atomów”) toczy się w rytmie uderzeń jej serca, wszystkie myśli 

i uczucia kochanka biorą „kwiecisty kształt jej rąk i nóg”. A pointa tego wyznania barwi się 

różą – tyleż zmysłową, co mistyczną, bo w szale i rozkoszy kochankowie ocierają się o 

tajemnicę. Lektura tych wierszy przemawia za tym, że angażując różne style poezji erotycznej  

Zegadłowicz, który realizuje koncepcję psychosomatycznej więzi człowieka z kosmosem,  

bardzo dba o zachowanie równowagi między tym co cielesne i duchowe. Pieśń miłosna 

śpiewa się w rytmie krwi, a słowa odbijają się w słowach. W erotycznym pejzażu prym wiodą 

ziarna, zboża (zwłaszcza żyto), soki żywiczne, krew, miód:   

 

„Wargi moje miód znoszą z miodzistych wyrębów  

To smak krwi Twej żywicznej i smak Twoich zębów”  

 

Do takiej liryki miłosnej – kojarzącej różne tradycje z własną „poezją ziemi” Zegadłowicz 

dojrzewał stopniowo, o czym świadczą listy dedykacyjne, dyskretnie stylizowane na poetykę 

ofiarowanych tomów, np. erotyk pt. Dedykacja na „Kantyczce rosistej” jest utrzymany w 

śpiewnym stylu kantyczki, a  Dedykację na „Kolędziołkach beskidzkich” kończy akcent 

„franciszkański”: „…wróbel sojce, a sojka trznadlowi/  Rzuca świergot najsłodszy: Maryla”.    

W „miłosnych krajobrazach” Zegadłowicza kochankowie są integralną częścią 

przyrody, która wraz z nimi współdziała, niejako współuczestniczy w zbliżeniach:    

 

„fiolet wyki łasi się pod chabrem,  

w czerwień maku powój wlubia biel –  

płatki róży skulonej rozwiera  

nienasyceniec, miodu żądny trzmiel.”  

    (Krajobraz miłosny)  

 

Poeta z upodobaniem stosuje tradycyjną, wywodzącą się z folkloru, topikę erotyczną. 

Kochanek ma cechy męskie (ruchliwy, aktywny, dynamiczny, silny, dający oparcie), a 

kochanka dziewczęce (krucha, czuła, zwinna, oddana, szukająca oparcia), on jest dębem (od 

tomu Dęby nad pełnią), ona – łąką (czy leśmianowską? – można dyskutować), która kusi 

zapachem koniczyny (Dedykacja na „Podsłuchach”). „Kolor wrzosów, zapach róży” (Wrzosy 

i róże) otwiera nowy etap biografii, jest znakiem przemiany, zmartwychwstania do aktywnego 

życia  („oręduje dniu nowemu”). Z mnogości motywów roślinnych wyróżniają się stale 
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powracające wrzosy, róże, chabry  i  koniczyna. Chabry są tutaj synonimem niebieskich oczu 

Maryli, znakiem łąki i nieba. Czerwonej, zmysłowej róży nie trzeba tłumaczyć. Wrzos 

kojarzy się z nazwiskiem adresatki tych wierszy, Marii Stachelskiej, z domu Wrzosek,  

natomiast w miłosnym krajobrazie poematu wrzosowa łąka jest miejscem miłosnego 

spełnienia i późniejszych, nostalgicznych powrotów do  pierwszych „czarów”.  W  wierszu 

Na łące wrzosowej wyraźnie słychać  inspirację „malinową” liryką  Leśmiana. Nie pora na 

analizy porównawcze, pierwszym sygnałem poetyckiej więzi jest mimowolne skojarzenie z 

wierszem Leśmiana Nocą umówioną. Tam na schadzkę przychodzi jej „przychętne ciało”, 

„ofiarnie pachnące” i „posłuszniejące”,  tutaj „białe ciało” kochanki,  „wsłuchane w siebie”, 

„płomieniejące w śnie”,  idzie naprzód, by przystanąć na wrzosowej łące: 

 

                „Uklękło, wpodłuż układło się w kwiatach  

                 i zapragnęło miłości i ciszy –  

                 ktoś czuwający – usłyszał w zaświatach  

                 Pieśń Twego serca i dotąd ją słyszy” .  

 

Wrzosowa łąka pełni tu identyczną funkcję jak jawor Karpińskiego, czy malinowy chruśniak 

Leśmiana. Jest świętym miejscem spotkania-spełnienia, świątynią zmysłowej miłości 

kochanków, których ten akt panteistycznie łączy z kosmosem, co nie wyklucza akceptacji 

figur boskich wywodzących się z innych wyobrażeń religijnych. Finał wiersza koresponduje 

raczej z judeochrześcijańskim wyobrażeniem Stwórcy czuwającego nad światem. 

Kimkolwiek On jest, w tej wrzosowej liryce – z Bogiem łączy człowieka więź zmysłowo-

mistyczna, w czym dostrzegam nawiązanie do wzorca Pieśni nad pieśniami. Wrzosy to  

kwiaty późnego lata, dziko rosnące, odporne na chłód, w kolorze jesiennej żałoby. Są one 

tutaj znakiem ambiwalentnym, przeciwieństwem zielonej łąki i purpurowej róży. I podobną 

funkcję jak wrzosy, pełni tu motyw koniczyny. Niezależnie od nacechowania rustykalnego, w 

poezji Zegadłowicza ta banalna, pastewna roślina łąkowa –  pojawiająca się w formie 

„konicz” – jest elementem intymnego kodu kochanków. Nieważne, gwaryzm to, czy 

neologizm, ważne, że Zegadłowicz konsekwentnie powtarza to słowo w wersji skróconej:  

            „pokosy sienne pachną: zmierają konicze –„  

     (Zła wizja)  

 „ - - jak to się stało, dębie,  

               że cały pachniesz koniczem – ? –  

    (Dedykacja na „Podsłuchach”) 
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Gdy czytamy te wiersze jako „pamiętnik miłości”, trudno nie zauważyć, że 

hiperbolizowana kochanka jest wszystkim i wszędzie. Wypełnia sobą całą przestrzeń   

(Gdziekolwiek), bo jest figurą myśli i uczuć.  Jako istota ziemska/nieziemska przyjmuje różne 

imiona, najczęściej swojej patronki Madonny. W noc wigilijną „zjawa twarzy madonny 

przecudnej/ pachnie jaśminem, chabrami i wrzosem” (Pasterka), w Spotkaniu wychodzi z 

lasu jak Diana, ale już w finale wiersza –  po wspinaczce na górę –  stoi „na tle nieba” jak 

Madonna. W Śnie zimowym pojawia się „Madonna Biała”, w wierszu Mówię do Ciebie 

siedzącej przy oknie podmiot zwraca się do „Madonny z złotym słońca tłem”, której jasne 

oczy (to stały motyw) „świecą nad lasem”, chronią przed złem.  

 Z kolei zdrobnienie Maryla odsyła do bogdanki Mickiewicza, lecz aluzje do erotyków 

wieszcza są tutaj dyskretne (np. „Bądź zdrowa”), rozsiane po różnych tekstach, pojawiają się 

zwykle tam, gdzie pojawia się lęk przed rozstaniem czy romantyczny mit miłości wiecznej:  

 

 „- czym życie nasze - ? – miłością –  

             - czym miłość nasza – ? – wiecznością.”  

  (Dedykacja na „Dziewannach”) 

 

          „Przeznaczeni! Wybrani! – spomiędzy tysiąca  

           Nas jednych złote skrzydło wieczności potrąca”  

                (Rocznica) 

 

  Oczywiście można w tym tomie szukać śladów konkretnej rzeczywistości i 

dziewczęcych kształtów modrookiej Marii Stachelskiej, ale to droga do nikąd. Tworząc 

własną mitologię miłosną, w gestach autokreacyjnych poeta buduje swoją tożsamość: 

kochanka, człowieka, artysty.  

Ponieważ miłość jest Początkiem, wybranka mająca cechy różnych bogiń 

„genezyjskich” jest samą Miłością, jej odwiecznym fenomenem. Jako Afrodyta wyłania się z 

otchłani, by przez wieki „miłością ważyć przestrzeń i czas”:  

 

„otoś jest: – ziemia, słoneczna  żona 

oddychająca błękitem mórz –  

[…]  

z stepów gwiaździstych mknie nieodgadły  

różanostopy pierwotny śpiew”  

                     (Afrodis) 
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W erotycznej ekspresji Dziewięciosił  Afrodis „słona ciszą mórz” i pachnąca „burz ozonem” 

wyzwala „nieustającą siłę rządz”.  Kostium antyczny nie tylko wpisuje chuć w porządek mitu, 

ale też łagodzi fizjologiczny charakter aktu miłosnego: 

 

 „Płomienną lawą kasztanową  

              Tryskam jak wulkan w głąb Twych trzew –  

              A nad zapachem drży echowo 

              Dionizyjski, winny śpiew!   

       

Do imion: Maria, Maryla, Afrodyta, Diana trzeba dodać jeszcze Beatrycze, Muzę Dantego i 

przewodniczkę poety po niebie (Dante). Ukochana – tyleż rzeczywista, co fantazmatyczna – 

wypełniając sobą świat, napełnia kochanka uczuciem, wyzwala psychosomatyczne energie 

znajdujące upust w „śpiewie”. Wrzosy są również zapisem narodzin poety, którego kobiecą 

kochanką jest poezja. Wyraźnie wskazuje na to słabo reprezentowany, ale jednak obecny 

wątek metaliteracki.  W wierszu Pożądanie wspólny spacer kolejowym  „nasypem pośród 

sosen” kojarzy nasyp z sypaniem/sianiem słów:  

 

  „siejemy słowo po słowie –  

                        aż zdanie wyrosło rumiane  

                        o ogrze i o podkowie” 

 

Ogiera z  podkową łączy tytułowe „pożądanie”. Z pamięci dotyku, pieszczoty rąk i pragnień ciała 

wyłania się „płomień” poezji, „słowa jak papier palony/ wiją się i szeleszczą”6. Podobne sensy niesie 

wpisane w szereg erotyków retoryczne Pytanie, skierowane do żeńskiego Ty (z dużej litery):  

 

 „Czyż był taki czas, w którym nie było Ciebie – ? –    

             Czy gdy Ciebie nie było, cokolwiek naprawdę istniało – ?  

             –  i  w jakiej znaglonej, niepojętej potrzebie  

             Przybrałaś, poezjo, na się kobiece ciało – ? – ”  

               

Maryla – Poezja – Beatrycze – Miłość prowadzi poetę w rejony zmysłowo-mistyczne,  

 
6 W twórczości Zegadłowicza motyw podkowy powraca wielokrotnie, w tym wierszu można go potraktować 

jako autoaluzję do wydanego w 1932 roku poematu Podkowa na progu, w którym poeta „wyraża przekonanie, iż 

człowiek, jako cząstka przyrody, nigdy nie zdoła wznieść się ponad jej prawa”. W. Studencki, Emil Zegadłowicz, 

w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura polska  w okresie międzywojennym, seria 6, t. II, Kraków 

1979, s. 95.   
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otwiera Niebo, zsyła „promienną łaskę [Jej] rąk” (Twe imię). W poemacie wielokrotnie 

powraca wspomnienie lipcowego spotkania, a wraz z nim jakieś znaki wróżebne: wyłaniająca 

się z mroku biel jej zębów, przypadkiem znaleziona podkowa – zapowiedź szczęścia i 

potrącony kamień, który spada w przepaść:  

 

„Szliśmy razem pod górę: dwie trwogi, dwa cienie.  

 Kamień; obok kamienia tuż u nóg – podkowa –   

Podniosłem ją i rzekłem niezręcznie; <czy …mogę…> 

Wzięłaś ją ręką drżącą; wzięłaś ją bez słowa.”  

    (Spotkanie)  

 

 Kamień i podkowa, tyleż konkretne realia, co znaki, to motywy od początku  

„piszące” historię trudnego romansu, który budzi do życia, ale też przynosi cierpienie.  

Kochankom od początku towarzyszy lęk przed jutrem i świadomość przemijania, jednak tony 

minorowe, elegijne, nasilające się w drugiej części poematu (Inferno, Czarny dzień,  Zła 

wizja, Złe słowa), przesłania  wiara w siłę uczucia i pamięć „ekstatycznych godzin”.  

Chronologiczny układ erotyków pozwala wnioskować, że po roku coś się komplikuje, dzieli 

ich odległość i jakieś „złe słowa”. Wraz ze zmianą nastroju zmienia się obrazowanie 

przestrzeni. W „jasnych” erotykach lipcowych ziemia „śpiewa” i „dyszy”, dźwięczą radosne 

głosy ptaków i owadów, dominują ciepłe barwy lata i przestrzeń otwarta – ze zbocza góry 

rozciąga się widnokrąg na pola, lasy i rozgwieżdżone niebo. Natomiast w wierszach 

„ciemnych” „ ziemia w mrok się przechyla, / umyka w zaświaty” (Na nowiu), słychać daleki 

gwizd kolei, przestrzeń zamykają mgły,  krajobraz przyjmuje kolor żałoby (czerń i biel): 

„pasą się dwa cielęta/ czarne w białe łaty”, „bieleją smukłe brzozy”, wracają „siwe, śpiące 

woły”. To krajobraz śmierci i pustki:    

 

 „Zawęża się widnokrąg –  

            ziemi pusta misa  

            chyboce się i kurczy  

            i w pustce zawisa”  

   (Na nowiu) 

    

W Złej wizji Zegadłowicz reanimuje  młodopolski topos martwej wody („Szkli się bielmem 

oślepłe, opuszczone źródło”), wprowadza leśmianowskie mgły, cienie i ślady („Jeno ślad 
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ostał lśniący, zwiewny ślad powietrzny”). Romantyczny kochanek chodzi jej śladem (tędy 

szła, tu siedziała, tu pieściła gałąź), żyje faustowską chwilą, która trwa wiecznie:  

 

       „Cóż  tydzień, rok czy miesiąc olśniony miłością!  

        Każda sekunda tutaj jest przecież wiecznością” 

    (Idziesz zboczami)  

 

Im trudniej o spotkanie, tym większa siła pamięci, częstsze powroty do chwil sprzed rozłąki, 

szczególnie do pierwszych, gorących spotkań w lipcu, gdy intensywność zmysłowych doznań 

była podnietą do tworzenia, napełniała kochanków „boską” łaską:    

  

 „I nadszedł lipcowy dzień; – pośród ksiąg 

             stanęłaś  życiem, poezją, natchnieniem;  

             promieniowanie Twych zmysłowych rąk 

             zalśniło żarem, ziskrzeniem, płomieniem –  

 

            Twych modrych źrenic obudzony brzask  

            rozwidnił przestrzeń nieznaną i nową –  

            ognisty język (– o stygmacie łask! – )  

            zalśnił nad kornie pochyloną głową.”  

      (Zejście) 

 

Aby uczcić rocznicę spaceru na kamienistej drodze, poeta pisze poemat Dzieje godzin,  a 

tytułowa formuła znacząco eksponuje krótką „dziejowość” tej miłości. Oto fabuła utworu:  21 

lipca kochankowie spotykają się na małej stacyjce, po ekstatycznym tańcu wychodzą w 

plener, siadają przed kapliczką,  wspinają się na jakiś wzgórze, powtarzają miłosny rytuał w 

duchu panteistycznej jedni z naturą i ze łzami rozstają się na „maleńkiej stacyjce”.  Proste, 

oryginalne określenie „zbożeni jak świątki” znakomicie oddaje specyfikę miłości 

uświęcającej,  której koncepcję wypracował poeta we Wrzosach: 

 

- mglą się rżysk długie, wąskie skrawki –  

 - a my uczuciem podniesieni  

wieńczymy – dwójduch ziemi – wzgórze –        

- już mroczni, wraz światowidzący –  

z całą przyrodą w zgodnym chórze  
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ten dzień ku gwiazdom podnoszący.”  

 

Liryczne Wrzosy, dedykowane Maryli w „dwulecie miłości” są  skonstruowane 

fabularnie – od pierwszego spotkania przez dionizyjskie ekstazy do melancholii przemijania i 

czułych tęsknot za „matczynym” ciepłem. W krótkiej historii kochanków oprócz namiętnych 

nocy są też rozstania i tęsknoty, spotkania na małej stacyjce, a także poczucie winy i klęski. 

Nie wszystkie wiersze można uznać za udane, jednakże poetycki idiolekt erotyczny zaskakuje 

różnorodnością. Aby zapisać (a raczej wykreować) odmienne stany pragnącego podmiotu,  

Zegadłowicz stosuje różne strategie artystyczne, swobodnie czerpie z tradycji barokowej, 

sentymentalnej, romantycznej. Ekspresjonistyczny „szał uniesień” (Szał, Dziewięciosił) 

niejako bezkolizyjne godzi się tutaj z romantyczną l’amour passion. Portretując kochanków w 

intymnych zbliżeniach, które w dwudziestoleciu uznawano za nieobyczajne, poeta nigdy nie 

przekracza granicy dobrego smaku, różnymi środkami sakralizuje chuć (np. panteistycznie 

lub dionizyjsko), a nawet łączy naturalistyczny opis splecionych ciał z platońskim mitem o 

spotkaniu się stworzonych dla siebie dusz. W przedostatnim testamentalnym wierszu Anno 

MM, adresowanym do późnego wnuka, wyraża nadzieję, że wraz z „umiłowaną na 

wieczność” Marylą również poeta kochanek pozostanie w miłosnej legendzie. Legendzie 

utrwalającej jedyną prawdę:  

 

„biedna świadomość ludzka, bardzo biedna –  

 i rozum głuchy pełen niedbałości –  

wszystko przemija! – a prawda jest jedna:         

rozkosz ust żywych podanych w miłości”.  

 

Zżymano się na biologiczno-anatomiczny charakter „mocniejszych” erotyków, pisano 

o panseksualizmie autora, zarzucano mu nawet skłonność do pornografii. Są we Wrzosach  

wiersze znakomite, słabsze i bardzo słabe, sądzę jednak, że tę miłosną lirykę warto czytać 

jako dzieło integralne, jako świadomie skonstruowany poemat, niezależnie od  książki Emil i 

Maryla, a także bez odniesień do dzieł późniejszych, ponieważ „skandalista” Zegadłowicz 

jedną ręką pisał Wrzosy, a drugą – Zmory i Motory.  

 

 


