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GENEZA I FUNKCJE ARTYSTYCZNE MOTYWU ROZY 
NA PODSTAWIE CYKLU WIERSZY WIACZESLAWA IWANOWA 

ROSARIUM . W1ERSZE О RÓ ZY. PRÒBA INTERPRETACJI

„Symbole roslinne m aj^ swe zycie w przestrzeni i czasie i zaleznie od 
w arunków  danego krajobrazu lub prqdów kulturalnych oraz wierzen 
tresc ich ulega zmianom, powi?ksza si? lub rozszczepia na pojedyncze 
m otywy odpowiednio do poj?c i w ierzen” 1. Jako przyklad takiej historii 
motywu roslinnego moze posluzyc róza — jeden z najpopularniejszych 
m itopoetyckich obrazów. О „uprzyw ilejow anej pozycji tego kw iatu w hie- 
rarchii florystycznych tem atów  poetyckich zadecydowala rola i znacze- 
nie, jakie odgrywal on w poezji, kulturze i obyczaju nie tylko europej- 
skiego kr?gu kulturow ego” 2 * * * *. Róz? opiewali poeci calego swiata. W Rosji 
utw ory swe poswi?cili jej Karamzin, Puszkin. Tiutczew i Fet. Przede 
wszystkim jednak byla ona ulubionym  kw iatem  A leksandra Bloka, Osi- 
pa M andelsztama i W iaczeslawa Iwanowa, k tóry  рщ Ц ksi?g? w ierszy ze 
zbioru Cor Ardens  zatytulow al Rosarium. W iersze о ró iy  i dal jej pod- 
ty tu l Jedynej i naszej wierze. Cykl, poswi?cony W ladimirowi Ernowi, 
sklada si? z dziewi?ciu cz?sci: I — Prolog, II — Gazele, III — Epickie 
opowiesci ludowe i piesni, IV — W starofrancuskim  stylu, V — Sonety,

1 I. Kolodziejczyk, Roslina w podaniach, legendach i symbolice, „Wiedza i Zy
cie7’ 1946, nr 3, s. 206.

2 I. Sikora, Mlodopolska florystyka poetycka. Symbolika rözy, „Ruch Literacki”
1984, z. 3, s. 181. Szerzej tym zagadnieniem autor zajmuje sìq w  rozprawie doktor-
skiej Symbolika roslinna w poezji Mlodej Polski, obronionej na Uniwersytecie Wro
clawskim w 1981 r., która, oprócz pracy H. Blaka, Z badan nad wyobraéniq arty-
stycznq Stanislawa Wyspianskiego, Lwów 1927, zainspirowala mnie do napisania
artykulu Poetycki zielnik Aleksandra Bloka. „Slavica Wratislaviensia”, XXXI, 1984,
s. 47- 65.
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VI — Antologia. D ystychy elegijne, VII — Rózne wiersze liryczne , 
VIII — Teojil i Maria. Powiesc w  tercynach, IX — Epilog. W takich to 
kom pozycyjnych ramach, które nieodparcie kojarz^ si? ze Struktur^ we- 
w n?trzn^ Boskiej Kom edii Dantego 3, Iwanow umiescil najróznorodniej- 
szy m aterial poetycki, pochodz^cy z odleglych obszarów kulturow ych 
i z róznych okresów. Zaw arte w cyklu wiersze о rózy s^ równiez zróz- 
nicowane pod wzgl?dem form y poetyckiej. W ystepuja tu  gazele, wiersz 
duchowny, ballada francuska, lai, huitain, rondel, rondo, triolet, sonety, 
dystych elegijny, piesn epicka, opowiesc ludowa, a takze powiesc w te r
cynach. Jest to wi?c calosc niejednorodna, w której dadz$ si? wyróznic 
próbki tonów i technik poetyckich niekiedy przeciw staw nych, a naw et 
swiadome poszukiwanie kontrastów . Niekiedy wiersze m aj^ charakter 
dram atycznego monologu lub sceny dram atycznej, form? ód, hymnów, 
dytyram bów  przeznaczonych dia chóru, ry tualnych  dzialan, modlitw, od- 
praw iania nabozenstw  i podnioslej deklamacji. Istotn^ rol? odgrywa wq- 
tek narracyjno-fabularny.

Juz wspólczesni Iwanowowi zarzucali mu, iz poezja jego jest herm e- 
tyczna, sztuczna, przeintelektualizow ana, abstrakcyjna, niezrozumiala, 
a nagrom adzony w niej, by posluzyc si? tu  term inem  Tym oteusza K ar- 
powicza ,,las symboli” 4, ulozony na wzór bizantynskiej mozaiki. wym yka 
si? jednoznacznej in terpretacji. Andriej Biely w artykule Poezja slowa... 
о sensie poznania , analizuj^c twórczosc au tora  Rózy Mqdrosci (takze Ro
sarium), pisze m.in.: ,,na oczach dojrzewa katarak ta  w alegoriach gir- 
land am orków baroku о zlotych tw arzach w postaci plaskorzezby wy- 
puklej, spleciona z niebianskim i ducham i w stylu jésuite (28), gdzie 
wszystko to róze — rozetki, k tóre on uwaza za obrazy tajem nic rózo- 
krzyzowców, naw iasem  mówi^c: samoobserwacja zaognionej i nalanej 
krwiq zrenicy — to w szystko” 3. Czy w innym  m iejscu: „W pierwszej 
Cor Ardens  — ogromna zmiana w  rozlozeniu sw iatla; rozci^gni?ty gor^- 
cy cien: gasn^ pochodnie (104); duzo ognia, wyblaklosc bialych po- 8

8 Wplyw Dantego, który widoczny jest zarówno w warstwie tematycznej, po- 
jqciowej, jak i formalnej w wielu utworach Iwanowa, wynika zapewne z faktu, 
iz poeta byl tlumaczem jego dziel i dobrze byt zaznajomiony z ich problematyka 
W Boskiej Komedii Dantego rzadza liczby trzy i dziewi?c, takze liczba dziesicc. 
Kazde z trzech królestw (Pieklo, Czysciec, Raj) obejmuje dziewi^c krcgów, piQter 
lub nieb (dziewi^c jest liczba uprzywilejowang jako 3 X 3). Рог.: M. Brahmer, 
Wstqp, [w:] Dante Alighieri, Boska Komedia. Przekl. E. Porcbowicz, Warszawa 1978, 
s. 12 - 13. Podobnie w cyklu Rosarium, jak i w calej twórczosci Iwanowa, bardzo 
cz$sto spotkac mozna sic ze specyficznym ujcciem liczby w funkcji, jaka odgrywa 
ona w micie. Najczcsciej pojawia si? liczba trzy, siedem i cztery.

4 T. Karpowicz, Poezja niemozliwa, Wroclaw 1975, s. 225.
6 A. Bielyj, Poezija slowa ... о smysle poznanija, s. 9. Kserokopia, na której 

brak danych bibliograficznych. (Cyfry w przekladzie G. B.)



Geneza i funkcje artystyczne motywu rózy 81

wierzchni (10) w yst^puje niejasno; we mgle z której, jak  skok Hekaty: 
patrzg bielm a plam, poeta pow tarza: 'Slepota, slepota’. Jadow ita rozkosz 
(106) Igczy ze smiercig milosc (107); mgl^ perfum uje on sztucznie 'won-
nym i’ rózami zmyslowej m istyki [.... ]. Udekorowanie rózg Swi^tego Tro-
nu doprowadza poet? do porównania Sakram entu  Swi^tej Komunii z om- 
dlewajgcg ze szcz^scia narzeczong. Rosarium  sztucznie rozswietlone. [...] 
nadm iernosc róz — niezdrowa: nadm iar ,,róz w loznicy dusznej” (112) 
nie „nek tar” (113), lecz — jad. [...] Так uczy Iwanow — z mgly pejzazy 
splatajgc smierc i milosc, i sztucznie tryska z rozpylacza w  mgl$ Dioni- 
zosa strum ieniem  'w hite-rózy’ 6.

Bye moze, iz in terpretaeja  Bielego jest nieco splycona i uproszczo- 
na, a ocena zbyt surowa. Nalezy jednakze podkreslic, ze i dia wspól- 
czesnego badaeza ,,nalot erudycyjny Iwanowa wplywa niekiedy na u trud- 
niong percepcjQ jego poezji” 7 8. Wiele bowiem w ierszy о rózy wym yka sie? 
próbom w yjasnienia i mogg one przysporzyc ich in terpretatorom  sporo 
trudnosci.

Elementem  spajajgcym  Rosarium  pod wzgl^dem tresci i form y w jed- 
ng ealose jest m otyw  rózy, który  figuru je zarówno w ty tulach wierszy, 
jak  i w ew ngtrz ich struk tury , gdzie funkcjonuje na zasadzie uniw ersal- 
nego symbolu sw iata i zycia ludzkiego. Towarzyszy czlowiekowi od jego 
narodzin przez zycie az do smierci.

Uniwersalizm  w ielu poj^c, motywów i tem atów  w twórczosci autora 
Rózy Trzech Magów  wynika z „gl^bokiego poczucia cigglosci kultury , 
z poczucia jednosci idei nig rzgdzgcych, idei w  jego pi’zekonaniu nad- 
rzijdnych” b oraz z synkretyzm u kulturowego, którego (podobnie jak: Bal
mont, Briusow czy Blok) byl gorgeym zwolennikiem. Przejaw ia si^ On 
w m itach sródziemnomorskich, w zwrocie do antyku, jako podstaw y po- 
szukiw ania zwigzków mi^dzy zmierzchem starozytnosci a kryzysem  wie- 
ku XIX — wieku przelomów filozoficznych i m oralnych. Uwidacznia si^ 
takze w odwolywaniu sìq do ku ltu ry  starozytnego Wschodu, europejskie- 
go i bizantynskiego sredniowiecza, do bogatej tradycji lite ra tu ry  europej- 
skiej. Wreszcie w  zwrocie ku chrystianizm owi i swoiscie pojmowanem u 
m itowi ludowemu.

Szkic niniejszy nie moze wyczerpac ani naw et zarysowac bogatej 
i zlozonej problem atyki zwigzanej z funkejonowaniem  m otyw u rózy 
w poezji Iwanowa. Zaw arte w nim  in terpretaeje  ograniczg si$ do zagad- 
nieii podstawowych. Poczynione obserwacje zmierzac b^dg w  kierunku 
ujaw nienia genezy m otywu rózy w twórczosci Iwanowa, okreslenia jego

6 Tamze, s. 13-14.
7 S. Poliak, Miqdzy mitem a symbolem, [w:] W. Iwanow, Poezje, Warszawa 

1985. s. 32.
8 Tamze, s. 12.

6 — S la v ica  W ra tis la v ien sia  LI1I
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uniwersalistycznej wartosci, k tóra realizuje sie w  ram ach m itu dionizyj- 
skiego. In terp re tac ja  obrazu rózy w kluczu symboliki dionizyjskiej po- 
zwoli na ujaw nienie antynom icznych Struktur w ystepuj^cych w  utw o- 
rach autora Ogrodu róz, takich jak : zycie — smierc, mil osé — smierc, 
sm iertelnosc — niesm iertelnosc, smierc — zm artw ychw stanie, radosc — 
cierpienie (udreka), radosc — smutek, symbolika por roku, wody i ognia. 
Owa dionizyjska kontrastowosc zawiera bowiem w  twórczosci Iwanowa 
glebsz^ mysl filozoficzn^. Sluzy jako ilustracja antynomicznosci sii tkw i^- 
cych w czlowieku i jest jednoczesnie symbolem ich l^czenia sie, zespo- 
lenia, unifikacji. Iwanow d^zy do syntezy pierw iastków  destrukcyjnych 
i konstrukcji afirm acji zycia, syntezy zmyslowosci poganskiej i sublim a- 
cji chrzescijanskiej. Taki sposób odczuwania sw iata wplyw a i na intex- 
pretacje obrazu rózy. Synkretyzm  kulturow y natom iast przyczynia sie 
do tego, ze pod piórem  poety ozywaj^ m ity, podania, legendy i basnie 
о rózy, obrzedy pogansko-chrzescijanskie z пщ zwiqzane, odnawia sie 
kultui'a ludowa dawnej Rusi, pojaw iaj^ sie w^tki biblijne. Symbolika 
religijna w pol^czeniu z szat^ antyczn^ jest realizacj^ wskazan popular- 
nego w Rosji w czasie ksztaltow ania sie symbolizmu i akmeizm u przy- 
jaciela poety, Tadeusza Zielinskiego. Glosil on synkretyczne polqczenie 
an tyku  z chrzescijanstwem . ó w  konglom erat antyczno-chrzescijanski zde- 
term inow al wiekszosc utwoi’ów Iwanowa spod znaku l'ózy. W trakcie 
analizy ujaw nim y takze bogat^ skale znaczen rózy, k tóra w tradycji 
kulturow o-literackiej pelni role symbolu znacz^cego.

Cykl Rasarium  otw iera wiersz Ad Rosam (Do rózy), k tórym  Iwanow 
w skazuje na zródla inspiracji twórczej i przedstaw ia bogatq sem antyke 
kw iatu:

Tiebia Francisk uznal i Dant-oriol unios 
W prozraczno-ogniennyje sfiery:

Riewnujut к angielam obitiel nieg — Pafos —
I roszczi sladostnoj Kifiery.

О Roza driomnaja! Kto moszcznyj paladin.
Twoj plen glubokij raskoldujet?

Kto s korniem cwiet srodnit? Czej wzor nie pomraczen 
Wolszebnym kuriewom Kifiery?....

Plvwut w moriach glawa i gusli. Rassieczen,
No trizdy zyw triglaw Chimiery.,

Kto b ni byl ty: Gierakl, il w oblakie Piersiej,
Ubijca 1 Gidry il Mieduzy,—

Tiebia zowut u woln, gdie Solnce pdel Orfiej,
Nad Rozoj placzuszczije Muzy! •

* W. Iwanow. Ad Rosam ze zbioru Cor Ardens. Kniga wtoraja (1911), z cyklu 
Rosarium. Stichi о rozie, s. 449 - 450. Wszystkie pozostale cytaty zostaly zaczerpniQ- 
te z wymienionego tu cyklu, ze wskazaniem w tekscie strony.
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Jak  wynika z tresci utworu, za zródlo swojego poetyckiego natchnie- 
nia uwaza Iwanow Boskq Komedie  Dantego, od której wywodzi tradycj? 
literack^ rózy. W XXX - XXXIII piesni Raju  pojaw ia si? ona Dantem u 
jako ogromny plom ienny kwiat, którego platki to dusze sprawiedliwych, 
a najw yzszy z nich — M atka Boza. Róza jest tu  m istycznym  symbolem 
jednocz^cym dusze poboznych. St^d w pózniejszej tradycji poetyckiej 
(podobnie jak  we wloskim hum anistycznym  neoplatonizmie, filozoficz- 
nych utopiach rózokrzyzowców i masonów) funkcjonuje ona jako sym
bol duchowych wybranców, wysokiej etycznej doskonalosci i twórczego 
p o ry w u 10. Jest takze obrazem uniwersalnosci, rozkoszy niebianskiej 
i szcz?sliwosci. Umieszczona obok Dantego postac sw. Franciszka z róza- 
mi ma swoje zródlo w  chrzescijanskiej legendzie opowiadaj^cej о tym. 
jak  czerwone i biale róze pow staw aly z kolców i de rn i, na które sw i?ty 
rzucil si?, by um artw ic swe peine cielesnych z^dz cialo 11. Tym sposo- 
bem. bye moze, Iwanow w skazuje na jeszeze jedno zródlo inspiraeji tw ór- 
czej, jakim  mogia bye dia niego opiewaj^ca róz? liryka franciszkanska, 
która w yw arla ogromny wplyw  na m istyczny styl poezji wieków na- 
st?pnych.

W prowadzaj^c postacie sw. Franciszka i Dantego w  kontekst odleg- 
lych czasowo i przestrzennie miejsc; na wysp? Cyter? i do greckiej osa- 
dy Pafos, slynqcych z ku ltu  i wspanialej swiqtyni Afrodyty, poeta przy- 
pomina odlegly rodowód rózy i rol?, jak^ odgrywala ona w  micie. W sta- 
rozytnosci bowiem róza byla poswi?cona bogini milosci i pi?kna Afro- 
dycie, a potem rzym skiej bogini Wenus. Od tej рогу jest ona atrybu- 
tem  obu bogiri i sym bolizuje milosc oraz zycie 12.

Na in terpretacj?  rózy przez Iwanowa miala w plyw  i litera tu ra  sta- 
rozytna; tragedia grecka (Sofokles, Eurypides), M etam orfozy  Owidiusza 
i lliada Homera. St^d w w ierszu pojaw iajg si? postacie m itycznych he- 
rosów : H eraklesa (Herkules) — pogromey dziewi?cioglowej Hydry, Per- 
seusza — zabójcy Meduzy, i Bellerofonta, k tóry  usmiercil trzyglowego

10 Zob.: W. Toporow, Roza, [w:] Mify narodow mira w dwu tomach. Pod 
ried. S. A. Tokariewa, t. II, Moskwa 1982, s. 386.

11 Zob.: A. Wiesiolowskij, Iz poetiki rozy, [w:] tegoz, Izbrannyje statji, Lenin
grad 1939, s. 134. Por. takze u Iwanowa — No brosilsia w koluezki gost’ Assiz- 
skij ... // S tiech por alejut sadom eti rozy. II brosila w koluezki brat Assizskij. // 
Sztob ukrotit’ prozitielnyje tiorny? Il No stali tiorny — rozami rodnymi (wiersz 
Rozy w Subiako, s. 497).

12 Nalezy przypomniec, iz Afrodyt? nazywano cz?sto Pafijsk^. Od niej pochodzi 
okreslenie „milosc pafijska”, tj. wolna, nie zalegalizowana. Zob.: W. Kopalinski, 
Slownik mitow i tradycji kidtury, Warszawa 1985, s. 817. Wenus natomiast okresla- 
no jako Cyter?, od wyspy, gdzie si? urodzila z piany morskiej. Opisuje j  ̂ Dante 
w XXVII piesni Czyèéca.
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potwora Chim era (p lyw u t w  moriach glawa i gusli. Rassieczen. || No triz- 
dy zyw  triglaw Chimiery (449) 13. Przede wszystkim  jednak za najw iek- 
szego poete wszechczasów, za wzór do nasladowania, autor Labqdzia 
uwaza m itycznego spiew aka i m uzyka trackiego — Orfeusza, k tóry  za 
р о то с з  piesni i gry  na kitarze oczarowywal rosliny, zwierz^ta i w zru- 
szal kam ienie 14. Jego tez w ybiera on na patrona swej Muzy 15. Na sa- 
mym  koricu tej hierarchii Iwanow umieszcza siebie, spieszgc na pomoc 
Muzom oplakuj^cym  smierc rózy. Byla ona bowiem im poswi^cona,
0 czym pisz$ w swych utw orach m.in. A nakreont i Safo 1G. Zatem  wiersz

13 Машу tu do czynienia z charakterystycznq dia konca XIX w. i poczqtku 
XX w. tematykq autoportretu. Jedn^ z jej odmian byl motyw ucietej usamodziel- 
nionej glowy. W literaturze, jak i w malarstwie europejskim, temat ucietej glowy 
wystepuje w dwóch wersjach. Z jednej strony motyw ten nacechowany jest dodat- 
nio, np. ucieta przez Zydówke Judyte glowa Holofernesa — wodza wojsk Nabucho- 
donozora, glowa Goliata pokonanego przez Dawida, glowa dziewiecioglowej Hydry, 
którq zgladzil Herakles, glowa Chimery, trzyglowego potwora usmierconego przez 
Bellerofonta (Homer, Iliada) czy glowa Meduzy, któr^ odci^l Perseusz. „Wszystkie 
te motywy sq symbolem zwyciestwa przemyslnosci nad brutalnq sil^, ducha nad 
materia” (cyt. za: W. Kopalinski, Slownik mitów..., s. 330). Oceniaj^c te motywy 
w kategoriach etycznych, to sg one sprawiedliwym, aczkolwiek surowym, wyrokiem 
moralnym. Z drugiej natomiast strony motyw ucietej glowy sw. Jana jest symbo
lem triumfu zia na ziemi uosobionego w postaci Salome. W plastycznej formie 
motyw ucietej glowy ujgl Odilon Redon na obrazie Glowa Orfeusza (wedlug sta- 
rozytnych mitów poete rozszarpaly trackie menady). Interesujqcq interpretacje tego 
motywu przedstawil Marek Wojdylo. Zob.: tegoz, Malarstwo i kolor w poezji Alek- 
sandra Wata, ..Ruch Literacki” 1985, nr 2, s. 123 - 124.

14 Wedlug L. Fiedlera Orfeusz to najstarsze wcielenie archetypu poety. Por.: 
tegoz, A.rchetyp i sygnatura, [w:] Wspólczesna teoria badan literackich za granicq. 
Oprac. H. Markiewicz, t. II, Krakow 1976, s. 337.

15 Orfeusz uwazany byl za twórce orfizmu, doktryny, która omawiala zwalcza- 
nie sie w naturze ludzkiej dwóch pierwiastków; duchowego i zmyslowego, boskiego
1 ziemskiego, dionizyjskiego i tytanicznego. d osila  ona takze, iz po smierci dusze 
sprawiedliwych staja sie niesmiertelne, a dusze grzeszne musz^ wedrowac, prze- 
ksztalcajgc sie w coraz to nowe istoty az stang sie niesmiertelne. Por.: W. Kopa
linski, Slownik mitów..., s. 799. Mit Orfeusza realizuje w poezji Iwanowa polqcze- 
nie kreacji lirycznej smierci i zmartwychwstania. Zycie utracone- zostaje odnale- 
zione przez sztuke- Zywotnosc tego mitu i jego uniwersalny Charakter spowodowaly, 
iz w okresie starochrzescijanskim postac Orfeusza symbolizuje Chrystusa. W okre- 
sie pózniejszym „Orfeuszem sredniowiecza”, „swietym poetów i роеЦ swietych” 
nazywano sw. Franciszka z Asyzu. Podobnie jak Orfeusz byl on milosnikiem na- 
tury i jego kazania do ptaków i ryb staly sie popularnym tematem w sztuce. Zob.: 
W. Kopalinski, Slownik mitów..., s. 294.

16 W mysl orfickiej koncepcji „sztuka jest silg pierwotnq poznania ludzkiego, 
a twórcza jednostka góruje nad innymi smiertelnikami”. K. Cieslik, Czasopismo 
„Mir iskusstwa” na tie programów estetycznych modernizmu rosyjskiego, Szczecin 
1986, s. 48. Jak twierdzi autor, koncepcja ta ma swe zródlo w przemyéleniach 
Dantego.
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A d Rosam  jest nie tylko m item  о rózy, ale i m item  о poecie Iwanowie, 
interesuj^cym  przykladem  autokreacji, ewolucji na tu ry  do jej najdosko- 
nalszej form y (w tym  przypadku „ ja” poety). Podstaw ? owego m itu two- 
rzy poczucie wlasnej wartosci, potagi i chwaly, przeswiadczenie о tym, 
iz poeta jest w ybrancem  bogów. On i jego dzielo osi^gaj^ w ym iar kos- 
miczny, uniw ersalny (stad umieszczony na koncu wiersza m otyw  Slori- 
ca pisany duzq liters) 17. Takie poczucie wlasnej w artosci m iala i róza, 
co poetycko uj^l w swej uroczej opowiesci M aly Ksiqzq Antoine de 
Saint-Exupéry 18. Dlatego tez od najdaw niejszych czasów byla ona w y- 
brank^ bogów, a ludzie nazywali j$ królowq kwiatów. Owo obrazowo 
ukry te  porównanie ilustru je jeden z najstarszych, uniw ersalnych sym- 
boli — zwi^zek mi?dzy losem czlowieka a losem rosliny, który  rozszerza 
si? na uniw ersalistyczn^ jednosc sztuki i natury .

W kontekst u tw oru Iwanow w plata równiez charakterystyk? rózy, 
przyw oluj^c niektóre z jej znaczen. Jest ona symbolem sw iata ziem- 
skiego (No tivoj rascw ietszyj cwiet, как driewle, otrazen  II Korniej twoich  
ziem noj otcziznoj (449), m acierzynstw a (Ту, Roza mila ja, ivsio ta z na 
piersiach zon  (449), zaloby i pogrzebów (I ta z pod sienju kiparisnoj 
(449). Takze symbolem milosci i smierci:

Tainnica Lubwi, twoja pieczat’ gorit 
Na blednom chiadie sarkofaga;

I na sniegach twoich dychanjem goworit 
Mieczu zawieszczannaja saga. (449)

Bohaterkq basni i sag:
W aimazno-bleszczuszczem i goiubom sniegu 

Ona wlastitielno-napiewna;
I snitsia rycariu: w dubrawie na iugu

Snom nieprobudnym spit Cariewna... (449)

Iwanow szuka jednakze gl?bszych korzeni rodowodu rózy. W w ierszu 
Róza Przemienienia (Roza Prieobrazenija) wprowadza on czytelnika 
w  ki’3g ku ltu ry  Wschodu (babilonsko-asyryjskiej i perskiej), co potw ier-

17 Iwanow byl tlumaczem piesni milosnych Safony i Alkajosa, w których twór- 
czosci róza odegrala wazng rol?.

38 A. Saint-Exupéry, Maly Ksiqzq, Warszawa 1961, s. 27: „Maly Ksigz?, na 
oczach którego wyrósl ogromny pqk. przeczuwal, ze da on zycie cudownemu zja- 
wisku, ale róza ukryta w swojej zielonej gotowalni dlugo si? stroila. Starannie do- 
bieraia kolory. Ubierala si? powoli, dopasowujac jeden platek do drugiego. Nie 
chciala wyjsc na swiatlo dzienne wymi?ta jak kwiat maku. Chciala sie zjawic 
w calej swojej krasie. Ach tak! byla to wielka kokietka. Tajemnicza toaleta trwala 
wiele, wiele dni. Az pewnego ranka, razem ze wschodem slonca — zjawila si? 
róza (...). Ale Maly Ksigz? nie mògi opanowac zachwytu: Ach! jakze jestes pigkna! 
— Prawda? — odpowiedziala cichutko i urodzilam si? razem ze sloncem. Maly 
Ksigz? domyslil si?, ze nie jest zbyt skromna, lecz jakze byla wzruszajgca”.
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dza jego dgzenia do uniwersalistycznego i synkretycznego ujm ow ania 
zjawisk kulturow ych.

Wielu badaczy uwaza, ze najstarsze wierzenia zwi^zane z rózami po- 
w staly na obszarze dzisiejszych Indii. Jak  glosi legenda, Brahm a w  spo- 
rze о kw iatach z Wisznu za najpi^kniejszy uwazal lotos. Dopiero, gdy 
zobaczyl róz$, którg pokazal m u Wisznu, uznal za równie pi^kn^ jak 
kw iat lotosu 18 19. Wedlug innych, pierwszy p^k rózy, jaki zjawil sìq z woli 
bogów wsród sm iertelników, sluzyl bogini Lakszmi (indyjski odpowiednik 
Afrodyty) za pojazd i odzienie podczas jej w^drowki z nieba na ziemi^ 20. 
Drudzy (takze i Iwanow) za ojczyzn^ rózy uwazajg starozytny Iran  i Za- 
kaukazie.

W Rózy Przemienienia  w plyw  ku ltu ry  Wschodu m anifestuje si$ 
w  nazwach starozytnych obszarów geograficznych, rzek i gór: Armenia, 
Suristan  (Syria), Piersida (Fars), A rarat, Fawor, Eufrat, Tygrys. W przed- 
staw ieniach wschodniej architektury , w uniw ersalnych symbolach, pod- 
kreslajqcych dawn^ pot^gs i wielkosc starozytnego centrum  ku ltu ry  i cy- 
wilizacji (zloto i tia ra ) : 21

Wsiem Armienija bogata, Roza!
No pyszniej tiar i zlata, Roza.
Mnogo w driewniej chramow ostrowierchich;
No swiaszczenniej Ararata — Roza.
Priniesli twoj swiet od Suristana
Diewy do kluczej Ewfrata, Roza:
I do dwieri Tigra ot Piersidy (452)

Róza Przemienienia  wprowadza takze w sw iat obrz^dów religijnych. b$- 
dqcych jednoczesnie i poganskimi. w sceneriQ mitologii perskiej, w  tra - 
dycj^ literack^ i Symbolik^ religijng.

Starogrecka nazwa rózy pochodzi od ormianskiego vard (kwiatek) 
i wigze sìq z orm ianskim  swi^tem  W ardow ar (Przem ienienie Panskie), co 
oznacza tez „blask rózy” . Obrz^d ten, którem u towarzyszyly tance i pies- 
ni о rózy, zast^pil starozytne swi^towanie na czesc Afrodyty, której 
kw iat ten  byl poswi^cony 22 :

18 Zob. haslo Róza, oprac. W. N. Toporow, [w:] Mijy narodow mira..., s. 386. 
W buddyzmie róza i lotos symbolizujq trzy prawdy. Równiez i Iwanow stawia 
гпак równosci mi^dzy tymi kwiatami. W elegijnym dystychu Lotos (Lotos) poeta
pisze:

Mudrost’! Na utrienniem Sangie ty Lotosom wodnym prisnilas;
Rozoj ziemnoj rascwiela w arimafejskoj teni. (502)

80 Zob.: K. Jablonska, Czarodziejski zielnik, Warszawa 1965, s. 93.
81 Tiara byla noszona jako symbol wladzy przez wladców i kaplanów starozyt

nego Bliskiego Wschodu. Do 1965 r. sluzyla takze jako uroczyste nakrycie glowy 
papieza. Por.: W. Kopalinski, Slownik mitów..., s. 1186.

82 Zob.: A. Wiesiolowskij, Iz poetiki rozy..., s. 135.



Geneza i funkcje artystyczne motywu rózy 87

Ту w kanun sijajesz Wardowara 
Do Woschoda ot zakata, Roza 
W Wardowar Miessii, na Faworie 
Rascwiela, w Ediem podjata, Roza. (452)

In s p ir a c i  m itologiczno-literack^ jest natom iast m otyw pi^knych, lecz 
zlosliwych elfów czy chochlików — Peri:

Priniesli twoj swiet od Suristana

I do dwieri Tigra ot Piersidy 
Pieri — niegu aromata, Roza. (452)

W ediug mitologii perskiej Peri sprow adzaly nieurodzaj, zacmienia i ko- 
m ety. W pózniejszej ewolucji m otyw u wyst^pow aly jako dobre wrózki 
lub geniusze rz^dzone przez Eblisa (w legendach m uzulm anskich uosa- 
bial Lucyfera). Nawrócone przez M ahometa nie m ialy jednakze mozli- 
wosci pow rotu do Raju, z którego zostaly wyp^dzone 23.

In terpretu j^c ten motyw, Iwanow si^ga takze do opowiesci Thomasa 
Moora — Lalla Rokh. Przede wszystkim  do jednej z czterech basni Raj 
i Peri. Opowiada j^  mlody poeta kaszm irski Feranoz coree cesarza Augu- 
runzeba: „Peri, jeden z pi^knych duchów pow ietrznych кагтщ сусЬ  sìq 
zapachami, córka upadlych aniolów, b^dzie wpuszczona do Raju, jesli 
przyniesie do jego bram  dar najdrozszy Niebu. W ostatniej próbie Iza 
zalu zbrodniarza, k tór^ upuscil, slysz^c m odlitw^ swego dziecka, otw iera 
Peri brarn^ do R aju” 24. W wierszu Iwanow posluzyl si^, cz^sto stosowa- 
n$ przez symbolistów, poetyck^ zasad^ analogii i wydobyt podobienstwo 
mi^dzy arom atyezn^ woni^ rózy a Peri — duchem  к а г т щ е у т  sìq zapa
chami, mi^dzy am biwalentnosci^ symbolu rózy a Peri, k tóre byly dobry- 
mi i zlymi duchami, mi^dzy wpuszczeniem Peri do R aju a w yniesieniem  
rózy w sfery  niebieskie (Eden) przez kultury  chrzescijansk^ i Dantego. 
Eden mozna tu  in terpretow ac takze jako ,,raj, niebo na ziemi jeszcze 
nie skazonej grzechem  prarodziców, k tóry  w chrzescijanstw ie syryjskim , 
bizantynskim  i rosyjskim  wi^ze sìq z ide^ sakralizaeji pierw iastka przed- 
miotowego, cielesnego” 25.

Pod piórem  autora R ózy-A rm idy  ozywaj^ inne legendy z kr^gu lite- 
ra t ury  Wschodu, którego narody z wielk^ czciq odnosily si<* do rózy. Wy- 
j^tkow ^ rol$ pelni ona w  symbolice iranskiej lite ra tu ry  i w  sztuce. Stqd 
pochodzi tradycyjny  (mocno juz skonwenejonalizowany) m otyw milosci

** Zob.: haslo Peri, [w:] W. Kopalinski, Slownik mitów..., s. 851.
M Tamze.

T. Pozniak, Syberia w utopii historiozofieznej Dostojewskiego, „Przegl^d Hu- 
manistyezny” 1986, nr 9/10, s. 66.
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slowika do rózy 26. Те same cechy stereotypu nosi on w wierszu Iwano
wa Róza Zarqczynowa  (Roza Obruczenija):

Upojena i w niegie toniet roza;
A solowiej pojot i stoniet, roza,
W spletienje kuszcz, toboj blagouchannych.
Рока wostocznych gor nie troniet Roza.
Usyplena wolszebnym obojanjem,
Koleblet len i stiebel klonit Roza;
A car’ pierwcow pojot — i pod naitjem 
Priedutriennim rosu uronit roza. (455)

W arto zwrócic uwag? na fakt, iz Iwanow pom ija ten fragm ent bajki о ró
zy, k tóry  tlum aczy powstanie czerwonej barw y kw iatu. Czerwona róza 
miala powstac z krw i rozkochanego w  niej ptaka, k tóry  oczarowany jej 
pi?knem, w porywie uwielbienia, nadzial si? na kolec i przebil sobie 
piers. Ten w ^tek poeta przenosi w  inne obszary kulturow e, w kr^g mi- 
tów sródziemnomorskich.

Mit sródziemnomorski w yrasta dia autora Rózy Powrotu  z podloza 
fascynacji ku ltu r^  antyczn^. Realizowal on go na plaszczyznie zwrotu do 
mitologii grecko-rzym skiej. Wiedz? о swiecie starozytnym  wyniósl poe
ta z cz?stych podrózy. W ?drowal po Grecji, gdzie dogì?bnie zapoznal si? 
z jej ku ltur^ ; starozytnym i religiami, wierzeniam i, pogansk^ obrz?do- 
wosci^, m itam i i rytualam i. Tu zafascynowal go kult Dionizosa, urzekla 
grecka sztuka i architektura. Praw dziw e zamilowanie do sztuki staro- 
zytnej przybralo na sile, kiedy Iwanow znalazl si? u jej zródel — w Rzy- 
mie, gdzie zamieszkal od 1892 roku. Pobyt w  „wiecznym  miescie” zasi- 
lil jego utw ory nowym i tentatam i i problem atyk^. Obraz swiata obda- 
rzony jest w  nich „pierwotnosci^”, odznacza si? niekiedy scislosci^ nie- 
mal archeologiczn^. M ity zafascynowaly Iwanowa sw$ tajem nicz^ wie- 
loznacznosci^, mozliwosciami in terpretacyjnym i, ponadczasowosci^ w y- 
razonych w nich idei. W micie sródziemnomorskim poeta szukal wartosci 
filozoficznego uogólnienia, gl?bokiej wiedzy i praw dy о czlowieku, w  je
go uj?ciu indyw idualnym  i uniwersalistycznym , recepty na jego bòi 
i cierpienie zdeterm inow anych dionizyjskim  charakterem  jego natury . 
Docenial równiez rol? m itu w  synkretyzm ie kulturow ym .

W swiecie antycznym  róza jest symbolem dwóch sprzecznych prze- 
zyc, jakim i s^ milosc i smierc, które w mitologii Dionizosa realizuj^ ar- 
chetyp konfliktu tragicznego zwi^zanego z antynomicznosci^ i sprzecz- 
nosci^ ludzkiego zycia. Zatem  z jednej strony róza w  mitologii klasycznej 
(jak i u Iwanowa) jest symbolem zycia, ziemskich rozkoszy, radosci, m i-

26 W europejskiej literaturze temat ten rozslawil Byron. Pod jego wplywem 
Puszkin poswiQCil mu kilka wierszy. Opiewal go równiez Blok w wierszu Róza 
i slowik (Roza г solowiej). Interesuj^co ujgl ten w^tek Iwanow w wierszu Milcze-
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losci, zmyslowego pi^kna i patronuje jej A frodyta oraz greckie boginki 
wdzi^ku i radosci — C haryty:

W naukie carstwiennoj, kriepiaszczej duch dierzawnyj,
W powinowienii, siej doblesti i wladyk
Ty Muzami, poet, nastawleni priwyk
Ich mierie podcziniat’ swoj golos swojenrawnyj.

W listwu swiaszczennuju wpletajut tri Charity,—
Zato czto niedr ziemnych ty pie! ziemle luczi,—
Bozestwiennyj cwietok priestolnoj Afrodity. (498 - 499)

Z drugiej natom iast strony wianek z róz nosi na glowie bogini smierci — 
Hekate. W wierszu Signum  Rosae (Znak R ózy) poeta pisze:

Gdie roza dyszyt, miesto swiato.
S niej stranstwuju nie odinok.
U trioch putiej zdala Giekata:
Ja swil jej rozowyj wienok. (485)

Zycie i smierc, a zarazem  milosc i smierc to podstawowe antynom ie 
twórczosci Iwanowa. „Dionizos jest bowiem bogiem rozdarcia, a równo- 
czesnie bogiem l^czenia sìq naw et najbardziej sprzecznych zjawisk, m i
losc neguje smierc, ale i smierc wyklucza milosc” 27. Antynomicznosc tych 
poj^c w utw orach poety, jak  i d^znosc do utrzym ania harm onii mi^dzy 
nimi, w yrosla na podlozu synkretycznym  — dionizyjskiej symboliki po- 
cz^tku i konca, Nietzscheahskiej teorii wiecznych powrotów i uniw ersa- 
listycznej zasady l^czenia przeciw ienstw.

Milosc i smierc okreslily klim at w ierszy Róza K rw i (Roza Krow i) 
i Adonis, w k tó rych Iwanow nawi^zuje do mitycznego w ^tku milosci nie- 
sm iertelnej bogini A frodyty do pi^knego mlodzienca Adonisa. Mit ten 
w yjasnia takze pochodzenie czerwonych platków rózy. M ialy one powstac 
z kropel krw i Adonisa, sm iertelnie ranionego przez dzika lub z krw i 
samej Afrodyty, która w  czasie poszukiwan ukochanego uklula si§ kol- 
cem rózy. Mit ten w  obu wierszach ujaw nia kilka istotnych Struktur zna- 
czeniowych. We wszystkich legendach о sm iertelnych mlodziencach, któ- 
x’zy zyciem przeplacili krótkie ekstazy milosne niesm iertelnej bogini, 
tkwi pierw iastek tragizm u. Milosc jest uczuciem. które niszczy, nie daje 
upragnionego spokoju, sprowadza niespodziewan^ smierc. Takie w yobra- 
zenie milosci jest spuscizn^ po tradycji antycznej, w  której uczucie to 
funkcjonowalo w  uj^ciu fatalistycznym . Aby udowodnic uniw ersalny 
charakter tak pojmowanej milosci w swiecie starozytnym , w wierszu 
Róza K rw i Iwanow naklada na siebie dwa m ity z róznych obszarów

nie (Molczanije), w którym wylozyl on swe estetyczne credo na istot^ pi^kna. Od- 
najduje on je w podobienstwie mi^dzy piQknem „milczenia rózy” a piQknem „spie- 
wu slowika”.

27 E. Loch, Pierwiastki mityczne w opowiadaniach Jaroslawa Iwaszkiewicza. 
Geneza i funkcja, Rzeszów 1978, s. 37.
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kulturow ych. W miejsce A frodyty podstaw ia on jej fenicki odpowied- 
n ik — bogini? A starte, utozsam ian^ z babilonsko-asyryjsk^ bogini^ milo
sci — Isztar, która przyczynila si? do nieoczekiwanej smierci swego uko- 
chanego Tam muza:

Moj dar — alyj! Alyje krowju niesu — rozy Adona.
Sorwaw rizy, — zony oplacztie krasu — rozy Adona!
Ja cwiel, pastyr’! Wiepr’ moju plot’ probodal. Wlagoj izmlel ja.
Iz toj wlagi, wspychnuli, zardieli w lesu — rozy Adona.
Как snieg, bielyj — к miortwomu lik naklonil, sladko struila
Lubow’ slozy. Rdianyje, pili rosu — rozy Adona
Adon, imia — pastyriu; jej — Astariet. W niebie my wmiestie,
Kogda sierpnyj swietocz sriebrit polosu rozy Adona. (460 - 461)

W yst?puj^ce tu  czerwone róze nie jedynie em blem atam i mlodosci 
i pi?kna, przem ijaj^cym i jak  letnie kw iaty. Posluzyly one poecie do wy- 
razenia gl?bszych tresci. U jaw niaj^ si? one na plaszczyznie zespolenia 
zycia ludzkiego z zyciem przyrody (cyklicznosci^ jej por roku). Obrz?do- 
wa, a zarazem  uniw ersalistyczna strona m itu  dionizyjskiego zaw arta 
w  m isteriach poganskich zostaje wprowadzona w swiat przyrody i czlo- 
wieka. W czasie corocznych adonii obie boginie oplakuj^ rozpaczliwie 
sm ierc swych kochanków, a wraz z nim i сгупщ to ry tualn ie  kobiety. 
Potem  ciesz^ si? z ich zm artw ychw stania, podczas którego na ziemi na- 
staje wiosna. Cykliczny charakter n a tu ry  harm onijnie spiata si? z cza- 
sem ludzkim. Milosc odradza si? przez smierc w  imi? panujqcej w swie- 
cie harm onii. Je j symbolem jest kosmos, k tóry  w  przeswiadczeniu Iwa
nowa k ieru je losem bogów i ludzi. Dlatego w koncu utw oru wprowadza 
on m otyw  nieba z ksi?zycem jako kosmiczn^ praprzyczyn? milosci jed- 
nocz^cej w szechsw iat28. Pobrzm iewaj^ w  niej echa neoplatonskiej filo- 
zofii, k tóra „uczynila milosc sil^ motoryczn^, wyznaczaj^c^ porz^dek 
wszechswiata, nadaj^cq. sens wszelkiemu istn ieniu” 29.

W wierszu Adonis milosc jest uczuciem przezwyci?zaj^cym  smierc. 
Iwanow nie szuka w ich przeciw staw ieniu elem entów destrukcyjnych, 
niszcz^cych zycie ludzkie, a d^zy do pelni harm onii i szcz?scia przez 
odrzucenie tej cz?sci m itu, w  której milosc byla przyczyn^ smierci, 
a smierc powodem bólu i cierpien. Trium f milosci upatru je  on w  prze- 
zyciu erotycznym , w poganskim  pierw iastku ziemskiej milosci zmyslowej, 
k tór^ uosabia A frodyta i róza о zapachu boskiego nektaru . Bo, jak  mó- 
wi poetka Nossis z Lokydy, „Czyich ust nie dotkn^l pocalunek Cyprydy,

28 Pìszq о tym szerzej w  artykule Mity i symbole limarne w poezji Wiaczesla- 
wa Iwanowa (w druku).

29 Cyt. za: J. Kotarska. Erotyk staropolski. Inspiracja i odmiany, Wroclaw 1980, 
s. 236.
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ten  nigdy nie pojmie, jaka róz^ milosc zakw ita” 30. Dia Iwanowa kochac 
tzn. smakowac zycie, upajac sie szcz^sciem, które m a won rózy. Kochac 
to instynktow nie d^zyc do przedluzenia zycia, do zapew nienia niesm ier- 
telnosci. Milosc jest zatem  sila zyciodajna i twórcz^. Pobudza do zdoby- 
w ania wiedzy, praw dy о samym  sobie i о innych. Milosc to zródlo natch- 
n ienia poetyckiego, sila, która czyni poete i jego dzielo niesm iertelnym .

О rozie ambrozijnych nieg 
Nie wier’ poeta basnosiowju;
Zabud’ Kipriidy rizu wdow’ju,
Adonisa zywoj kowczeg.

Czto, driewle bieiaja, как snieg 
Ona jego zardiela krow’ju,
О rozie ambrozijnych nieg 
Nie wier’ poeta basnosiowju

Zawidien pastyriu noczleg 
Zowi boginiu к izogiowju;
О niej miecztaj, — pronzien lubowju,—
Iz woin stupajuszczej na brieg,
О rozie ambrozijnych nieg. (486)

Z r^k A frodyty królowa kw iatów  przechodzi do ogrodów rozkoszy 
Dionizosa, gdzie funkcjonuje jako symbol piekna i radosci. Wiersz Róza 
Dionizosa (Roza Dionisa) jes t interesuj^cym  przykladem  poetyckiego zo- 
brazow ania panteistycznej jednosci czlowieka ze swiatem  przyrody. Jed- 
noczesne prowadzenie w  nim  w^tków  przyrodniczego i ludzkiego mimo 
woli kojarzy sie z kom pozycja m uzyczna czy paralelizm em  tem atycznym  
lite ra tu ry  ludowej. W yraza on takze artystyczne credo Iwanowa, ujaw - 
niaj^ce jego pogl^d na piekno i milosc. Za ilustracje glównych tresci 
u tw oru posluzyl poecie ulubiony tem at sztuki antycznej, znajduj^cy swój 
oddzwi^k takze w  biblijnej opowiesci i bajce ludowej — Sqd Parysa. 
Podobnie jak  w sporze о urode A frodyta zostala uznana przez Parysa 
za najpi^kniejsz^, tak  i Dionizos-bóg plodnych sii n a tu ry  sposród wielu 
roslin sobie przeznaczonych (kiscie winogron, bluszcz) w ybiera najpiek- 
niejszy z kw iatów  — „caryce ogrodów” — róze. Skoro zas róza stala 
sie w ybrank^ bogów, to i poeta uwaza ja  za tem at godny swej sz tu k i31.

Dionisowa otrada
Grozd purpurnyj winograda,
Tomnokosmyj pluszcz — drugaja,
Trietja — ty, carica sada,
Nieznoj — nieg boginia-rada;

*> Cyt. za: Z. Wróbel, Erotyzm w literaturze dawnych wieköw, Lodz 1986, s. 35. 
si W wierszu Rosa Centifolia (Róza Stulistna) Iwanow opiewa ja na sto spo- 

sobów.
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Ottogo rnnie rozu slawit’—
Posluszanje i uslada. (462)

Ujm uj^c symbolicznie i hierarchicznie postacie trzech bogin, Iwanow 
w yraza takze swój pogl^d na tem at zwi^zku milosci i woli. Jako  pol^czo- 
ne form y ludzkiego doswiadczenia, usytuow ane w  przestrzeni mi^dzy- 
ludzkiej, milosc i wola stanowi^ sìIq, która pozwala wplywac na innych, 
ale takze daje moznosc otwarcia sìq na w plyw y innych. W doswiadcze- 
niu milosci zaw arte wola i wybór, które pozwalaj^ róznicowac milosc, 
w ybrac t^, a nie inmp Milosc i wola da j3 moznosc samopotwierdzenia, 
poczucie pewnosci siebie, obie kreu j^  „ ja” poety. Atena, Hera, Afrody- 
ta w raz ze swym synkiem  Erosem uosabiaj^ w  w ierszu trzy  rodzaje m i
losci: in telektualn^ — czyst^, wzniosl^ uswi^con^ zwiazkiem malzenskim 
i milosc zmyslow^. Iwanow, opowiadaj^c sìq za tq. ostatni^, dokonuje 
w yboru i uwaza ten rodzaj milosci za najblizszy istocie na tu ry  ludzkiej, 
zawieraj^cej w sobie wiele sprzecznych ze sob^ pierwiastków . Milosc jest 
jego daimonionem. Miesci w  sobie kreatyw nosc artysty . W niej tkwi 
ludzka witalnosc, pierw iastek ludzkiego geniuszu. Jest ona przeznacze- 
niem  poety, jego losem, SÜ3 , k tóra przeciw staw ia sìq instynktow i sm ier- 
ci i walczy z nim  о trw anie zycia. To zródlo jego natchnienia. Milosc 
o tw arta na wladzQ Erosa to Bergsonowska élan vital i Nietzscheanska 
w izja Dionizosa, boga obfitosci i nadm iaru  sily, wywoluj^cego orgiastycz- 
ne upojenie. To moc geniuszu — m enady ogarni^tej szalem dionizyj- 
skim 32.

Ibo nam lubow' kowala 
Nie razumnica Pallada,
Nie siemiejstwiennica Giera,—
No strieloju, polnoj jada,
Ranil nas krylatyj lucznik,
I jemu byla nagrada 
Miloj matieri ulybka,
I swiatogo wiertograda 
Twojego wienczalas grozdjem 
Dionis, moja mienada. (462)

W wierszach Iwanowa róza jest nie tylko ozdob^ dionizyjskich ogrodów, ' 
ale takze nieodl^cznq towarzyszkq uczt Dionizosa, „Nietzscheanskiego bo- 
ga-kusiciela, uwodziciela sumien, geniusza op^tania sere i pozqdania, boga 
uszczQsliwiajacego ludzi” 33. W krótkim  dystychu elegijnym  Uczta, zbu-

82 Postac Dionizosa-menady jest nawi^zaniem do popularnego na przelomie XIX 
i XX w. tematu androgyna. Juz w tragedii greckiej Dionizos byl przedstawiany 
jako istota dwuplciowa. Miai zarówno cechy m^skie, jak i zenskie. Symbolizowal 
(podobnie jak i inne bóstwa biseksualne w religiach wielu narodów éwiata) od- 
wieczn^ walkQ pici.

83 E. Loch, Pierwiastki mityezne..., s. 15.
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dowanym  na zasadzie kontrastu i kontrapunktu , poeta spiata w jedn^ 
harm onijn^ calosc ry tual m itu Dionizosa i m itu natury , opartego na dio- 
nizyjskiej symbolice jesieni:

Osien na pirszestwie! Roz lepiestki osypajutsia w kubki.
Duszy na alych czoinach tonut w tiebie, Dionis! (503)

Jesien ma tu  jakby dwa znaczenia, które z kolei okreslaj^ Symbolik^ 
rózy. Jako schylkowa рога zycia i natury , czas przekw itania róz jest 
symbolem znikomosci, przem ijania i krótkotrw alosci wszelkich rozkoszy. 
Jesien to takze рога w inobrania, okres, którem u towarzyszyly tance, hu- 
laszcze zabawy, erotyczne uniesienia. Nieodl^cznym elem entem  tych dio- 
nizyjskich uciech byly róze, które zdobily tors boga w ina i skronie zwy- 
ci^zców w dytyram bie spiew anym  na jego czesc. W wierszu, m etaforycz- 
nie u j^te czerwone platki róz, s$' symbolem orgiastycznych rozkoszy 
i upajania si$ zyciem bez granic.

W koncepcji Iwanowa Dionizos jest ,,nie tylko bogiem orgiastycznych 
rozkoszy, ale i bogiem um arlych, który  wnosi smierc w  radosc zyj^cych. 
Jest bogiem trium fuj^cego powrotu, bogiem cierpi^cym  i zwyci^skim”. 
Polemizuj^c z Nietzschem poeta uwaza, ze „nie dopatrzyl si$ on w  Dio- 
nizosie boga cierpi^cego, nie dopatrzyl si^ równiez zwi^zków jego kultu  
z chrzescijanstwem . Tymczasem — tw ierdzi Iwanow — dia Hellenów 
Dionizos byl hipostaz^ Chrystusa, poniewaz byl bogiem cierpi^cym. 
W hellenskiej religii cierpiqcego boga Iwanow ujrzal „S tary  Testam ent 
pogan” 34. Так wi^c m it sródziemnomorski przywiódl poetQ do zródel 
ku ltury  chrzescijanskiej, k tóra  wraz z literack^ spuscizn^ sredniowiecz- 
nej i pózniejszej symboliki m istyczno-religijnej stanowi jeden z elem en
to w realizuj^cego sìq w  jego poezji synkretyzm u kulturowego.

Jak  wiadomo, pocz^tkowo chrzescijanstwo odwrócilo si$ od rózy. Byla 
bowiem ona uwazana za kw iat zwi^zany z poganskimi obyczajami. Do- 
piero po kilku stuleciach Kosciól uznal jq za symbol krw i Chrystusa. 
Rózq wi^zano takze z kultem  M atki Boskiej. W dobie chrzescijanskiego 
sredniowiecza róza wyst^powala zarówno w poezji swieckiej, gdzie pel- 
nila rolQ milosnego kodu, jak i przej^la jg. piesn religijna, poddajgc jej 
znaczenia swoistym  przem ianom  i podporzgdkowujgc zasadom m oralnym. 
Sredniowiecze, siQgajgc po zasoby i wzory liryki milosnej, jak i korzy- 
stajgc z wlasnego zródla — Roman de la Rose, przygotowalo w okresie 
Renesansu podloze dia przeplyw u symboliki rózy poganskiego antyku na 
g run t poezji religijnej. W dobie baroku róza jako znak milosci, zwiaza- 
nej ze sferg erotyki, funkcjonowala zarówno w liryce wzorca Horacjan- 
skiego, jak i biblijnego. Bylo to zgodne „nie tylko z poetykg epoki, ale

84 S. Pollak, Miqdzy mitem..., s. 9.
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i k ierunkiem  asym ilacji dziedzictwa antycznego z m istycyzuj^cym  n u r-  
tem  lite ra tu ry  barokow ej” 35. Owq spuscizn^ literackq m otywu rózy 
przejm uje takze XIX w., szczególnie epoka przelomu XIX i XX w., 
\v której róza sluzy do ewokowania zarówno przezyc milosnych. jak 
i religijnych. W owym kontekscie tradycji literackiej m otyw rózy w Ro
sarium  Iwanowa funkcjonuje na plaszczyznie uniw ersalistycznego l^cze- 
nia elem entów erotyki z przetransponow anq na jej g runt Symbolik^ 
chrzescijansk^.

W wielu utw orach autora Edenu  róza uosabiaj^ca cielesne rozkosze,. 
jest kw iatem  rozwi^zlego Erosa, wiecznie um ieraj^cego i wiecznie zywego 
boga. Wiersz C rux Am oris (K rzyz Milosci) juz przez sam ty tu l w yraza 
dialektyk^ milosci i smierci, rozkoszy i cierpienia. Sym ultaneizm  obu 
planów — sacrum  i profanum , uw ypukla slowo-klucz — krzyz, który  m a 
wyolbrzym iac cierpienia milosne. Konsekwencj^ przeksztalcenia znaków 
jest zm iana znaczen:

Cwieti ze, sierdce, zertwiennaja roza!
Ich czetwiero, swierszytielej mistierij;
I siem’ mieczej u rokowych priedwierij,
W tiebia wojdut, о Rosa Dolorosa! (493)

Róza (symbol milosci) staje si^ ofiar^, bólem, m^k^, smierci^. Uczestni- 
czy w  tajem niczym  m isterium  „rózokrzyzowców” Erosa i Tanatosa. Jak  
pisze M aurice Barrés w  Am ori et Dolori Sacrum  — „smierc, rozkosz 
zmyslów, cierpienie i milosc kojarz^ si^ ze sob^ w naszej wyobrazni (...) 
W krajach W schodu kobiety uw azaj^ cm entarze za ogrody. W Paryzu 
najlatw iej upoic sìq zapachem  róz, id^c w czerwcu za ukwieconym  kara- 
wanem. (...) Nie m a praw dziw ej rozkoszy bez lam ania sere. Fizjologo- 
wie godza sìq z poetami i filozofami przyznajac, ze jesli milosc stanowi 
о ci^glosci rodzaju ludzkiego, to cierpienie go oczyszcza” 36.

Uznaj, zenich, niewiestu w pokrywale!
Blagouchaj lubow’, w wience tiernowom!
Sletit pczela sobrat’, czto ty tworila. (493)

Cierniowy wieniec przypom ina о m^czenskiej koronie Chrystusa, jed - 
noczesnie ciernie rózy s^ symbolem grzechu, zmyslowosc bowiem rodzi 
wyst^pek. Owo m isterium  milosci i smierci okresla równiez klim at w zru- 
szen i m edytaeji, u jaw nia gl^bszy sens uniw ersum  znaczen filozoficz- 
nych. Milosc nie tylko wzbogaca si$ przez doswiadezenie smierci, ale 
przez nie si$ konsty tuuje: K to lubit, w id it sm iert’ — lubit dale (493).

W w ierszu Rosa in Cruce (Róza w K rzyzu ) ostrosc przeeiw ienstw  mi-

85 J. Kotarska, Erotyk staropolski..., s. 223.
88 Cvt. za: M. Praz. Zmysly, imierc, diabel w literaturze romantycznej, War

szawa 1974, s. 345
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lose i smierc Iwanow neutralizuje przez wprowadzenie kosmiezne uj?te- 
go obrazu natury , który  jest nosicielem panteistyeznej idei l^cznosci 
sw iata z czlowiekiem, zwierciadlem odbijaj^cym  praw dy wieezne:

Wsielenskaja lazur’ bozestwienogo swoda 
Sklonilas, jasnaja, как mudraja 2ena,—
I, w stroj wysokich prawd. как w son, pogruzena,
Gladitsia w zierkalo, i zierkalo — Priroda.

I wsio, czto zdies priediel, i wsio, czto zdies swoboda,—
Zakon i zamysiel jejo zywogo sna;
I sladko sierdcu znat’: jego tworit ona,—
Как solncu w lono к niej striemit’sia ot woschoda.

Ja ot korniej biezal, no prigwozdion к stwolu...
Ту ulybajeszsia... — gdie kriepkij plen raspiatja?
Dierzajet grud’ mo ja soriewnowat’ orlu! (493 - 494)

M istyczna symbolika zwi^zku Oblubienca i Oblubienicy sprowadzona zo- 
siala do „zespolenia si? artysty-poety  ze sw iatem  w m isterium  natu ry  
i zycia ludzkiego” 37. Uruchom ienie tylko cz?sci znaezen przej?tych 
z symboliki religijnej i transpozyeja ich w  plaszczyzn? odniesien ero- 
tycznych prowadzi niekiedy do udziwnionych sposobów poetyckiegQ 
obrazowania. Daje jednak mozliwosc nowych skojarzen. T radycyjny mo* 
tjrw krzyza przeniesiony w  sfer? profanum  zostaje poddany swoistej re- 
waloryzacji. Znalazl si? on poza polem znaezeniowym wyznaczonym  
przez slowo „sm ierc” i „cierpienie” (róza na krzyzu to chrzescijanski 
symbol smierci Chrystusa, ale takze m istyezny znak kw ietny bractw a 
rózokrzyzowców). Symbolika rozpostartych ram ion jest jednoznaezna. 
Róza tkw i w sercu czlowieka:

Szyrokokryiyj kriest otkryl tiebie objatja!
Ту uiybajeszsia, ty wieezno wpieriedi,—
I ty ze rozoju ewietiosz w mojej grudi. (494)

Skladaj^cy si? z dwóch cz?sci wiersz Cialo i K rew  (Plot’ i Kroiv’) 
mozna nazwac hym nem  na czesc nam i?tnej i zmyslowej milosci fizyez- 
nej. Kondensacja elem entów erotycznych i symboliki chrzescijanskiej, 
ksztaltuj^ca si? na zasadzie kontrapunktu , prowadzi do perw ersyjnych 
asocjacji zmyslowych. U j?te one zostaly w  konweneji poezji mistyeznej 
i poetyki m odernistyeznej. W yst?puj^cy na pocz^tku kazdego wiersza 
kw iat rózy jest symbolem znaez^eym, wyw oluj^cym  obfitosc znaezen 
skupiaj^cych si? wokól dwóch aspektów  m itu dionizyjskiego; obrz?do- 
wego i psychologicznego:

Swiatynia pioti. Roza! Czem niezniej 
Ustami к zertwie tajnoj pripadaju,

87 E. Loch. Pierwiastki..., s. 44.
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Tiem czasza blagowonnaja tiemniej;
Ni nieg twoich, ni шик nie razgadaju,—

Chot.’ slyszu boi protiaznuju korniej,
I ston szypow: „nie tron, ja wsia stradaju”,—
I krik pronziennyj bryznuwszych ogniej,
I sladkij wzdoch: „swierszylos, — uwiadaju”....

Izmlela ty, niewiesta, w tomnoj mgle 
Zelanjem Ust, w kotorych plamieniejet 
Dwuostryj miecz! ... Na molnijnom orle

On rinietsia; zaklannoj owladiejet....
Ty budiesz cwiest’ w bozestwiennych Ustach,
Ostawia dolu tlet’ umilnyj prach. (495)

RÓZ3 jest tu  uosobieniem kobiecego ciala trawionego poz^daniem, sym- 
bolem пщк milosnych, zmyslowej udr^ki i rozkoszy. Róza-cialo to swia- 
tynia — miejsce gdzie uduchawia si^ lub profanuje zywiol seksualny, 
a dokonane na jej oltarzu zespolenie cielesne podniesione zostaje do god- 
nosci sakram entu Komunii Swi^tej 38. Róza-cialo to takze kielich przepel- 
niony zadza i nieprzystojnym i myslami. Dziala jak  wino (rózQ cz^sto 
z nim  utozsamiano), które пщсі rozum, oszalamia jak zapomnienie mi- 
losne. W plywa na poczucie sily i potagi, ale i sklania ,,ja” poety do 
osobistych wynurzen, ujaw niania najskrytszych mysli, obnaza jego du- 
szq 39. Róza-cialo to takze ogien m ilosnych m ak i zmyslowej udr^ki, któ- 
ry  oczyszcza, ale i spala, przem ieniajac w p o p ió l40. Symbolicznie Iwanow 
trak tu je  równiez topografi^ ciala, obficie nasycajac ja  znakam i seksual-

88 Jak pisze Zbigniew Kuchowicz: ,,w wielu religiach, tak ludów pierwotnych, 
jak i Babilonczyków, Fenicjan i Greków sfera przezyc erotycznych lezy poza gra- 
nicami moralnosci [...]. Patronujaca rozkoszy milosnej Afrodyta uosabiala rozmaite 
nieraz jawnie wyuzdane rodzaje milosci. Obrz^dy religijne ku jej czci, czy Dioni- 
zosa, przemienialy si$ czasem w orgie. [...] w ramach ceremonii wobec poszczegól- 
nych bogin praktykowano prostytucj^ swi^tynna. W Babilonie uprawialy jg kaplan- 
ki i dziewcz^ta swi^tynne sluzebnice bogini Isztar {...]. Tego rodzaju praktyki spo- 
tykalo sia takze w Fenicji i Grecji, gdzie prostytucja sakralna uprawiano w ramach 
kultu Astarte czy Afrodyty”, tegoz, Milosc staropolska — uczuciowoéó — obyczaje 
erotyczne XVI-XVIII  wieku, Lodz 1982, s. 72.

89 Iwanow tworzy tu jeden z popularnych na przelomie XIX i XX w. modeli 
autoportretu artysty, który sprzedajac tanio swe najswietsze uczucia i tajemnice, 
prostytuuje sia.

49 W tradycji kulturowej ów stereotypowy motyw rózy uosabiajqcej ogien wy- 
rósl na kanwie dwóch legend: chrzescijanskiej, w której czerwone róze powstaiy 
z popiolu spalonych maczenników i iranskiej opowiesci о Zaratustrze, mówiacej 
о tym, jak plongce loze, na którym chciano go spalic, przemienilo sia w loze róz. 
Oba te watki symbolizuja maka i katusza- Obraz rózy, który w jego kodyfikacji 
symbolicznej oznacza ogien, wystapuje w wierszu Iwanowa Róza Ognia (Roza Og- 
nia).
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nym i ze sw iata freudowskich snow. Erotyczno-symboliczne znaczenie ma- 
j$ usta z w ykw itaj^c^ z nich róz^. Mogq one oznaczac zmyslowq cz^sc 
tw arzy lub organ najczulszych slownych pieszczot41. Kielich kw iatu 
ujaw nia podobienstwo do kobiecych organów plciowych. Symbolem m?- 
skosci jest obusieczny miecz, korzenie i blyskawica. P ierw iastek m^sko- 
-zenski zespalaj^ w sobie kolce rózy, b^d^ce równiez symbolem grzechu. 
Zgodnie bowiem z tradycj^ chrzescijarisk^, do m om entu popelnienia go 
przez pierwszych ludzi, róza kolców nie miala.

Druga czqsc wiersza Cialo i K rew  u jaw nia konwencjonalny zwi^zek 
czerwieni platków rózy z barw ^ krwi. Iwanow, niczym kaplan podczas 
ceremonii Przem ienienia Panskiego, przeksztalca „Roz^-swi^tyni? ciala” 
w „RózQ-swi^tyniQ k rw i”. Utozsamiony z krw i^ kw iat jest tu  symbolem 
eliksiru zycia; pobudza do dzialania, pozwala ,,ja” poety oswobodzic sìq  
od trosk i cierpien tego swiata, odradza i daje poczucie wolnosci. Pro- 
wadzi do niej, roztaczaj^ce rozkoszn^ won, drzewo zycia (kriestnyj 
stwol) — chrzescijanski symbol zbawienia i symbol zycia i zyciodajnych 
sii w mitologii w ielu ludów.

Swiatynia krowi, Roza! Niektar plennyj,
Bagrianyj sok zywitielnych kluczej,
Sokrytyj w nocz ot riewnosti luczej,
Sleporozdionnyj pyl, zapieczatlennyj —

Toboj prozriel na swiet pierwojawlennyj, 
Rascwiel iz t’my wosrietienje mieczej...

Gluchaja krow’ toboju ozyla,

No-wolnaja, — dusza, ty woschotiela 
Blagouchat’ u kriestnogo stwola. (496)

W calym wierszu interesuj^co przedstaw ia sìq symbolika barw, choc zo- 
stala u j^ta  w  konwencjonalnym  kluczu. Róza bieli ciala oznacza niew in- 
nosc, dziewiczosc, blogosc; róza barw y krw i — nami^tnosc, zmyslo- 
wosc i zycie. Ich pol^czenie — to uniw ersalny symbol jednosci i przy- 
mierza. Ma on uosabiac pojednawczq funkcje milosci mistycznej, pol^- 
czonej z milosci^ cielesn^ 42. Jak  pisze Hans H ofstätter, ,,w przeciwieri- 
stwie do dziewiczosci zdolnosc kobiety do milosci i oddania, jej pragnie- 
nia by stopic sìq z ukochanym, jest wartosci^ ponadindyw idualn^, znaj-

41 W symbolice chrzescijanskiej róze wyrastaly z ust czcz^cych MariQ i Boga. 
W wielu piesniach ludowych róze „sypi^ s ìq ”  z  ust pi^knej dziewczyny, kiedy mó- 
wi. Na gründe rosyjskim tózq zast^pily perly i zloto.

42 Czerwona i biala róza jako symbol przymierza funkcjonujq równiez w wier
szu Róza Sojuszu (Roza Sojuza):

My, czto dwa kusta, swietwilis w kupu:
Bieloj alaja uwita roza. (453)

7 — S la v ica  W ra tis la v ien sia  ІЛІІ
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duj^c^ swój w yraz w nieodpartym  pocicjgu jednej pici do d rugiej” 4\  
Owa uniw ersalistyczna jednosc to takze pròba ukazania przez Iwanowa 
„przelam ania odwiecznej walki pici mi^dzy kobietc( a m^zczyzn3 na tie 
przezwyci^zenia antynom ii riatury i ku ltu ry ” * 44. Так zatem  przezycia oso- 
biste autora Paola i Franceski, maj^ce zwi^zek z nami^tn^, wielk^ milo- 
sci3 do zony Lidii Z inow jew ej-Annibai, ,,pogl^bily i nasycily czynnikam i 
subiektyw nym i cal$ jego filozofi^ m itu о Dionizosie” 45.

Jako jeden z elem entów synkretyzm u kulturow ego w Iwanowowskiej 
,,liryce rózanej” wystQpuje swoiscie pojm owana ludowosc. W pol^czeniu 
z szatq antyczn^ realizuje ona obrz^dow^ strong m itu  dionizyjskiego 
i ujaw nia wiele nowych znaczen rózy. ó w  m ityczno-ludowy synkretyzm  
pelni wazn^ rol^ w  realizacji zalozen Iwanowowskiego uniw ersalizm u 
kulturowego, k tóry  ujaw nia zwi^zek m itu kolektywistycznego z m uzyk^ 
dionizyjsk^. Dionizyjski zwi^zek czlowieka z n a tu re  wydobywa pierw ot- 
nosc jego uczuc, piesniowosc ludow^, ry tual relig ijny (poganski i chrzes- 
cijanski), Symbolik^ zycia, jego karnaw alizacje, orgiastycznosc.

Echo daw nych zwyczajów poganskich przeniesionych na g run t obrz?- 
dowosci dawnej Rusi pobrzm iewa w wierszach Rozalii i Rosalia na sw. 
Mikolaja. U tw ory te wskrzeszaj^ sw iat antycznej poganskiej zmyslowo- 
sci i radosci zycia, w  którym  rózami obdarowywano i dekorowano uczest- 
ników biesiad, rzucano je  pod nogi zwyci^zców, upi^kszano ciala mlodych 
dziewcz^t i chlopców, ozdabiano domy i ich w n^trza. Z drugiej strony, 
n ieustannie daj^ca о sobie znac symbolika dionizyjska wprowadza w  sce- 
neri^ ceremonii pogrzebowych, ku ltu  przodków, atm osfera sm utku i za- 
loby. W swiat, w  którym  rózami dekorowano grobowce zmarlych, ozda
biano pos^gi przodków, kladziono je jako pokarm  na mogilach.

W swiecie antycznym  za najpopularniejsz^ form ? m anifestacji swi^- 
tecznej radosci i karnaw alowego nastroju  uchodzily igrzyska Saturna (sa
turnalia). Byly one symbolem rozluznienia przepisów oraz idei wiecz- 
nego pow rotu zdarzen. Kojarzono je z chwilowym odrodzeniem sìq zlo- 
tych wieków zapom nianych przez ludzi, których przyw ilejem  byla wege- 
tacja roslin i kw iatów  przez окгадіу rok (J. G. Frazer). Owq ide^ Iwa
now sform ulowal jako „zlotq m ysl” w  dystychu Saturna Regna {Króle- 
stwo Saturna). Zloty wiek ludzkosci (kiedy wszyscy byli bracm i i pano- 
walo wieczne swi^to) odrodzi si^ wraz z nastaniem  wiosny, por$ kw it- 
ni^cia róz. W tedy, kiedy biala i czerwona róza pol^cz^ si$ swi^tym  przy- 
m ierzem : 46

48 H. Hofstätter. Symbolizm, Warszawa 1980, s. 263 -264.
44 E. Loch, Pierwiastki..., s. 40.
45 S. Poliak, Miqdzy mitem..., s. 16.
4(5 Iwanow swiadomie utozsamia tu swiQto ku czci Saturna (obchodzono je 17 - 

-19 grudnia) z wiosenno-zimowym rzymskim „swiQtem rózy” (Rosalia), aby zilu-

I
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Budiet wriemion poinota; Saturnowo carstwo nastaniet 
Bratja, kogda rascwietut alyje rozy w sniegach. (504)

Z kolei wiersz Rozalii jest nawi^zaniem  do ry tualnej w arstw y m itu 
(tanców, zabaw, uciech i powszechnej wesolosci), jakie tow arzyszyly do- 
rocznym  saturnaliom . W harm onijnym  pol^czeniu z rzym skim  ,,swi?tem 
rózy” (Rosalia) u jaw niaj^ one Symbolik? dionizyjsk^ na plaszczyznie 
emocjonalnej :

Saturn smiejalsia iz wolszebnych dalej;
I rozowieli mindalem doliny;
I wychodili gosti na gostiny,
Mogilnyj sonm wiesiolych Saturnalij.

I szli w wienkach zywyje w sad pieczalej —
Na diorn i mramor siejat’ roz pierwiny;
I wieczeriali praszczury iz gliny,
W girlandach roz na wieczeri Rozalij.

Так ja rassypal alyje kosznicy
Warn, zrimyje — niezriaczyje! Warn, groba
Tainstwienniki, zriaszczyje niezrimo!

Dwa sonma milyje! Molu, nie mimo 
Darow iditie! Slaw’tie Rozu oba,
Trinklinija podrugu — i grobnicy. (490)

Rosalia (Dies rosae) w  swiecie antycznym  m ialy Charakter am biw alent- 
ny. Z jednej strony, byly to wesole m askarady i zabaw y о charakterze 
karnaw alowym , m anifestuj^ce radosc na czesc odradzaj^cej si? przyro- 
dy. Towarzyszyly im ry tualne tance i spiewy, podczas których glowy 
i ciala uczestników dekorowano w iankam i lub girlandam i z róz, które 
symbolizowaly szcz?sliw3 dusz?, „niebiansk^” radosc, erotyczne uniesie- 
nie. S tarozytni w ierzyli jednakze, ze wiosna to takze рога roku, kiedy 
dusze zm arlych przodków pow racaj^ na pewien czas do zycia. W stypach 
urz^dzanych na czesc ich pow rotu waznq rol? pelnily róze. Ów podwój- 
ny Charakter Rosalii wplyn^l na aur? emocjonaln^ wiersza. Wesoly na- 
strój zabaw, uczt spiata si? w  nim  z m elancholijnym  sm utkiem  wywo- 
lanym  р а т і? с із  о zmarlych, rom antyczn^ t?sknot^ za ,.zlotym wiekiem  
S atu rna” (symbolizujq go „zaczarowane dale” i „pachn^ce rózowym

strowac dionizyjski mit natury — wiecznie odradzaj^cej sìq i umierajqcej przyro- 
dy. Róz? od dawna kojarzono z wiosnq — symbolem dionizyjskiej obfitosci przy- 
rody. W takim znaczeniu wyst^puje ona w wierszu Wiosna (Wiesna. Rondiel). 
Utwór ten jest interesuj^cym przykladem wzajemnych relacji zachodz^cych mi?- 
dzy trescig a formq. Stylizacja na wzór starofrancuskiej piesni tanecznej z refre- 
nem dwukrotnie powtarzajqcym inicjalne slowa jest ilustracj^ mitu wiecznego po
wrotu, ukazuj^cego wspólzaleznosc mi^dzy swiatem ludzi a swiatem przyrody (mirt 
i róza — Symbole milosci i smierci).
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kwieciem migdalów doliny''). W koncowej strofie wiersza ujaw nia si? 
takze gl?boki szacunek Iwanowa dia dawnej tradycji, poczucie jej cig- 
glosci. О tym. iz poeta ,,przezywal terazniejszosc jako ci^glosc wieków”, 
swiadczy jedna z jego wypowiedzi, skierowana do M ichaila Gierszenzo- 
na: „W gl?binie gl?bin, nieosi^galnej dia nas wszyscy nalezym y do jed- 
nego system u powszechnego obiegu krw i odradzaj^cego jedyne wszech- 
ludzkie serce” 47 48.

Potw ierdzeniem  owej ci^glosci tradycji kulturow ej jest wiersz Rosalia 
na sw. Mikola ja, w  którym  Iwanow w skazuje na zwigzek rzym skich Ro- 
salii ze staroslowiariskim obrz?dem Russalii (Rusalii). Byly to  swi?ta, 
podczas których modlono si? о spokój dusz zmarlych i ozdabiano rózami 
mogily. Rusalia zwiqzane byly takze z ludow^ magi^ i w iarg w nim fy 
wodne (rusalki), uosabiaj^ce duchy deszczu i roslinnosci oraz urodzaju. 
Podczas Rusalii, k tóre przypadaly przew aznie na wiosn? (byly tez let- 
nie i zimowe), zaklinano przyrod? i wznoszono blagalne m odlitwy 
о deszcz. Uroczystosciom tym  towarzyszyly taniec, m uzyka i spiew 49.

W Rossalii wiesiennije 
Swiatitiela Nikoly 
Ukrastie rozoj, kliriki,
Cerkownyje priestoly,
Obwiejtie rozoj posochi,
Priszelcy-bogomoly !

Pust’ roza mirlikijskaja 
Wienczajet chor swirielnyj.

I rozami po kladbiszczam 
Usopszych odariajtie,
I w rozach s domoczadcami 
Za kubkom wieczeriajtie: (466 - 467)

Iwanow, który  lubil doszukiwac si? wspólnych elem entów w sferze poj?c 
i w^tków tem atycznych, tlum acz^cych uniwersalnosc m itu Dionizosa, har- 
m onijnie w plata w obrz?d Rusalii, funkcjonujgc^ wsród wierzeh ludo- 
wych, legend? о klótni mi?dzy prorokiem  Eliaszem a sw. Mikolajem. 
Poprzez m otyw deszczu poeta odslania jeszcze jeden zwi^zek z symbo- 
likg dionizyjska. Jako  bóg roslinnosci, opiekun ziemi, symbol jej tw ór- 
czej pot?gi Dionizos w swym dualistycznym  pocz?ciu narodzil si? nie 
tylko z ognia, ale i z wody 49. Wedlug Mircea Eliade jest on takze bo-

47 Cyt. za: S. Poliak, Miqdzy mitem..., s. 12.
48 Rusalia jako obrzgd poganski wywolywaly protesty ze strony oficjalnej cer- 

kwi. Bye moze jednak pózniej przenikngl on do ceremonii religijnych. Stgd w wier- 
szu Iwanowa symbolika poganska miesza sig z  cerkiewng.

48 Por.: E. Loch, Pierwiastki..., s. 24.



Geneza i funkcje artystyczne motywu rózy 101
giem lunarnym . symbolem sakralnego pol^czenia ksi^zyca, wody i roslin
nosci 50. W wierszu istotn^ rol$ pelni symbolika akwatyczna. M otyw wo
dy in terpretow any w kontekscie sw iata ludzkiego zapewnia odrodzenie 
po smierci, со zwi^zane bylo z ry tualem  zalobnym polewania zwlok. 
W przyrodzie natom iast rol^ symbolu regeneracji pelni deszcz, pod któ- 
rego wplywem  na ziemi rodzi sìq nowe zycie, bujnie rozkwita roslin- 
nosc. Deszcz jest tu  zatem  potwierdzeniem  m itu о opiekunczym bóstwie 
urodzaju proroku Eliaszu, który  w wierszu. w ram ach stosowanej przez 
Iwanowa zasady m ieszania zjawisk kulturow ych, zostaje utozsam iony 
z Dionizosem — symbolem obfitosci i plodnosci przyrody. Podobny za- 
bieg poeta zastosowal w stosunku do osoby sw. Mikola ja. Tym razem  
elem entem  l^cz^cym dwie postacie jest m otyw morza. Na niektórych 
obszarach Dionizosa czczono bowiem jako boga morza lub wybrzeza m or- 
sk iego51. Takze sw. Mikolaj byl zwigzany z wodami ziemskimi. St^d 
w utworze w yst^puje on jako dobry opiekun morza. Zapewnia w  przy
rodzie lad i harm onic, którq uosabiaj^ róze (symbole ciszy i milczenia):

Nikolu slawit morie;
I tiszyna, i biriuza 
Na laskowom prostorie 
Kogda Nikoly obraza 
Wsie w rozowom uborie. (468)

Interesuj^cym  przykladem  wyzyskania symboliki dionizyjskiej jest rów - 
niez przeciw staw ienie Eliasza Mikolajowi jako pierw iastka groznego las- 
kawem u 52.

Na zakonczenie nalezy dodac, iz w  Rosarium  Iwanowa róza ma jesz- 
cze wiele innych znaczen. W yst^puje jako symbol slonca (Roza — niez- 
guczij potar  — blagowonnoje solnce ziem noje  (501), gwiazdy (W tw ierd ’ 
gladit w o lch w y: zw iozdoju nowoj || Slaw it nocz solnceworota Roza (455) 
i zorzy (No roza, ty  nad siniewoj uszczelij Zaria w ierszyn  (487), dyskre- 
cji, zaufania i tajem nicy (dystych elegijny Sub Rosa), beztroskiego bez- 
czynnego zycia (I prinial nas pokoj opocziwalen — || D ychanjem  roz. 
(487)), czterech stron swiata (wiersz Roza W ietrow ) czy szcz^scia (trzy 
róze na jednej lodydze — wiersz Una (Jedna)). W kontekscie tem atyki 
biblijnej jest rózg góry Karm el i symbolizuje wiernosc, urodzajnosc 
i plodnosc, kw iatem  królowej Saby i M atki Boskiej, rózg Saronu, straz-

50 M. Eliade, Traktat о bistorti religii, Warszawa 1966, s. 164.
51 Por.: E. Loch, Pierwiastki..., s. 26.
52 Wedlug Borysa Uspienskiego, sw. Mikolaj zgodnie z wyobrazeniami ludowy- 

mi jest lepszy niz sw. prorok Eliasz. Eliasz jest msciwy, surowy, gdy tymczasem 
sw. Mikolaj przedstawiany jest jako dobry swiQty” tegoz. Kult sw. Mikolaja na 
Rusi, Lublin 1985, s. 61. О zwiqzku chrzescijanskich proroków Eiiasza i Mikolaja 
z poganskimi ich odpowiednikami Perunem i Wolosem zob. tegoz, s. 57 -174.
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niczk^ Bram  Wiecznych, swi^t^ rózq Nowego Testam entu, róz^ jerychon- 
sk$ (zm artwychwstanka), rózg rajskg, bohaterk^ biblijnej ksi^gi Rut, roz- 
kw ita na Mojzeszowym krzaku gorej^cym  i na lasce Aarona.

Podsum owuj^c nasze rozwazania nad w ybranym i zagadnieniam i bo- 
gate j poetyki rózy z cyklu Rosarium  W iaczeslawa Iwanowa mozemy 
stwierdzic, iz w  in terpretacji m otyw u rózy poeta nie wyszedl poza jego 
tradycy jny  kanon znaczen. Róznorodna i zróznicowana sem antyka kwia- 
ta zostala niemalze w  calosci przyw olana na stronicach jego wierszy. 
Jednakze, dzi^ki nasyceniu tresciam i kulturow o-literackim i, Symbolik^ 
dionizyjsk^, jak  i tresciam i wyznaczonymi przez kontekst, m otyw  rózy 
niekiedy wnosi do utw oru wlasne sensy. W ten sposób staje si$ znaczg- 
cym elem entem  dziela literackiego i w  konsekwencji istotnym  m omen- 
tem  in terpretacji utw oru. Iwanowowski synkretyzm  kulturow y pozwolil 
wydobyc natom iast z m otyw u rózy te tresci, k tóre rciaj^. Charakter uni- 
wersalny, ponadczasowy, zwi^zany ze ziozonosci^ n a tu ry  ludzkiej, z jej 
dcjzeniami do przezwyci^zenia indywidualizm u na rzecz z'biorowosci. Tes- 
knota arty sty  przelom u wieków za jednosci^, za powszechnosci^ odzwier- 
ciedlila si? w  poszukiwaniu ich uniw ersalnych symboli, jednym  z nich 
w poezji Iwanowa jest m otyw rózy, k tóry  poeta odnajduje u zródel m itu 
Dionizosa.


