Jesień w poezji i malarstwie

Józef Chełmoński, Jesień, rok 1897, olej/płótno; 95 cm x 124 cm, Muzeum
Narodowe w Poznaniu.
Włodzimierz Wójcik (Polska)
Podczas tradycyjnego porannego spaceru pozdrawiam, jak zwykle, sąsiadkę, w
której ogrodzie jeszcze nie tak dawno kwitły krzewy jaśminowe, czarujące
narkotycznym zapachem. Sąsiadka zamiata z chodnika złotawo-brązowe liście.
Tym razem już… brzozowe. Z uśmiechem dopowiada do naszego pozdrowienia:
„Jest już wrzesień, a więc jesień”. Budzę się z zamyślenia i oto spostrzegam
oczywistą prawdę w tych słowach. Nagle rzeczowniki i przymiotniki jesień,
jesienny, jesiennie spadają na mnie, niczym owe liście zmiatane przez sąsiadkę.
Układają się w znane przysłowia ludowe, którymi polska wieś żyje niemal od
stuleci: „Jesień nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała”; „Kto w jesieni bydląt nie
tuczy, ten je w zimie dźwiga, a na wiosnę wywłóczy”; „Na jesieni świat się mieni”;
„Najlepsza jesień tego nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała”; „Otóż wrzesień, a

więc jesień, gospodarze ręce w kieszeń”; „Skoro jesień, pięknych jabłek pełna
kieszeń”; „W jesieni gdy tłuste ptaki, w zimie mróz nie byle jaki”; „W jesieni
wczesny mróz, na wiosnę prędko szykuj wóz”; „Wiele ostu we wrzesień, wróży
pogodną jesień”; „Woła wrzesień, że już jesień”.
Łatwo zauważyć, że przytoczone przysłowia odnoszą się do życia wiejskiego. Jest
to zrozumiałe. Następujące po sobie pory roku determinują przecież zasadniczo
kształt egzystencji ludzi pracujących na roli. Widać to wyraźnie w twórczości
literackiej gospodarza z Nagłowic, Mikołaja Reja (Rok na cztery części podzielon),
w Chłopach Reymonta, w dużej mierze w powieści Orzeszkowej Nad Niemnem,
czy w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej. Człowiek miasta, niezależnie od pór
roku i rodzaju pogody, bez większego trudu udaje się do biura, na uczelnię, czy
do stalowni. Rolnik zaś bardzo wczesnym ranem nasłuchuje, czy „o szyby deszcz
dzwoni, deszcz dzwoni jesienny” (Leopold Staff), spogląda na niebo, na drzewa w
sadzie, i kalkuluje – raz ze spokojem, niekiedy nerwowo – zadając sobie pytanie,
jak zorganizować sobie i swoim bliskim rytm prac w zagrodzie i na polu. Polski
rolnik doskonale wie, że w jesienne pluchy nie kopcuje się ziemniaków czy
buraków na zimę, bo zgniją. Przecież w stodole, na tak zwanym boisku można w
czasie deszczu młócić żyto, pszenicę, jęczmień, czy owies.
Czas jesieni od stuleci pociągał naszych malarzy, zwłaszcza tych, którzy byli
wrażliwi na przyrodę, gdyż od dzieciństwa byli związani z naturą: polem, lasem,
pastwiskami, rozlewiskami rzek. Józef Chełmoński malował jesienne odloty
żurawi, zagrody chłopskie o jesiennej porze, czajki nad jesiennymi rozlewiskami,
pastuszków przy ognisku, jesienną orkę, stogi na wschodnich kresach, jesienne
mgły poranne nad Styrem. Stanisław Kamocki przedstawiał dworki w oprawie
jesiennych liści, chochoły, jesienne krajobrazy. Józef Mehoffer jest twórcą
pięknego obrazu, przedstawiającego jezioro jesienią. Ferdynand Ruszczyc
namalował pejzaż ze stogami oraz Pejzaż jesienny o zachodzie słońca (1907). W
Muzeum Narodowym w Krakowie zwraca uwagę zwiedzających fascynujący
obraz Stanisława Witkiewicza pod znaczącym tytułem Jesieniowisko (1894),
przedstawiający potężne zbocze tatrzańskie, majestat groźnych gór i – w centrum
obrazu – maleńką postać górala, grzejącego się przy płonącej watrze.
Jesienna pora od wieków uwodziła także pisarzy i poetów. Wincenty Pol w
wierszu Na jesieni przedstawiał tę porę roku tradycyjnym opisem:
Coraz ciszej. Wrzesień! Wrzesień!

Słońce rzuca blask z ukosa
I dzień krótszy, chłodna rosa –
Ha, i jesień – polska jesień!
W podobny, nieco ilustracyjny sposób, jesień przedstawiało wielu poetów. W
miarę upływu lat konwencje literackie zmieniały się. Na przykład, w wieku
dwudziestym Stanisław Grochowiak, oczarowany – co przecież naturalne – tą
porą roku, czyni nie ją przedmiotem uwagi, lecz zapewne jakąś bardzo
sympatyczną, bliską mu kobietę. Część mowy rzeczownik „jesień” po prostu
przekształca w przysłówek „jesiennie”, który w układzie logicznym jest
okolicznikiem sposobu. Odpowiada bowiem na pytanie „jak?:
Tęsknię za tobą jesiennie –
Za tobą odległą
O zimne deszcze –
Szukam cię w nocy
Ciemnej,
W taki mrok,
W taki chłód
Widać, że podmiot liryczny kocha, ale kocha nie tak zwyczajnie: nie „nad życie”,
nie „bardzo”, nie „czule”. Byłyby to przecież wyrażenia już oklepane, banalne,
nieco wytarte. Kocha „jesiennie”, ale odbiorca tekstu poetyckiego ma prawo
zapytać, co to znaczy. Pewne sygnały odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w
zasobie leksykalnym wiersza. Przywołuje on tonację molową, nokturnową. W
miejsce euforii, jaka towarzyszy zwykle wiosennym uniesieniom miłosnym,
przychodzi uspokojenie i wyciszenie. Wychłodzenie uczuć.
Ta „polska jesień” (Jan Józef Szczepański: Polska jesień – 1955) w dziejach
naszego narodu znaczona była bolesnymi ranami, zadawanymi nam przez wrogich
sąsiadów, ale także heroicznymi czynami narodu i zwycięstwami. Jesienią 1939

roku nasz kraj musiał prowadzić ciężkie wojenne działania obronne, ale i
zaczepne, wywołane agresją Niemiec na Polskę w dniu 1 września. Pod naporem
niemieckiej machiny militarnej 5 października 1939 po bohaterskiej bitwie
stoczonej pod Kockiem nasza armia została zmuszona do kapitulacji. Dowództwo
wychodziło z przekonania, że żołnierz polski jeszcze będzie ojczyźnie potrzebny.
Nie może się wykrwawić.
Jesienny dramat Polaków ukazał Władysław Broniewski w wierszu Żołnierz polski.
W poetyckich skrótach ukazał los anonimowego żołnierza, którego pułk rozbito
pod Rawą, a który, broniąc Warszawy, „dał ostatni wystrzał”, potem „pod brzozą
u drogi”, on, zmęczony piechór, opatrywał sobie na nogach rany. Okrucieństwo
klęski wrześniowej szczególnie wyraziście widać w oksymoronicznym dwuwierszu:
Dudnią drogi, ciągną obce wojska,
a nad nimi złota jesień polska.
Za kilka lat przyszedł następny rozdział narodowego dramatu polskiego. Oto przez
wrzesień trwało – rozpoczęte 1 sierpnia 1944 – i boleśnie dogasało, właśnie
jesienią, do 3 października, powstanie warszawskie. Podczas lat okupacji oraz
tego zrywu heroicznego oddało życie dwieście tysięcy Polaków. Przeważnie byli to
młodzi ludzie, pośród których byli pisarze i poeci z „Pokolenia Kolumbów”:
Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński, Wacław Bojarski,
Andrzej Trzebiński.
W historii naszego narodu były i lepsze jesienie. W listopadzie 1830 roku
warszawscy podchorążowie pod dowództwem Piotra Wysockiego wystąpili
przeciwko caratowi, przeciw Moskalom. Ponieśli klęskę, ale dali początek Wielkiej
Emigracji, która o dramacie Polski mówiła całemu światu. Na progu wieku
dwudziestego, 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała
niepodległość. Została ona wywalczona przez naród za sprawą przywódców
różnych orientacji politycznych, przede wszystkim jednak za sprawą legendarnego
Komendanta, Józefa Piłsudskiego. Data ta świadczy, że i jesień może być dla nas
szczęśliwą porą roku.
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