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BOGDAN ZAKRZEWSKI

POLSKA POEZJA WIOSNY LUDÓW *

Polska twórczość poetycka związana z W iosną Ludów nie była dotąd 
przedm iotem  ujęć monograficznych, choć posiada próby opracowań ańto- 
logicznych, bibliograficznych (szczególnie z zakresu anonim owych druków 
ulotnych) lub opracow ań w typie: rok 1848 w literaturze polskiej, wielcy 
poeci wobec 1848 roku; posiada studia i przyczynki powinowate proble
mowo, np. najnow sze o rom antyzm ie i rew olucji, o polskiej pieśni rew o
lucyjnej, o poezji rom antycznej w  kraju . Stulecie W iosny Ludów i jego 
pokłosia wzbogaciły ten stan  badań w skali św iatow ej (antologie, mono
grafie, studia).

Poezja rew olucji jest z reguły jej piastunką, heroldem  i nauczycielką. 
Tę rolę spełnia najw ybitniej wówczas, gdy głosi konieczność rew olucji 
powszechnej, ogarniającej narody i państw a. Jej nieuchronne przyjście, 
funkcje społeczno-polityczne, patriotyczne, w sposób typow y prezentuje 
twórczość Przedwiośnia, zapowiadającego i przygotowującego europejską 
Wiosnę Ludów.

Nie wolno zatem  przeoczyć tej poezji i jej zasadniczego oddziaływania 
na klim at W iosny Ludów, tym  bardziej iż w skali europejskiej p rezentuje 
w ielokrotnie wysokie w alory ideow o-artystyczne.

Polska poezja Przedwiośnia towarzyszyła również zryw om  rew olucyj
nym  lat 1843 i 1846 oraz m artyrologii „świętych m ęczenników” za sp ra
w y narodowe. Znacznie szerzej i częściej pisano o niej niż o „właściwej” 
poezji W iosny Ludów. Może dlatego, że w ydała ona u nas kilka głośnych 
utworów, żarliw ych rewolucyjnie, związanych nieraz z popularnym i owo- 
cześnie melodiami, żywych w tradycji piosenników narodowych, p ro le
tariackich i w ustnym  kolportażu. Wierszy, k tó re  w  1848 r. zaczęły żyć 
od nowa, intensyw niej, nowym  czasem rew olucji (np. G ustaw a Ehren
berga Szlachta w  roku 1831, Ryszarda W incentego Berwińskiego Marsz 
w przyszłość). Pośród nich najdonioślejsza była polem ika poetycka m ię

* Referat wygłoszony na VII Międzynarodowym Kongresie Slawistów (Warsza
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dzy Słowackim a Krasińskim , ujaw niona drukiem  w aurze dogasającej 
Wiosny Ludów, ze słynną „fontanną płom iennych kw iatów ” rew olucji 
(według określenia Lucjana Siemieńśkiego) — Odpowiedzią na „Psalm y  
przyszłości”. S tały się one ew angelią nowej rew olucji, krw aw ej daniny 
wiecznego postępu ducha. Owa „w alka na idee” inspirowała i określała 
wiele w ystąpień poetyckich z tego czasu, w łaśnie w kw estiach najw aż
niejszych: ludowego czynu i roli ludu  w rewolucji.

Zasadniczą funkcję wiodącą pełniły wówczas ciągle utw ory Mickiewi
cza (wyprzedzające swe czasy). W ydawano je jako tajne  druki ulotne, 
kolportowano w odpisach czy ustnie. Były to przew ażnie — według typo
wego w yboru uznania i potrzeby: fragm enty  z Konrada Wallenroda (co 
poświadcza żywotność idei w alienrodyzm u), sam oistna Pieśń Feliksa z III 
cz. Dziadów, Litania pielgrzym ska, a także Do m atki Polki czy Oda do 
młodości (te dwa ostatnie w uwspółcześnionych nieraz trawestacjach), 
rzadziej już natom iast Farys (choć wydał liczne potomstwo literackie — 
spiskowe).

Właściwa poezja Wiosny Ludów m iała swoich bardów, nieraz znako
m itych, choć żaden z nich nie stw orzył takiej panoram y kroniki poetyc
kiej ani nie zdobył za nią pa ten tu  poety narodowego, jak  autor Pieśni 
Janusza. Mnogość tych utworów, szczególnie anonim owych, publikowa
nych częgto w form ie druków ulotnych, nieraz z bogatą erńblematyką 
ikoniczną lub ilustracjam i typu np. satyrycznego (w tej ilości w ystępują
cymi po raz pierwszy), przepisyw anych ręcznie, kolportowanych ustnie 
oraz zamieszczanych w bujnie w yrastających wówczas, ale efem erycz
nych czasopismach zaboru austriackiego i pruskiego, przysparza ich re je 
stratorom  wiele trudności, a jest św iadectw em  żywotności tego rodzaju 
pisarstw a okolicznościowego, które przy rozluźnieniu rygorów cenzury 
wybucha i ogarnia w prost epidemicznie, jak  bunt, którem u służy.

Faktyczny udział w  Wiośnie Ludów, tzn. poświadczony nie ty lko pi
sarskimi wystąpieniam i, wzięła większość naszych twórców z różnych 
generacji. Przede wszystkim najw ybitniejsi poeci: Mickiewicz — tw ór
ca legionu włoskiego, Słowacki — jako organizator konfederacji i uczest
nik powstania wielkopolskiego, K rasiński i Norwid — zaangażowani 
w rewolucję rzym ską; z kolei np. R. W. Berwiński, K. Ujejski, K. Baliń
ski, L. Siemieński, T. A. Olizarowski. Zabrakło w tych szeregach dwóch 
najw ybitniejszych liderów i teoretyków  rew olucji: Edwarda Dembow
skiego, k tóry  poległ na Podgórzu w lu tym  1846, oraz autora Prawd ż y 
wotnych  i K atechizm u demokratycznego, H enryka Kamieńskiego, k tóry 
przebyw ał na zesłaniu w Wiatce. Ale ich twórczość — od dawna w służ
bie rewolucji, rew olucję przygotowująca — m iała swój zasadniczy udział 
w wytyczaniu jej dróg, w form owaniu jej charakteru , w podejm owaniu 
polemik poetyckich.



Wiosna Ludów zmusiła wszystkich poetów polskich, różnych zresztą 
pokoleń, do zajęcia wobec niej określonego śtanowiska, które ujaw niała 
nieraz ich twórczość poetycka. Czołowym poetą tej W iosny jest bezsprze
cznie Juliusz Słowacki (zaczynał swą karierę poetycką i kończył ją jako 
bard rewolucji) — autor rap tu larza poetyckiego owych czasów. Jednak 
jego liryka polityczna, jakże głęboka w koncepcjach ideowych a zarazem 
nowatorska artystycznie, nie była znana współczesnemu pokoleniu. Re
jestr poetów — różnego zresztą lotu — którzy Wiośnie Ludów poświęcali 
swe wiersze, jest obszerny, obejm uje chyba koło pół setki twórców. W y
m ieńm y chociaż tych „nowo-Korbutow ych”, nie zapominając również 
o autorach nie notowanych w  literatu rze, a odnoszących większe sukcesy 
poetyckie właśnie w służbie 1848 roku: W ładysław Ludwik Anezyc, Karol 
Baliński, Feliks Boznański, K asper Cięglewicz, A leksander Fredro, Kon
stan ty  Gaszyński, Ju lian  Goslar, H enryk Jabłoński, Zygm unt Kaczkow
ski, Stanisław  Koźmian, Zygm unt Krasiński, Teodozjusz Krzywicki, 
Teofil Lenartowicz, Anna Libera, Ludwik M ierosławski (?), Franciszek 
Morawski, C yprian Kamil Norwid, Tomasz August Olizarowski, W incenty 
Pol, Jan  Prusinowski, Lucjan Siemieński, Juliusz Słowacki, H enryk 
Schmidt, Zygm unt Bogusz Stęczyński, Kornel Ujejski, Franciszek W ali
górski, W ładysław Zawadzki.

Wiosna Ludów była zjaw iskiem  europejskim , a więc wciągnęła i pol
ską twórczość w orbitę idei, w ydarzeń i haseł europejskich, nadając jej 
charakter bardziej uniw ersalny, szczególnie w niektórych utw orach Sło
wackiego, Krasińskiego, Norwida, Ujejskiego. Jednak większość poezji 
prezentow ała krajow e, narodowe tendencje, konflikty i zdarzenia.

Twórczość poetycka zapowiadająca i odbijająca Wiosnę Ludów była 
również zjawiskiem powszechniejszym, tzn. powstawała w kręgu wielu 
litera tu r, np. niemieckiej, ukraińskiej, czeskiej, węgierskiej, francuskiej 
czy włoskiej. Translacje i parafrazy, wzajem ne różnorakie wpływy, w ę
drowne wątki, toposy i slogany nie należały tu  do zjawisk wyjątkowych. 
Uczestnictwo Polaków — em igrantów  i w ybitnych wodzów — w euro
pejskiej Wiośnie Ludów decydowało m. in. o szerszej ekspansji tej poezji, 
również w sferze przekładowej i adaptacyjnej.

Była ona nasycona — jak nigdy omal przedtem  — problem am i społe
cznymi, politycznym i o różnych aspektach ideologicznych, charakterys
tycznych dla zróżnicowanych orientacji tych czasów. Tę jej specyfikę 
uwidocznia także polska poezja W iosny Ludów, pełna konfliktów klaso
wych, wszelkich odcieni postaw, od rew olucyjno-dem okratycznych po 
organicznikowskie, arcykonserw atyw ne, różnorakich stanowisk narodo
wowyzwoleńczych — z przodującą ideą niepodległościową związaną nie- 
rozdzielnie z ideami społecznego wyzwolenia ludu.

N iektóre wskazane wyżej cechy różniły ją  od twórczości to warzy-



szącej naszym dawniejszym  powstaniom narodowym. Nie oznacza to, 
oczywiście, iż polska poezja W iosny Ludów nie była związana w ieloraki
mi tendencjam i ideow o-artystycznym i z dawniejszą — powstańczą, tj. 
z jej rozm aitym i koncepcjami idei i funkcji rew olucji, ze sposobami jej 
obrazowania artystycznego, podlegającym i nieuchronnie praw om  prze
obrażeń. Owo dziedzictwo z całym bogactwem narodow ych toposów po
wstańczych, archetypów  i stereotypów  wojennych, rew olucyjnych, sty li
zacji biblijno-profetycznych, folklorystycznych oraz tendencji m esjani- 
czno-chiliastycznych, specyficznych koncepcji historiozoficznych, słowia- 
nofilskich, ultram ontańskich, przejm owano w sposób zarówno m echaniczny 
jak  i w sposób ewolucyjny, twórczy.

Czerpano z doświadczeń ideow o-artystycznych polistopadowej liryki 
patriotycznej, prezentującej nagm innie modelowe przeobrażenia (z d ra
m atycznym i kolizjami i antynomiami!), mianowicie: egotycznego bajro- 
nizującego kochanka — w spolonizowanego Tyrteusza, spiskowca; osamo
tnionego bohatera i szlacheckiego rew olucjonistę — w ludowego 
przywódcę, w słowiańskiego Bojana; indywidualnego mściciela w łasnej 
krzyw dy — w mściciela występującego w imię zbiorowości, w obronie 
krzywdzonego ludu, ojczyzny (egoistyczne „ ja” podm iotu lirycznego za
stąpiono altruistycznym  „m y” — zbiorowości ludowej, rew olucyjnej).

Potomstwo obiegowych motywów poezji patriotycznej rozpleniło się 
szeroko. Z arsenałów motywów tej poezji (pradawnych nieraz) korzystano 
szczodrze, m. in. w zakresie m ilitariów  i em blem atyki w ojennej (szcze
gólnie m usztra bojowa (np. „podwójny krok” w m arszu do rew olucji), 
instrum enty  muzyczne i panoplia, jak broń palna obok... kosy, k tóra wy
piera szablę), em blem atyki m artyrologicznej (sporo tu  „oryginalnych” 
pomysłów romantycznych), biblijnej, mitologicznej; w zakresie m otywów 
ludycznych (taniec na grobie ojczyzny, taniec jako symbol walki, zemsty 
rew olucyjnej) albo — zaczerpniętych ze św iata fauny (z królującym  cią
gle orłem  — Farysem ) oraz aktyw nej i przekształcającej się przyrody 
i jej kosmicznych kataklizm ów (burzenie i śm ierć dla tw orzenia i zm ar
tw ychw stania lepszego życia); lub z katalogu sym boli^duczy (np. typu  
onomastycznego, jak w liryce rew olucyjnej Słowackiego).

Rzecz charakterystyczna, iż poezja Wiosny Ludów chętniej w prowa
dzała i kreowała m otyw y służące problem atyce społeczno-rewolucyjnej, 
zarówno ze św iata konkretów jak  i pojęć abstrakcyjnych adekw atnych 
do frazeologii rew olucyjnej, historiozoficzno-społecznej (np. „duch w ie
czny rew olucjonista”, „kom unista”, bogoburcze inw ersje m otywów reli
gijnych). Była nieraz rew elatorką motywów czerpanych z najnowszej 
nauki i jej odkryć (np. „mord elektrycznym  prądem ”, „ruch cyberne
tyczny”, „m olekuły”). Często także daw nym  obiegowym m otywom  nada
wała zmodyfikowane lub nowe znaczenie i funkcję w system ie swych



nowych lub zaktualizow anych haseł (np. C hrystus — żydowski rew olu
cjonista, anioł — niszczyciel, czerwone morze — symbol krw aw ej rewo
lucji).

Również w sferze genologicznej łatwo wskazać na typowe obiegowe 
form y dziedziczenia, np. marsz, pobudka, mazur, krakow iak-przyśpiew ka, 
kolęda, pieśń ludowa, piosenka uliczna, rzadziej ballada czy gawęda.

Wiele utw orów  powstańczych, głównie nielicznych, szczególnie żywo
tnych w narodowej tradycji, służyło zatem  Wiośnie Ludów w nie zmie
nionym  kształcie albo w adaptacji okolicznościowej. Jest to zjawisko 
typowe, nienowe dla dziejów poezji powstańczej i rew olucyjnej, choć 
specyfiku wyboru, forytow ania w ierszy prezentujących agitacyjność lu 
dową stanowi chyba — w interesującej nas kw estii — wyróżnik dość 
istotny.

Treści dem okratyczne i rew olucyjne narzucały poezji Wiosny Ludów 
określone stereotypy narrato rów  (chłop, agitator ludowy, doświadczony 
wiarus, prosty żołnierz), typow e slogany (np. dla określenia braterstw a 
ludów  czy ludowładztwa) i hiperboliczną frazeologię frenezji (często m a
kabrycznej); kontrastow e s tru k tu ry  obrazów i m otywów (chatka nę
dzna — pałac pyszny; wyzyskiwani — wyzyskiwacze), specyficzne sty 
lizacje (np. gwarowe paralelizm y ludowe), słowa-klucze (z mowy 
konspiracji), język ezopowy, itp.

O drębny nieco charak ter tem atyki poezji W iosny Ludów niż dawnej 
poezji powstańczej w ynikał również ze specyfiki w ydarzeń polskich 
(terenem  szerszych działań w ojennych była tylko W ielkopolska) oraz pro
blem u przywódców, bohaterów  narodowych (był nim bodaj wyłącznie 
Ludw ik M ierosławski, a nie np. Mickiewicz, Józef Bem czy typow ani 
przez Słowackiego „przyw ódcy konfederacji” ; działacze .polityczni, np. 
K arol Libelt, nie wchodzili w grę). Nie mogła zatem  ta poezja opiewać 
w ielu zwycięstw, klęsk, bohaterskich czy zdradzieckich wodzów, życia 
obozowo-wojennego, choć u trw aliła  wszystkie omal bitwy, potyczki, bom 
bardow ania zdobywanych miast, pogrzeby, zamachy na szpiegów, itp. 
Nie ta jednak faktografia w ydarzeń (również europejskich) była jej p ry - 
m arną, typow ą problem atyką. Nierównie większy udział, znaczenie i noś
ność przypadały poezji jako szerm ierce dem okratycznych idei narodowo
wyzwoleńczych, idei zbiorowości będącej zaprzeczeniem indywidualizm u 
postaw  rom antycznych, niosącej zarzewie haseł sprawiedliwości społecz
nej, roztaczającej obrazy szczęśliwej przyszłości na świecie i w k ra ju  
.oraz zniszczenia starego św iata ucisku, w yzysku i niewoli narodowej 
(arcypopularny m otyw konieczności burzenia złego św iata — dla budo
w ania na jego ruinach nowego, w sprawiedliwszej rzeczywistości). Poezji, 
k tó ra  rzucając wezwanie do w alki „za wolność waszą i naszą” wskazy
wała posłannictwo Polski związane z ideą rew olucji powszechnej. Poezji



będącej instrum entem  polem iki politycznej, a przede wszystkim  budzi- 
cielką świadomości klasow ej i narodowej wśród ludu, k tó ry  sta je  się 
najistotniejszym  czynnikiem  i gw arantem  postępu społecznego, realizacji 
p rogram u narodowowyzwoleńczego. Poezja ta  stała się np. zasadniczym 
m otorem  aktyw izacji narodow ej mas ludowych szczególnie zagrożonych 
ina Śląsku czy Pomorzu.

Była ona czułą rezonacją krajow ej i europejskiej W iosny Ludów, za
powiadała i niosła jej zasadnicze problem y z powszechnymi hasłam i wol
ności uciskanych narodów, z buntem  mas chłopskich przeciw  poddaństw u 
i pańszczyźnie, z dojrzew ającym i konfliktam i: burżuazja — klasa robo
tnicza, z różnorakim i żądaniam i zmian społecznych, politycznych (kon
stytucyjnych), z konfliktam i narodowościowymi (w w yniku przebudzenia 
świadomości narodowej w ielu ludów), z hasłam i słowianofilskimi, m esja- 
nieznymi, z m istycznym  rewolucjonizm em  wieszczącym „Boskie dzieło 
odkupienia”, z m illenarystyczną w izją szczęścia nowej ery. Politeizm  
rew olucyjny i kontrrew olucyjny  tej poezji operował niezm iennie typo
wymi sloganami: dla ludu, przez 'lud, z ludem, przeciwko ludowi, itp. Ów 
„lud” nie zawsze był wyznacznikiem  określanej klasy społecznej czy de
m okratycznych tendencji.

W dziejowym epizodzie polskiej Wiosny Ludów jej poezja odegrała 
w ybitną rolę w kształtow aniu świadomości społecznej, rew olucyjnej, na
rodowowyzwoleńczej. Realizując testam ent Edw arda Dembowskiego 
,o rew olucyjnym  posłannictw ie sztuki walczącej o społeczne praw a ludu 
oraz wskazania au to ra  Prawd żyw otnych, H enryka Kamieńskiego 
(zwłaszcza: O stanow isku postępow ym  poezji ludowej), w sposób ak
tyw ny współtworzyła ona duchowy klim at tej rewolucji, podsycając wo
lę walki, kształtując wizję zwycięstw przyszłej szczęśliwości społeczno- 
-narodowej.

Tę w ybitną jej rolę upatru ję  również w jej skuteczności powszech
niejszego, zdem okratyzowanego i praktycystycznego oddziaływania, kie
rowania opinią publiczną, zarówno w spraw ach ogólniejszych (nieraz 
o europejskim  zasięgu) i pryncypialnych jak  i szczegółowych (np. w yda
rzenia partyku larne  ukazyw ane często w zwierciadle saty ry  personalnej).

Z racji swego zdemokratyzowanego posłannictwa poezja ta przybiera 
chętnie stylizację piosenki czy pieśni popularnej, ludowej, trafia jącej 
łatw o „pod strzechę”. Obliczona na efem eryczny żywot i ulotną publicy
styczną aktualność, p rezentu je  na ogół m ierne osiągnięcia artystyczne. 
Nie one — rzecz jasna — lecz funkcja ideowa, agitacyjna i w artość użyt
kowa są istotnym  probierzem  jej ceny historycznej. Poeci W iosny Ludów 
śpiew ali przecież dla ludzi, którzy — mówiąc językiem  Słowackiego — 
„bynajm niej o artystostw ie nie myśleli... ważną i okropną tragedią rze
czywistą zajęci”. Dla ludzi, którzy żądali od nich poświęcenia życia



ojczyźnie, przepow iadania jej przyszłości, objawiania „ducha czasu” z je 
go konfliktam i i nastrojam i chwili, prowadzenia do walki, itp.

W swej podstawowej masie są to wiersze przynależne do tzw. litera
tu ry  popular no-użytkowej, operującej najczęściej sztafażem epigońskim 
,w guście rom antycznym , choć m anifestują nieraz — program owo — po
staw ę antyepigońską. Są to często zgrzebne rym ow anki publicystyczne, 
nowinkarskie, ulotne „agitki” przeładow ane reto ryką wiecową rew olu
cyjną, ludomańskie śpiewki straganowe, satyryczne pieśni dziadowskie, 
udram atyzow ane przyśpiewki, nie pozbawione tuzinkowej trom tadracji 
patriotycznej, niepodległościowej oraz oskarżeń dem askatorskich (skiero
wanych szczególnie przeciwko biurokracji austriackiej), pisane dla ak tu 
alnej chwili i wraz z nią doszczętnie omal zapomniane. Trudno nieraz 
dociec, kto był ich autorem , trudn ie j stw ierdzić — bez pom yłek — czy 
powstawały właśnie dla 1848 roku, czy też były tylko dziedzictwem ada
ptowanym , uwspółcześnianym, różnorako przerabianym  i kontam inow a- 
nym. Przypom inały zatem  nieco żywot nie zapisanej anonimowej pieśni 
ludowej, choć różniły się od niej zasadniczo, np. określoną problem atyką, 
tendencją.

W tym  ogromnym zespole błyska przecież n iejeden „klejnot ludowy”, 
a  przede w szystkim  odcinają się nowatorskie w poetyce i koncepcji — 
rew olucyjne wiersze Słowackiego; w ybijają się u tw ory  Norwida, Baliń
skiego, Ujejśkiego, Cięglewicza i przekłady lub adaptacje niektórych 
obcych autorów.

Poezja W iosny Ludów, jako jej herold, przywódca i kronikarz w ier
ny, ujaw niała wyraziście i czytelnie konflik ty  m iędzy różnorakim i „za
paleńcam i” — burzycielam i współczesności niewolniczej, a organiczmi- 
kowskimi „pojednawczymi patrio tam i”, różnych także orientacji, naw ołu
jącym i, o wiele głośniej i natarczyw iej niż przedtem , do zgody, 
solidarności działania, w  imię „swojsko-polskich” interesów, „najświętszo- 
-narodow ych” ideałów. Poezja ta zatem  w sposób bardziej jaskraw y 
obnażyła istniejące dyferencjacje postaw ideowych lite ra tu ry  rom antycz
nej owych lat. Jednym  jej skrzydłem  dowodził rew olucyjny wieszcz- 
-profeta, buntow nik i burzyciel starego ładu. Przeciw ległym  — „patrio
tyczny” kunktator, roztropny organicznik, piew ca dawnej Polski. Środek 
okupowali rozm aitej maści eklektycy, zwolennicy juste  milieu. Ale ten  
schem atycznie naszkicowany układ sił twórczych, walczących bronią 
poetyckiej argum entacji, uległ szybko nieuchronnej destrukcji w obliczu 
zwycięstwa europejskiej i rodzimej reakcji.

W ygasanie ognisk rew olucji 1848 r. w Europie, powiało falą tragizm u 
klęski, rozczarowań, zdrad i zawodów — w podzwonnej poezji dla Wiosny 
Ludów. Poezji niosącej wizję Polski cierpiącej oraz narodów zdradza



nych i straconych. N ajbardziej przejm ującą zawarł w swych genezyjskich 
lirykach  Słowacki:

Wieniec związano z rzeczy przeklętych,
Lamp pogaszono tysiące świętych,
Pod jeden topor ludzkość się kładzie,
Zegary wszystkie stoją na zdradzie,
Prac przenajświętszych łamie się moc:
O! wielka noc! o! wielka noc!

Czujmy — bo kur wnet zapieje trzeci,
Ciemności wiecznych — anioł przeleci.

Ale ów tragizm  przynosi poecie „świadomość celu” i każe wierzyć 
w „słońce żyw ota”, w ustawiczne jego zapalanie, spalanie, w ustaw iczną 
rew olucją z ducha, niszczącą stare  form y dla nieuchronnego i nie kończą
cego się postępu ludzkości, narodu.

O! nieszczęśliwa, o! uciemiężona
Ojczyzno moja — raz jeszcze ku tobie 

Otworzę moje krzyżowe ramiona,

Wszakże spokojny — bo wiem, że masz w  sobie 
Słońce żywota.

Jest więc ów profetyczny topos słońca zapowiedzią zm artw ychw stania; 
co znaczy — nowego czasu rewolucji, k tóry  odnajdziem y w zgrzebnej 
m uzie proletariackiej (począwszy od lat osiemdziesiątych), najbliższym  
dziedzictwie ideow o-artystycznym  poezji Wiosny Ludów. Dziedzictwie 
jakże chętnie i obficie czerpiącym z jej um asowionych już haseł, symboli, 
wątków, frazeologii, słowem, z rom antycznej poetyki języka rewolucji.

Przywództwo agitacyjno-rew olucyjne poezji Wiosny Ludów w  sposób 
arcyrom antyczny określił ponoć znakom ity jej aktor, gen. Józef Bem, 
jako dowódca arm ii węgierskiej: gdy bowiem — jak  przypom ina I. Fóna- 
gy — „spytano go, czy woli, by mu dano świeże wojska, czy też, by m ia
nowano Sandora Petöfiego jego adiutantem , bez wahania w ybrał rew o
lucyjnego poetę”. Romantyczne bowiem pokolenie tam tych la t przejęło 
wiarę ty rte jską  w moc pieśni rew olucyjnej, która zdobywa zwycięstwo 
w najtrudniejszych naw et bitwach. Ową w iarę podtrzym uje tradycja  tych 
pieśni — żywych jeszcze w moim pokoleniu, w twórczości poetyckiej np. 
Broniewskiego lub czasów ostatniej wojny, okupacji.

Trzeba jednak stwierdzić, iż w dziejach żywotności oraz popularności 
patriotycznej pieśni polskiej twórczość poetycka związana bezpośrednio 
z Wiosną Ludów nie zdobyła takiego m iejsca i rozgłosu w tradycji naro
dowej jak utw ory pow stań kościuszkowskiego, listopadowego czy stycz
niowego, poprzez ich głośne i reprezentatyw ne pieśni. W ynikało to m. in. 
z jej radykalizm u społecznego i orientacji ideowych antagonistycznych na 
ogół w stosunku do tradycjonalizm u panujących postaw; z braku a trak 



cyjnych melodii towarzyszących tekstom  poetyckim, tego zasadniczego 
iwarunku popularności; z ubóstwa tem atyki batalistycznej sławiącej i ide
alizującej zwycięstwa, witalność ułańską czy braw urę partyzancką, m ę
stwo wodzów, ale także bohaterskie klęski i w ielkie żołnierskie m ity 
zgonów.

Należy również pam iętać, iż do najw yższych osiągnięć poetyckich 
Wiosny Ludów, a są nim i głównie utw ory Słowackiego, trzeba przykładać 
inną m iarę wartości: nie nadaw ały się one do kolportow ania narodowej 
tradycji pod strzechę; są lirykam i — w przeciw ieństw ie do sztampowej 
poezji listdpadowej autora Bogarodzicy — kam eralnym i; w ym agają głę
bokiej znajomości istoty i koncepcji ducha — „wiecznego rew olucjo
n isty”.

6 — P a m ię tn ik  L ite r a c k i  1974, z . 1


