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P a r t y z a n c k i  r a j

Uwzględniając różnorodne po
stawy społeczeństwa polskiego w latach drugiej 
wojny światowej i okupacji wobec najważniejszych 
wydarzeń ówczesnego życia, takich jak terror i dys
kryminacja ludności cywilnej, eksterminacja Ży
dów, ruch oporu, natrafiam y na dość szczególny 
kompleks zagadnień, któremu na imię „partyzant
ka” . Stereotyp partyzanta, dzielnego „chłopca z la
su”, utrwalił się i przetrwał w zbiorowej wyobraź
ni dzięki rozmaitym zachowanym świadectwom 
z tamtego okresu {głównie pieśniom partyzantów), 
a także późniejszym relacjom i wspomnieniom by
łych uczestników, skłonnych — co ludzkie — idea
lizować tam te lata i własne czyny, odrywając je od 
konkretu i przenosząc w wymiar baśni i bohater
skiej legendy \  Jaki rodzaj społecznej (i innej) re
prezentacji przysługuje formie osobowej „my” spo
tykanej w pieśniach partyzanckich? Kim są wedle 
własnych wyobrażeń o sobie (element automistyfi- 
kacji odgrywa tu  znaczną rolę) ci, którzy zwykli 
mianować się „leśnymi ludźmi” (określenie „leśny”

1 R. Sulima: Dokument i literatura.  Warszawa 1980, s. 119— 
140.

„Leśni
ludzie”
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Chłop-party-
zant

jest nader częste i występuje w różnych zestawie
niach), „braćmi”, „armią ludową”, „naszymi chłop
cami”? Nie ulega wątpliwości, że pewne, wcale nie 
najmniej ważne rysy tej wspólnoty, która używa 
formy „my”, kojarzą się z właściwościami i cechami 
ludzi, których zwykliśmy zaliczać do chłopów (zro
zumiałe, skoro ówczesna partyzantka jako jedyna 
w naszych dziejach miała charakter czysto ludowy, 
plebejski) i żołnierzy. Nie rozwiązuje to jednak 
sprawy jej tożsamości, która nadal, jak sądzę, po
zostaje otwarta. Powiedzmy wprost: „leśna groma
da” to ani „chłopi”, ani „żołnierze” w tradycyjnym 
znaczeniu tego pojęcia, to jedni i drudzy, ale zara
zem i jacyś inni, odrębni, zarówno w sensie spo
łecznym, jak psychologicznym, moralnym i obycza
jowym. Spostrzeżenia niniejsze są skromną próbą 
odpowiedzi na te pytania, zwykle załatwiane dość 
pośpiesznie.

Zanim bohater pieśni przekwa
lifikował się na „partyzanta”, „żołnierza wolności”, 
„leśną kompanię”, był chłopem i chłopem też przez 
cały czas zostawał, niezależnie od innych, żołnier
skich zatrudnień. Ideał „żołnierza wolności”, i „ob
rońcy mas”, z jakim obecnie się utożsamiał, odsu
wał tylko jakby chwilowo na 'bok jego pierwotne 
zobowiązania wobec wspólnoty, z której się wywo
dził. Wojna i okupacja były dla chłopa-partyzanta 
wyłomem w ustabilizowanym rytm ie prac ludzkich, 
zharmonizowanych z cyklem wegetacyjnym w przy
rodzie. Walka była przerwaniem cyklu produkcyj
nego i dlatego po niej partyzanci niezwłocznie śpie
szą do domu
Żeby znowu orać i bronować
żeby tworzyć bezkrwawy trud chleba...

^Rozśpiewały się nad ziemią ptaki,  PpBCH  40)
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Ziemia kwalifikowana jest tu taj wszędzie w term i
nach sakralnych i dlatego częste są zabiegi zmierza
jące do jej wyrazistej delimitacji, 'w odróżnieniu od 
ziemi jako zwykłego obszaru. Określa się tutaj wro
gów jako interwentów w obszar święty, „nasz”, 
zarezerwowany dla wybranych. Ich działania są po
hańbieniem tego, co z natury swej zasługuje na 
cześć i szacunek: „najeźdźca nam ziemię plugawi” 
(Wyrośliśmy z Polski podziemi, PpBCh 48) 2. Celem 
powrotu tu taj jest zatem rekultywacja ziemi-żywi- 
cielki po okresie przymusowej jałowizny i nieuro
dzaju. Partyzanci-chłopi mianują się jej odwieczny
mi posiadaczami, mają do niej niekwestionowane 
prawo, od wieków ją uprawiają, w tę ziemię wsiąk
nął ich krwawy pot:
dzielnych partyzantów wydał szary lud, 
wydała ich praca, udręka i głód...

(Oddział partyzancki,  PpBCh  42)

Takie poczucie każe mówić o wrogach jako nielegal
nych uzurpatorach prawa do ziemi nie swojej, stąd 
w bojowych apelach powtarza się argumentacja, 
mówiąca o odzyskaniu tego, co nam niesłusznie za
brane: „wrócą do nas nasze ziemie, / gdzie słowiań
ski szumiał las” (Dalej bracia, m y kosami, PpBCh 
50); „Wypędzimy z kraju wroga, /  co nas przy
szedł gnębić, kraść” (Hej, do czynu, PpBCh 54).
* Skróty używane w  tekście:
PopZ — Pieśni oddziałów partyzanckich Zamojszczyzny. 
(Wyd.) „Podwiński” (właśc. Zygmunt Klukowski) 1944 
(w Szczebrzeszynie).
PpBCh  — Pieśni partyzanckie Batalionów Chłopskich. W y
bór. Oprać. M. Szczawińska i S. Młodożeniec-Warowna. 
Warszawa 1967.
Pszl — „Rozpylacz” (właśc. Antoni Godlewski): Partyzan
ckim szlakiem. Wydanie pamiątkowe. Drukarnia leśna 11 XI 
1944.
Szew  — T. Szewera: Niech wiatr ją poniesie... Łódź 1970. 
Z pik  — Z pieśnią i karabinem. Pieśni partyzanckie i oku
pacyjne z  lat 1939—1945. Wybór materiałów z konkursu 
ZMW i „Nowej W si”. Wyboru dokonał oraz wstępem  
i przypisami opatrzył S. Swirko. Warszawa 1971.

Prawo do 
ziemi
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Wspólnota 
i jej świat 
wartości

Tylko ta wspólnota, chłopska, która głęboko wierzy 
w sprawiedliwość, w nienaruszalność prawideł regu
lujących stosunki międzyludzkie, a obowiązki mo
ralne ujmuje w schemat „wina — kara”, znajduje 
w kręgu takiej wiary dostateczne uzasadnienie wal
ki z wrogiem, choćby nawet sama nie odczuwała 
to rtu r i cierpień; „by zniszczyć Hitlera złe hordy, / 
znieść karne obozy, bezprawia i mordy” (Oddział 
partyzancki); „za gw ałtów 'i mordów tak wiele / 
/ z nawiązką zapłaci nam wróg” (Wyrośliśmy z Pol
ski podziemi). Jest to oskarżenie winnych, zakreśla
nie granic zbrodni, za którą trzeba zapłacić. Mikro- 
kosmosem pieśni jest świat podzielony na ludzi win
nych i sprawiedliwych, złych i dobrych. Pod zbio
rowe „my” należy podstawić „delegatów gromady”, 
która widzi w nich egzekutorów ludowego prawa, 
karzących wroga za wspomniane „gwałty” i „mor
dy” na bezbronnej ludności wiejskiej.
Słowem, przymioty, jakie reprezentuje partyzant, 
„obywatel z lasów”, czynią go bliskim ludowi, uza
sadniają zatem w dostatecznej mierze ambicje re 
prezentowania przezeń mas ludowych. Z tego punk
tu  widzenia nie są obojętne jako oznaki szczegóły 
„umundurowania” : „Bez munduru my, żołnierze, / 
nam wyłogi barwi krew”, „bez odznaczeń wsiowy 
strój, a na piersiach krwawa plama, / to jest, chło
pie, order twój” (Bez munduru my, żołnierze, 
PpBCh 32); „Nie zdobi nas mundur, nie chwali nas 
sztab. Ni krzyżem z nas każdy znaczony” (Niesiemy 
ofiarę, Szew  243—244). Wymowne stają się symbole 
partyzanckiego uzbrojenia: „my kosami / zdobędzie
my nawet świat” {Dalej, bracia, m y kosami), „za
błysną znów kosy, pałasze” (Nadejdzie dzień, PpBCh 
85), wiele mówi się także o niewygodach bytowa
nia: „garnizonem naszym lasy” (Bez munduru my, 
żołnierze), „A nasze koszary — to chłodny cień la
sów, / Swe głowy chowamy pod drzewem szałasów” 
(Ballada Świętokrzyska, Zpik 333), „nam twierdzą 
każdy próg” (Ach, czemu ziemię polską, Zpik  317).
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Żadna nadzieja nie przyświeca walce partyzantów 
(„Nie wiedzieli, czy jutro ich stanie”), egzystencję 
ich cechuje skrajne ubóstwo i elementarny brak 
wygód („Własny kąt i choć łóżko mieć swoje / Wy
dawało się złudą i snem”). Stale są wystawieni na 
niebezpieczeństwo („Twierdzą było im pole lub 
gaj”); obca im też pretensja do nagród i odznaczeń 
(„Nie walczyli dla krzyżów i sławy”). I w obliczu 
śmierci objawia się jakaś szczególna złośliwość lo
su: „A na grobie gdzieś krzyżyk kulawy, / Czasem 
mokry od czyichś tam łez” (wszystkie cytaty z pieś
ni Niech na zawsze w piosence zostanie, Zpik  313— 
313). Taka autocharakterystyka oddziałów leśnych 
usuwa je wciąż na peryferia kultury oficjalnej. 
W wizerunku bohatera pieśni wysuwają się przeto 
na czoło cechy będące — wbrew powierzchownym 
sugestiom — zaprzeczeniem przymiotów żołnierza 
(o czym dalej).
Jest to więc, powtórzmy, tradycyjna wspólnota, 
ukonstytuowana na nieoficjalnych, „chłopskich”, nie 
„pańskich” zasadach. Piosenka partyzancka była 
adresowana do odbiorcy, w którego podświadomości 
istniała elementarna i nieprzekraczalna granica mię
dzy sferą kultury oficjalnej — „pańskiej” a swoj
skiej — „naszej”. Obydwie prawem kontrastu były 
ściśle z sobą spojone, pańska miała swe przewrotne 
odpowiedniki w chłopskiej, uporządkowaniu jednej 
odpowiadał specyficzny „ład” w drugiej: tam mun
dury — tu  „szare stroje”, tam garnizony (kosza
ry) — tu lasy (pola, łąki), tam karabiny — tu ko
sy itp. *
Partyzanci reprezentują punkt widzenia właściwy 
„zbiorowości swojaków”, czyli małej wspólnoty lo
kalnej. Zgodnie z nim potrafią oni z nieomylną pew-
8 Por. J. M. Łotman: O metajazykie tipołogiczeskich opisa- 
nij kultury, „Trudy po Znakowym Sistiemam” (Tartu) T. V 
1971; J. Łotman, B. Uspienski: O semiotycznym mecha
nizmie kultury.  Tłum. J. Faryno. W: Semiotyka kultury. 
Wybór i opracowanie E. Janus i M. R. Mayenowa. Przed
mowa S. Żółkiewski. Warszawa 1975.

Peryferie
kultury

My — oni
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Na granicy
dwóch
światów

nością orzec, gdzie przebiega granica między „nam i” 
a „nie-nami”, czyli przybyszami z zewnątrz, agre
sorami, interwentami. Wróg odpowiada jednemu, 
wewnętrznie nie zróżnicowanemu schematowi „bar
barzyńcy”, człowieka nie naszej wiary, plugawego 
świętokradcy; jest takim zawsze, skoro tylko w ej
dzie w kontakt z ziemią przez nas odwiecznie za
siedloną i uprawianą. Prawdziwy dramat czasów 
współczesnych to dla anonimowych pieśni stale bli
ska urzeczywistnienia groźba klęski naszego świa
ta, „upadek najbardziej naturalnego, odwiecznego 
porządku rzeczy równającego się totalnej katastro
fie” 4. Dlatego zagrożenie ujęte z takiej perspekty
wy oznacza zamach na integralność takiej wspólno
ty» jej wewnętrzną spoistość, na granicę, jaka od
dziela ją od „reszty” świata. Stąd tak ważną rolę 
odgrywa w pieśni delimitacja garstki wybranych, 
szczególnie uprzywilejowanych, od całego mrowia 
barbarzyńców: „mniej będzie tej szwabskiej szarań
czy”, „choć Niemców jest aż tyle”, „przeciw nam 
wrogów ciemny ró j”, „niemiecka potęga”, „choć 
partyzantów niewiele”, „choć Niemców tysiąc, a nas 
sto”, „w nierównej walce zwycięzcą być”, „my, 
ludzie leśni, mała garstka nas”, „garstka gwardzi
stów łamie wrogów szyk” (cytaty z Zpik  299, 331, 
317, 342, 350, 412, 414, 418, 420)5.
Lecz bohater pieśni partyzanckiej to zarazem osob
nik, który stoi na granicy dwóch światów, określa
ją go w nieubłagany sposób dwa różne kodeksy mo
ralne: nie przestając należeć do grupy, z której się 
wywodzi, akceptując wciąż jej prawidła jako po
wszechnie obowiązujące, żywi jednocześnie poczu
cie — stale je w sobie wznieca — że przecież nale
ży do innego świata, świata zbudowanego na innych 
zasadach. Ta właśnie świadomość balansowania na

4 W. Pawluczuk: Perspektywy kultury ludowej. „Regiony” 
1975 nr 2, s. 47.
5 O semiotyce „dużych” i „małych” liczb pisał Łotman: 
O metajazykie...
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granicy dwóch porządków rzeczywistości jest powo
dem, rzadko na ogół zauważonego, dramatyzmu, ja
ki staje się udziałem partyzanckiej doli. Dramat 
wyrasta z konfliktu między wyraźnie odczuwaną 
potrzebą świadczenia na rzecz norm powszechnie 
w jego naturalnym  środowisku obowiązujących 
a przymusem zaakceptowania reguł nowych. Przy
mus ten będzie chciał bohater stale usprawiedliwiać, 
wyjawić powody, dla których musi odgrywać inną 
rolę od tej, do jakiej przywykł. A więc żyje poza 
prawem, wziął rozbrat z ziemią (zauważmy, że par
tyzant ziemi broni, lecz jej nie uprawia: „Rolę mo
ją sieje b ra t” — Dziś do ciebie przyjść nie mogę, 
Szew  253). Słowem — przestał być rolnikiem, go
dząc się z konieczności na inny modus egzystencji, 
który stawia go bardziej na pozycjach przedstawi
ciela „klasy próżniaczej” niż chłopa ®. Podkreśla się 
na przykład wyzucie z własności partyzanta: „Włas
ny kąt i choć łóżko mieć swoje” (Niech na zawsze 
w piosence zostanie), przesiedlił się z terenu rodzin
nego na inny, gdzie czuje się obcym. Są to nie tyl
ko przyczyny, dla których przestał on podlegać ko
deksowi norm środowiska, z którego pochodził. 
Były to jednocześnie argumenty uzasadniające w do
stateczny sposób manifestowaną potrzebę „bycia in
nym”.
Imperatyw chłopski zna tylko jedną motywację wal
ki: w obronie tego, co swoje, chłop nie akceptuje 
jakichkolwiek poczynań agresywnych: „Nie chcemy 
cudzego zagona” (Do boju o Polskę Ludową, “PpBCh 
25). Lecz zważmy, że to, co „swoje”, w oczach dzi
siejszego partyzanta ogromnie się rozrasta, bohater 
idzie co prawda walczyć na „głos ziemi własnej”, 
ale przecież ideowo-patriotycznym celem jego po
czynań jest wyzwolenie całego kraju. A zatem wy
obrażonym, idealnym terenem jego działań przestał 
być obszar ziemi, o której z najgłębszym przekona-
6 T. Veblen: Teoria klasy próżniaczej. Tłum. J. i K. Za
górscy. Wstępem opatrzył J. Górski. Warszawa 1971.

„Bycie
innym”

Przestrzeń
wojenna
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niem mógł dotąd powiedzieć, że była to ziemia 
„moja” lub „nasza”. Wszak „kraj” lub „ojczyzna” 
to z etnicznego punktu widzenia teren nie znany 
mu i naprawdę obcy. W takiej przestrzeni wojna 
zdaje się tracić swój sprawiedliwy i obronny cha
rakter, jej udziałem muszą się stać działania mniej 
lub bardziej agresywne, podlegające już zatem in
nej kwalifikacji moralnej. Owa dwuznaczność wal
ki wciąż daje o sobie znać, jest to najważniejszy, 
by tak rzec, „węzeł ideologiczny” tych śpiewanych 
utworów: czym wytłumaczyć potrzebę porzucenia, 
a może nawet i zdrady interesów partykularnych 
wioskowych na rzecz interesów zbiorowych? Czym 
uzasadnić śmierć z dala od swoich, ofiarę z życia 
bez żadnych materialnych korzyści? 7 
Dlatego decyzja opuszczenia własnych - stron jest 
zawsze tak trudna, nigdy nie wolna od poważnych 
komplikacji. „Jeszcze dziś nas łączy / wspólny mi
ły kąt, / a już jutro we świat / wyruszymy stąd” 
(iŚpiewka partyzancka, Szew  277). Panuje wieczna 
obawa przed obcym, nie znanym światem; poza la
sem, jedynym miejscem, które chroni i zabezpiecza 
partyzanta przed złem, rozciąga się pole, teren groź
ny, gdzie się walczy i ginie za ojczyznę: „I znowu 
na polu polała się krew” (Synowie ludowi ruszyli 
w bój, Zpik 318); „wyruszyliśmy w pole, na bój” 
(Nocka była spokojna, Zpik 352); „partyzant żegnał 
dziewczynę, idąc walczyć wśród pola” (Tam, daleko, 
na błoniu, Zpik  392); „I w polu poległ” (Był to 
chłopczyna, Zpik 374); „zginę w oddali” (Jutro, być 
może, ręka niemiecka, Zpik 380). Kraj, Polska, 
o którą z takim bezprzykładnym oddaniem się wal
czy, pozostaje zawsze „dalekim światem” (Odmarsz 
spod Łysicy, Szew  261).
Ceremoniał pożegnań partyzanta z rodziną, znajo-

7 Por. J. Goćkowski: Problematyka socjologiczna wspomnień  
działaczy Gwardii Ludowej i Armii Ludowej.  W: Proble
m y sojcjologii literatury. Pod redakcją J. Sławińskiego. 
Wrocław 1971, s. 433—466.

Obcy świat
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mymi, sąsiadami, z dziewczyną sygnalizuje zawsze 
pojawienie się problematyki niesłychanie ważnej dla 
naszego bohatera, rozdartego między przywiązaniem 
do swoich a potrzebą świadczenia na rzecz ogółu, 
który „osobiście” pozostał mu przecież nie znany 
i obcy. Gdyby, załóżmy, wszystkie decyzje, jakie 
podejmuje bohater, z najważniejszym postanowie
niem włącznie: walki na śmierć i życie ze zniena
widzonym okupantem, podejmowane były w świecie 
racji wyważonych, pieśń partyzancka łatwo prze
mieniłaby się w zbiorowisko pustych deklaracji w er
balnych, w skupisko abstrakcyjnych hase ł8.
A tak nie jest!
Podkreśla się w tych utworach moralny aspekt izo
lacji bohatera od wspólnoty. Partyzanci wciąż znaj
dują się w sytuacji ludzi ściganych: „Jak psy wciąż 
ścigani i tropieni” {Pieśń «Odwetu», Szew  237); 
„Krwawy wciąż tropi nas wróg” (Dziś zapełniamy 
piwnice, Szew  237). Ciąży na nich w GG nieubła
gany wyrok władz okupacyjnych, są ludźmi przez 
wroga napiętnowanymi, co „mają na czołach wyry
te / Zaszczytne przezwisko polnisze bandite” (Oświę
cim, Pszl 13). Partyzant — wskutek owego napięt
nowania — skarży się, że nie stać go na poprawną 
kwalifikację własnych czynów: „Wszystko jedno
nam ”, „Dolę przyjmiemy dobrą czy złą” (Hymn od
działu «Jędrusiów», Szew  260). Krótko, udziałem 
partyzanckiej doli, o której tyle się w pieśniach 
mówi, jest dokuczliwa dla nich samych, a także 
niezwykle dwuznaczna w kontaktach z tymi, wobec 
których mianują się „synami”, „obrońcami” czy 
„mścicielami” — marginesowość ich życia. Bierze 
się ona nie tylko z poczucia pogwałcenia nakazów

8 Od ryzyka takiej interpretacji nie ustrzegł się W. E. Gu- 
siew: Pieśni polskich partyzantów (Na podstawie materia
łów zdobytych podczas badań naukowych w  Polsce w  1963 
roku). Tłum. S. Swirko. „Literatura Ludowa” 1964 nr 4—6, 
s. 114—125; por. idem: Sławianskije partizantskije pieśni. 
Leningrad 1979.

Ścigani
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„Poza
prawem”

Autoprezen
tacja

obowiązujących we własnym, czyli chłopskim śro
dowisku (tutaj partyzanci zawsze mogą liczyć na 
zrozumienie), powodem tego jest także życie „poza 
prawem”, co, niezależnie od okoliczności, które ich 
do tego zmusiły, wbrew uznaniu przez' sWoich — 
komplikuje dwuznaczność ich sytuacji. Partyzanci 
wiele ryzykują, zawsze bowiem można ich uznać za 
ludzi o nieczystym sumieniu.

Partyzanci, odpowiedzialni za 
teren powierzony ich kontroli i opiece, trak tu ją  go 
dość bezceremonialnie, jak oddany im w wyłączne 
i niekwestionowane władanie. Tu, dopowiedzmy, 
czują się jednakowo bezpieczni, co bezkarni. Okre
ślenia w rodzaju „chłopscy żołnierze z BCh”, „chłop
ska drużyna bojowa”, „chłopskie dzieci”, „ludu ła
wa” (z PpBCh 32, 36, 53, 61) wskazują, że celem 
walczących jest dobro wspólnoty, która wyposaża 
oddziały leśne w funkcje przedstawicielskie. Jednak 
dążenie do samookreślenia się zawsze wobec innych 
napotyka na opór ze strony tendencji przeciwnej: 
odcięcia się od „świata”, afirmowania wartości gru
powych. Wydaje się, że często podstawową sprawą 
pieśni jest jakby kwestia tożsamości tej osobliwej 
i barwnej wspólnoty, która o sobie śpiewa, kwestia 
jej autoprezentacji w takich terminach, które dawa
łyby partyzantom prawo do reprezentowania naro
du czy kraju na wielkiej scenie świata. Grupa par
tyzancka, tak ostentacyjnie ekspandująca na ze
wnątrz, jest w gruncie rzeczy introwertyczna. Za
wsze skłonna do tego, by siebie traktować jako wy
bitnie uprzywilejowaną i niekiedy ponad rzeczywi
ste potrzeby wywyższoną reprezentację narodu, 
wspólnoty okolicznej, wioski. Atryfouty zbiorowości 
partyzanckiej, o jakich mowa w pieśni, to jej nie- 
złomność („Żadna siła z ziemi nas nie zetrze”), nie-
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uległość („Czy bomby nas rażą, czy czołgi nas 
prą, / My -zawsze stoimy jednacy”), podsycanie na
dziei u innych („nadzieję /  Niesie wszystkim nasz 
rycerski lud”), dalej honor, rycerska cześć (virtus). 
C harakter marszu czy hymnu, zwykle przydawany 
pieśniom, ma otoczyć ową wybraną grupę nimbem 
świętości i aureolą rzadkiego w dziejach bohater
stwa: „nasz rycerski lud” (wszystkie cytaty z Mar
szu Polski podziemnej, Zpok 298). Stąd się bierze 
ów nadm iar określeń, jak gdyby grupa nie była 
pewna swojej tożsamości, jak gdyby wciąż musiała 
gromadzić dowody na własną odrębność. Obawia się, 
że w oczach innych może utracić prawa do repre
zentowania narodu („w krzepkich dziś dłoniach los 
dzierżym narodu”) i ludzkości („honor ludzkości 
powierzył nam Bóg”, cytaty z pieśni Kołysze się 
w słońcu, PpBCh 36).
Zagrożenie, którego wyrazem jest pieśń partyzan
cka, dotyczy także w niemałym stopniu tożsamości 
grupy. Jest ona, jak rzekliśmy, niewyczerpana 
w gromadzeniu świadectw i argumentów przema
wiających na rzecz jej wyodrębnienia od innych, 
od „reszty” świata. Wróg, oczywiście, stale przypo
mina o swojej obecności, mnożą się przecież wezwa
nia do walki z nim, wypomina mu się bezprawia 
i krzywdy, jakie zadaje ludności:
Gubi nas wasze gestapo 
Mordując męczy wciąż nas.
Katujesz nas strasznie, satrapo,
Szubienic budujesz nam las...

(Dziś zapełniamy  pltunice, Szew  251)

Zagrożenie przybiera także inną postać, mianowicie 
utraty przez partyzantów oblicza, czyli znamion 
wspólnoty charyzmatycznej, która przypisuje sobie 
prawo do reprezentowania całego społeczeństwa. 
„Podziemny i szary nasz trud”, „Wiara w zmar
twychwstania Polski cud, / Żarem serc naszych 
tchnie”, „Jak psy wciąż ścigani i tropieni”, „nie
złomnie wierzymy wciąż, /  Że przyjdzie czas” itp. —

Zagrożenie
tożsamości
grupy
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Niezamierzone
aktorstwo

w takich oto słowach mówi o sobie grupa party
zancka, podkreślając wyjątkowość swego losu.
Z poczuciem wyjątkowego znaczenia i roli, jaką ma 
do odegrania oddział partyzancki („siłą wojska pol
skiego i męstwa / są zbrojne i dzielne oddziały 
BCH”, Idą z podziemi, PpBCh 23), wiąże się nieod
miennie styl życia „na pokaz”, a z nim świadomość, 
że się jest w szczególnie uważny sposób obserwo
wanym przez innych, będąc stale „na widoku”. Stąd 
atrybutem partyzanta, wykładnikiem jego losu jest 
niezamierzone aktorstwo. Świat jest sceną, gdzie 
partyzanci są aktorami i widownią, której skład 
zmienia się stosownie do okoliczności. Może to być 
lud, wszak to jego interesów broni oddział, cała 
armia, a nawet świat: „Myśmy dla innych są świa
ta natchnieniem” (ibidem). Stąd się bierze owa, tak 
dobrze w pieśniach widoczna, potrzeba gestu, wszel
kich scenicznych manifestacji słownych, noszenia 
emblematów, haseł, odznak itp. Pieśni partyzanckie 
są dlatego przykładem takich scenariuszy, z dokład
nym repertuarem  ról, z przywołaniem widowni, 
z dramaturgią mającą na celu wzbudzić zaintereso
wanie widzów aż do całkowitego pozyskiwania ich 
dla siebie.

„Wojnę uważać możemy za 
funkcję kulturową dopóty, dopóki toczy się ona 
w obrębie pewnego kręgu, w którym poszczególni 
członkowie uznają siebie za równouprawnionych. 
Jeśli prowadzi się wojnę przeciwko grupom, któ
rych w istocie nie uznaje się za ludzi lub którym 
w każdym razie nie przyznaje się żadnych ludzkich 
praw, obojętnie czy nazwie się ich barbarzyńcami, 
diabłami, poganami czy kacerzami, wojna pozostać 
może wówczas o tyle tylko w granicach kultury, 
o ile grupa w imię własnego honoru nałoży sobie
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pewne ograniczenia” 9. Wróg w pieśni jest nieuczci
wym partnerem, w każdej chwili można dowieść, że 
partyzanci mają nad nim moralną przewagę. Nie 
waha się on użyć siły względem ludności („Przy 
cywilach wyście zuchy”), traci zaś pewność siebie 
i odwagę w bezpośrednim starciu z partyzantami: 
„rzedną miny wasze [...] gdy przed wami Baraba- 
sze”, „gdzież odwaga, do cholery”, „strachem bled
ną wasze tw arze” (Barabasze, Szew  262—263). Bo
haterowie walczą z kimś zdecydowanie gorszym od 
nich, idzie więc o to, by unieważnić wroga jako 
partnera, by odebrać mu raz na zawsze szansę wej
ścia w kontakt z nami na zasadzie jakiejś szlachet
nej konkurencji czy rywalizacji. Znamieniem wroga 
jest walka niehonorowa, nie przestrzega on nigdy 
zasad militarnego fair play. Legendarny „Jastrząb” 
nie ginie na otwartym polu, wróg bowiem działa 
z ukrycia, przez zaskoczenie: „A wtem zdradny pa
da strzał [...] Cudny Jastrząb się zachwiał” (W lip
skich lasach walka wre, Zpik  421); „Nasi chłopcy 
jakby pod uśpieniem / Nie przeczuli, co wróg stroi 
im” (Domy w ogniu, Zawadka się pali, Zpik 427); 
„Bandyty kula zdradziecka” (Po partyzancie dziew
czyna płacze, Szew 339).
Walka z takim wrogiem zwalnia przeto od jakich
kolwiek rycerskich czy w ogóle partnerskich zobo
wiązań wobec przeciwnika. Partyzanci natomiast 
chętnie przyjmą styl walki zaproponowany im przez 
wroga. „Z wypadów wciąż cicho, z ukrycia” (Niech 
na zawsze w piosence zostanie); „Na krwawy po
wiedzieni ich tan” (Dziś zapełniamy piwnice, Zpik 
311). Wobec powszechnie znienawidzonego szwaba 
czy szkopa każda forma pojedynku jest dobra, żad
na nie hańbi leśnych oddziałów, nie powoduje skru

9 J. Huizinga: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. 
Przełożyli M. Kurecka i W. Wirpsza. Warszawa 1967, s. 132. 
Współczesne teorie walki partyzanckiej omawia F. Ryszka: 
Polityka i wojna. Świadomość potoczna a teorie X X  wie
ku. Warszawa 1975, s. 160—179.

Nieuczciwy
partner

Gra be? 
zasad
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Świąteczne
rozpasanie

pułów, że jest pogwałceniem reguł sztuki wojennej: 
„Byle wrogów przeklętych wciąż prać!” (Niech na 
zawsze w piosence zostanie); „By zdrowo wroga 
i mocno bił /  Aby zwiewali, co mają sił” (Tam, 
w ciemnym borze, Zpik 414). Lecz grupa walcząca 
właśnie „w imię własnego honoru” nakłada na sie
bie pewne ograniczenia. Walka z barbarzyńcami, 
mordercami, bandytami zwalnia, jak już powiedzie
liśmy, od wszelkich partnerskich zobowiązań, lecz 
także wywołuje, prawem kontrastu z taką postawą 
narzuconą przez nich, potrzebę pewnej kulturowej 
nobilitacji własnych czynów. Wyrazem tego np. jest 
często praktykowane przez bohaterów pieśni przej
ście od „grup nieformalnych”, o rcjzlużnionej struk
turze i elastycznych sankcjach („chłopcy”, „banda”, 
„leśna” lub „partyzancka brać”), do „grup formal
nych”, o wewnętrznej hierarchii, z bardziej lub 
mniej sztywną gradacją usług i zależności: „polska 
piechota”, „chłopska drużyna bojowa”, „kompania 
BCH” itp .10
Walka, jaką prowadzą partyzanci, jest zatem, nie
zależnie od okoliczności, które ich do niej zmusiły, 
walkę niehonorową, niewiele mającą wspólnego 
z zawodem żołnierza, stanowi jawne pogwałcenie re 
guł sztuki wojennej. Niegodny przeciwnik, brak 
wzajemności z jego strony u, brak umów określają
cych reguły walki, które by odpowiadały partne
rom — oto powody, dla których wojna leśna oka
zuje się zaprzeczeniem walki zwykłej. Charakter, 
jaki posiada, kazałby ją raczej wiązać ze świątecz
nym rozpasaniem, o jakim pisze R. Caillois, z owym 
nadmiarem energii, która znajduje ujście w gwał

i° Przeciwstawienie, o jakim mowa, jest częste w  socjologii.
11 Pisze Ossowska, że nacierać można „tylko na kogoś, kto 
nam się w ogóle odwzajemnia: warunek, który można uwa
żać za wchodzący w skład definicji walki, zamieniającej się 
w rzeź bez tego postulatu wzajemności” (O pewnych prze
mianach etyki walki.  W: Socjologia moralności. Zarys za
gadnień. Warszawa 1963, s. 223).
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townych wybuchach („akcje”, „wypady”), z życiem 
wysilonym ponad miarę (nieufność, czujność, po
dejrzliwość, ostrożność to nawykowe już cechy par
tyzanta), z pogwałceniem tabu śmierci (zob. Poszedł 
Jędrek z śmiercią hulać, Szew  286), po prostu 
z wprowadzeniem nowych, właśnie „świątecznych” 
reguł życia 12. Nie idzie nam tu, rzecz jasna, o fak
tyczne analogie między partyzantką a świętem (zbyt 
wiele je różni), lecz o pewien model przeżywania, 
uczestniczenia w wypadkach, które i tu, i tam są 
podobne.

*

Epizody walki z wrogiem skła
niają do dalszych refleksji na tem at etosu party
zanckiego. Na leśny obyczaj działa stały napór czyn
ników, które tradycyjnie współtworzą obyczaj ry 
cerski. Walka w obronie ojczyzny jako najważniej
szy imperatyw działania, pragnienie sławy i rozgło
su, pochwała trudów życia żołnierskiego, które samo 
staje się celem, a nie środkiem do osiągnięcia 
jakichś trwałych czy doraźnych korzyści, lekcewa
żenie śmierci, przesadna drażliwość na punkcie ho
noru, alternatywa najprościej wyrażona w słowach: 
„Zwyciężym lub zginiemy, ale nie damy się” (Ach, 
czemu ziemię polską) — taki — w ogólnych zary
sach — ideał rycerski jest owym układem odniesie
nia, do którego partyzancki etos ciąży, wyraźnie 
nim zafascynowany, lecz bywa też, że przekornie 
i ironicznie wobec niego zdystansowany. „Fason” 
partyzancki, ów zbiorowy rytuał, nie kontrolowany 
żadnym przepisem, lecz respektowany przez wszyst
kich, pozornie różni się od etosu rycerskiego. Jed

12 R. Caillois: Żywioł i ład. Wyboru dokonał A. Osęka. 
Przełożyła A. Tatarkiewicz. Przedmową opatrzył M. Po
rębski. Warszawa 1973, s. 160—183 (rozdz. „Wojna i sa
crum ”).

Etos
partyzancki

7 — Teksty e/8i
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„Fason” 
a ideał

Osoba
dowódcy

nak niepohamowana brawura i ryzyko, tempera
ment znajdujący ujście nie tylko w walce, lecz 
i w niezliczonych przygodach miłosnych, beztroska 
i całkowita bezkarność, nie podważają jeszcze kar
dynalnych zasad, które bronią honoru prawdziwego 
rycerza: spartańskiego wyrzeczenia się zbytków 
i przyjemności („twardy życia los”), opanowania 
(„spokojna tw arz”), dumy („wspaniały wzrok”), nie
ustraszonej odwagi („nie wiemy, co to lęk” — 
wszystkie cytaty z pieśni Rozszumiały się wierzby, 
Zpik 346—347). Mimo niepoważnych określeń czy
nów partyzanckich celem walki jest „zasłużyć na 
chwałę i cześć” (Już nad samym wieczorem, Zpik  
407—408).
Pielęgnowany etos rycerski wystawia jednak party
zanta na wszelkie niebezpieczeństwo, każe mu bo
wiem podporządkować się regułom walki honoro
wej, w otwartym polu. Ponadto ideał rycerski nie 
był nigdy celem o masowym przystosowaniu, spraw
dzić się mógł naprawdę tylko indywidualnie. „Fa
son” zaś we właściwy sobie sposób chroni i zabez
piecza partyzanta, czyni go podatnym na różne oko
liczności walki, wiąże na trwałe z grupą „chłop
ców” i „bandy”.
Wszyscy się tu  znają. Osoba legendarnego dowódcy, 
oddziału, o którym lud śpiewa pieśni, ma wielkie 
znaczenie dla samookreślenia się grupy. W przyna
leżności do oddziału dowodzonego przez jakiegoś: 
bohatera („Norberta zuchy”, „bandyci Harnasia”, 
„partyzanci majora Hubali”), w deklaracjach ślepe
go posłuszeństwa i solidarności z nim grupa leśna 
upatruje zazwyczaj szansę autoidentyfikacji. Stąd 
z ich strony tak wiele wyrazów przywiązania i od
dania osobie dowódcy: „Z nami kochany Norbert 
nasz”, „O ukochany poruczniku” (Młoda Norberta 
idzie wiara, PopZ 8); „Pójdziem do boju jak na we
sele, / Gdy nas prowadzi Podkowa” (Druga kompa
nia ppor. Podkowy, PopZ 9, zob. też Podkowiacyt 
PopZ 9—10). Jakby wciąż nie dość było oznak
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wdzięczności i poszanowania ze strony jego podwład
nych — kolegów. Nie ma tu  bowiem drabiny służ
bowych zależności, brak dystansu, jaki dzieli osobę 
szeregowca od pozycji dowódcy. Przeważają raczej 
więzy koleżeńskie („O ukochany poruczniku, / Choć 
kolegami ty  nas zwiesz”). Socjolog byłby tu może 
skłonny powiedzieć, że takiemu dowódcy bardziej 
przysługują kwalifikacje „naczelnej osoby” (central 
person) niż „przywódcy” (leadership) 1S. Osoba do
wódcy jest projekcją idealnych wyobrażeń grupy 
leśnej o sobie. Pieśń Podkowiacy jest prawdziwą li
tanią zachwytów nad osobą komendanta oddziału, 
od którego często oddział ten bierze swoje imię, 
zniewolony jego osobistym urokiem, podległy bez 
reszty jego autorytetowi, oddany mu, jak to się mó
wi, na śmierć i życie. Rejestr przymiotów „Podko
wy” jest ogromny i zróżnicowany, wykraczający 
zresztą znacznie poza zakres jego służbowych za
sług; „każdej spotkanej wziął serce dziewczynie”, 
gdy się ukaże, „promienieją tw arze”. Gdy „Podko
wa” prowadzi do walki („Pójdziem do boju, jak na 
wesele /  Gdy nas prowadzi Podkowa”), omija par
tyzantów ,,grad kartaczy szwabskich” itp.
W tym ekskluzywnym towarzystwie, jakim jest 
grupa leśna, przymioty rycerskie uzyskują jednak 
pewne znaczenie. „Honor i wstyd zaprzątają ciągle 
ludzi w małych grupach, ekskluzywnych, gdzie sto
sunki osobiste (face to face relations), w przeci
wieństwie do anonimowych, są szczególnie doniosłe 
i gdzie osobowość działającego jest równie ważna, 
jak jego stanowisko” 14. Charakterystyka socjolo-

lł Zob. F. Redl: Groups Emotion and Interaction. Ed. by 
A. Paul Hare, E. F. R. F. Bales. Alfred A. Knopf. New 
York 1955, s. 75.
14 M. Ossowska: Ethos rycerski i jego odmiany. Warszawa 
1973, s. 12il. „Wyodrębnienie w  jakiejś społeczności grupy 
zorganizowanej przez wstyd oraz grupy zorganizowanej 
przez strach — pisze J. Łotman — pokrywa się z podzia
łem na «imy» i «oni». Charakter ograniczeń nakładanych na 
«nas» i na «nich» jest w tym świetle zasadniczo różny.

Ekskluzywne
towarzystwo
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giczna „małych grup” (smali groups), zapewne nie
wystarczająca, gdy objąć nią zbiorowy podmiot 
pieśni partyzanckiej, dostarcza jednak wiele istot
nych przesłanek do właściwego opisania ludzi mia
nujących się — stosownie do okoliczności — „Nor
berta zuchami”, „bandziorami”, „hufcami”, „Józe- 
fowskimi dziećmi”, „swoimi ludźmi”, „garstką nie
dużą” {por. Garstka nieduża, PopZ 6) itp. „Wspól
nym rysem jest tu  pogarda dla prawa, tendencja 
do wymierzania sprawiedliwości we własnym za
kresie” 1S. W Pieśni kompanii warszawskiej (PopZ 
14—15) oddział mówi o sobie: „wyklęci przez pra
wo”, tzn. skazani przez wroga na śmierć, balansu
jący na niepewnej granicy między życiem a śmier
cią. Lecz charakterystyka taka chętnie bywa uzu
pełniana przez dalszą: ustanawiający prawa własne, 
niepisane, lecz rygorystycznie egzekwowane, i to nie 
tylko na wrogach. Na terenie sobie powierzonym 
partyzanci czują się nie tylko bezpieczni, ale też 
i całkowicie bezkarni, wszechwładnie panujący, bez 
potrzeby opowiadania się przed kimkolwiek z wła
snych czynów. Taki prawdopodobnie sens należy 
przypisać oświadczeniu: „Tutaj jesteśmy wolni”
(Pieśń kompanii warszawskiej). Las, będący tak bar
dzo istotnym składnikiem mitologii bezpieczeństwa, 
jest jednocześnie terenem delimitowanym przez 
szczególne prawa, jakie tu panują: „Żadne zło im 
się nie zdarzy, /  Las i noc stoją na straży” (Kuja
wiak partyzancki, Zpik  343—344); „Las jak przyja
ciel stary / Roztoczy swoje czary, / Osłonią cię ko
nary” (Dawniej chłopiec czy dziewczyna, Zpik  399); 
„Mają wstęp wzbroniony do lasu żandarmi (Lesie,

«My» kulturowe — to społeczność, wewnątrz której dzia
łają normy wstydu i honoru. Strach i przymus określają 
nasz stosunek do «innych»” (O semiotyce pojąć «wstyd» 
i «strach» w  mechanizmie kultury. Tezy. Tłum. J. Farync. 
W: Semiotyka kultury,  s. 202.
15 Ossowska: Ethos rycerski, s. 122.

Własne prawo
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polski lesie, Szew  319); „Las 'będzie nam ostoją, 
schronieniem w czasie walk” (Ach, czemu ziemią 
polską).
O bohaterach pieśni partyzanckiej można by przeto 
za J. Łotmanem powiedzieć, że są „bohaterami swe
go miejsca”, „locusu nieruchomego, zamkniętego” 16. 
Ich naturalnym  żywiołem jest las, symbolizujący 
wycinek przestrzeni nie tylko bezpieczny, ale i wy
izolowany z obszaru przez własne, tu tylko obowią
zujące prawa. Las to partyzancki facon d’etre, bra
wura, ryzyko, nieliczenie się z niczym i nikim, cał
kowita swoboda i bezkarność. Czyż nie przenoszą 
oni tych cech, gdziekolwiek tylko się pojawią? Czyż 
nie jest tak, że równie wolni i bezkarni czują się 
wśród „swoich”? Pieśń leśna, nazywająca ostenta
cyjnie bohaterów „synami ludu” czy „obrońcami lu
dowych mas”, zakłada w gruncie rzeczy nieprzysta- 
walność dwóch przestrzeni: wioski i lasu. Obydwie 
są wyodrębnione na innych zasadach, każda z nich 
jest inaczej kwalifikowana.

Egzystencję partyzanta cechuje 
monotonna ruchliwość: rytualne marsze „polami, 
lasami”, poszukiwanie noclegu, ćwiczenia („manieb- 
ry ”, o których żartobliwie mówi Jędrusiowa dola, 
Szew  257—258), wieczne powroty i odejścia ze wsi. 
Monotonię tę  przerywają od czasu do czasu „akcje”, 
„wypady” i potyczki,' po czym znów wszystko po
wraca do normy, czyli ruchliwego bezruchu. Pieśń 
pozornie tylko wywołuje wrażenie, że wszystko to
czy się na obrotowej scenie. Faktycznie — by snuć 
tę analogię — rzecz jest przykrojona do ram sceny 
„pudełkowej”, nie wychodząc poza obręb ściśle 
określonej i zawsze tej samej przestrzeni: pól, la
18 J. Łotman: Zagadnienie przestrzeni artystycznej w  pro
zie Gogola. Tłum. J. Faryno. W: Semiotyka kultury , s. 248.
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sów, borów, zagajników, polan. Wieczne odejścia 
i powroty partyzanckie, sugerujące, że między la
sem a wsią istnieje stały i serdeczny kontakt, w rze
czywistości świadczą tyleż samo (a może i więcej)
0 izolacji obszarów. Prawdziwe powody, dla których 
partyzanci wracają do wsi, są taktownie przemil
czane, wiadomo jednak — i nie stanowi to tajem 
nicy — że mogą oni egzystować tylko dzięki pracy
1 wysiłkowi innych. Maszerują, cierpią niewygody, 
biją wroga — to prawda, lecz wcale nie odbiera to 
ich działaniu znamion życia „na pokaz”, w sytuacji, 
gdy inni p racu ją17. Atrybutem tych „wybranych” 
z tysiąca, a zarazem niezwykle ważnym składnikiem 
ich dobrego samopoczucia jest podział na czyny 
„bohaterskie” i „czarną robotę”, która — co tu mó
wić — stała się udziałem ich ojców, matek, sióstr... 
Nie czytamy na ogół w pieśniach partyzanckich 
o pacyfikacjach wsi, o tragicznych zgonach kobiet, 
starców, dzieci. „Synowie ludowi” powołują się naj
częściej na Oświęcim i Majdanek, których przecież 
sami nie doświadczyli. Jedynym człowiekiem, który 
umiera in odore sanctitatis, o którym śpiewa się 
pieśni żałobne i któremu układa epitafia, jest par
tyzant, ugodzony gdzieś przypadkiem kulą wroga. 
Wyjęcie spod prawa i całkowita bezkarność mani
festują się na każdym kroku. Partyzant niepokorny 
wobec wroga, urągający restrykcjom nałożonym na 
ludność cywilną („Bo partyzant, chłop morowy, / 
Bez przepustki chodzi w noc”, Partyzant, Zpik 321), 
nie inaczej zachowuje się także i wobec swoich. 
Swoboda, do jakiej rości sobie niekwestionowane 
prawo, wyraża się co prawda w czym innym: 
„Wszystkie panny go kochają [...] Na miłości jego

17 „Z ekonomicznego punktu widzenia próżnowanie, trakto
wane jako zajęcie, ma bardzo wiele wspólnego z czynami 
świetnymi, owoce bezczynnego życia, będące jednocześnie 
jego prestiżowymi oznakami, są w  istocie swej bardzo zbli
żone do trofeów uzyskanych dzięki czynom bohaterskim” 
(Yeblen: Teoria klasy próżniaczej, s. 42—43).
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zew” (ibidem), wszędzie jednak przyświeca mu ten 
sam ideał życia wyzwolonego spod wszelkich naka
zów i ograniczeń. „Partyzanckie życie”, którego 
apologią jest pieśń, kształtuje się w jawnej niezgo
dzie z wyobrażeniami o tym, co normalnie ludziom 
wolno: „szpiclom ścinać głowy”, „z dobrym chło
pem się napijem, / Wójta-drania, w mordę bijem”, 
„gdy złapiemy gdzieś dziewuchę, / Nie przepuścim 
ją, psiajuchę” (Nie ma to jak partyzanty, Zpik 323, 
por. też Tam, w ciemnym borze, Zpik 414). Oto 
„pańskość” gestu partyzanta, który dopuszcza do łask 
„dobrego” chłopa, bijąc w mordę — stale według 
swego uznania — wójta-drania. Junacki fason nie 
pozwala mu natomiast „przepuścić” żadnej dziewu
sze. Wszędzie objawia się ta sama tendencja „do 
wymierzenia sprawiedliwości we własnym zakre
sie”, do wymuszania uległości wobec praw przez sie
bie ustanawianych i egzekwowanych. Nieważne, czy 
stosują się one do wrogów, czy do swoich. Istnieje 
dysproporcja między uzurpowanymi przez bohate
rów prerogatywami społecznymi a wyższą racją, 
której muszą się podporządkować. Wszak partyzan
ci chętnie mówią o sobie jako o grupie charyzma
tycznej: „Bo honor ludzkości powierzył nam Bóg’.’ 
(Marsz Polski podziemnej). „Armia partyzantów”, 
jak głosi pieśń pod takim tytułem  (PpoP 16—18), 
to w rzeczywistości, jak się okazuje, niewielka gar
stka ludzi cudem ocalałych z pogromu, mocą inter
wencji nadprzyrodzonej: „Gdy burza rozszalała, / 
Powalił Polskę wróg, / Nas garstka ocalała / I nam 
dopomógł Bóg”. Na tym tle dosyć mgliście i ab
strakcyjnie wyglądają patriotyczne zobowiązania: 
„Za ojczyznę ci zginąć i lud” (Niech na zawsze 
w  piosence zostanie). Odnosi się niekiedy wrażenie, 
że ojczyzna, której imieniem partyzanci tak hojnie 
szafują, jest symbolem w funkcji swej zbliżonej 
do... smoka w chansons de geste. „Smok kumulo
wał w sobie wszelkie zło, żeby rycerz w braku in
nych wrogów — miał z czym walczyć” 18. „Ojczy

Społeczne
prawa...

i patriotycz
ne obowiązki

18 Ossowska: Ethos rycerski,  s. 119.
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zna” kumuluje w sobie patriotyczny obowiązek, któ
ry  powinien stanowić konieczny rynsztunek ducho
wy partyzanta.
Pouczający jest sposób delimitowania obszaru zaję
tego lub kontrolowanego przez partyzantów. Pieśni 
zwykle wyodrębniają ten obszar z jakiegoś no man’s 
landu, podkreślając już w samych nazwach oddzia
łów teren im powierzony: „My, polscy żołnierze od 
Gór Świętokrzyskich” (Ballada Świętokrzyska, Zpik 
333) czy „Józefowskie dzieci” (Garstka nieduża). 
Teren oznaczony na mapie: „Gdzie Pilica płynie, 
gdzie lubieński gaj” nazwany jest wprost „Ojczy
zną” i „partyzanckim rajem ” (Tam, gdzie dachy 
słomą kryte, Zpik 341). Raj ten umieszcza się gdzieś 
w okolicach Buska, Chmielnika i Stopnicy (Baraba- 
sze), w lasach lipskich (Pieśń o «Jastrzębiu», Szew  
268), w Puszczy Świętokrzyskiej (Kujawiak party
zancki), w borach starachowickich, radoszyckich i do- 
lejowskich (Pozdrowienia «Szarakom», Szew  312), 
we wsi Makoszka (Tam, w Makoszce, Zpik 366), 
w trójkącie oznaczonym miejscowościami: Zwierzy
niec, Zamość i Biłgoraj (Pieśń partyzantów, PpoZ 
13—14). K raj w ten sposób składa się z szeregu 
niezależnych partyzanckich republik, ojczyzna, o któ
rej tak często się mówi, nie zawsze — jak się wy
daje — bywa korelatem tak posegmentowanej prze
strzeni. Każda z tych republik to bowiem odrębny 
mikrokosmos, rządzący się własnymi prawami, le
gitymujący się swoją tradycją, „naszymi” bohate
rami. Wyodrębnieniem partyzanckiego raju  z prze
strzeni neutralnej nie rządzi, jakby się zdawało 
z częstego używania słów „kraj” i „ojczyzna”, za
sada metonimii (synekdochy), lecz metafory, kształ
tująca świat „osobny”. Ojczyzna nie zawsze bywa 
korelatem punktów na partyzanckiej mapie.


