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Przedstaw iona poniżej próba re 
fleksji nad w ybranym i tekstam i poetyckimi nie 
rości sobie pretensji do sform ułowań kategorycz
nych. Je s t jedynie propozycją ujęcia zasad kontaktu 
między inspirującą dzieło sferą ideologii a jego poe
tyką! I to zasad w yraźnie zredukowanych, bardziej 
wskazujących na krąg dom niemanych kw estii niż je 
rozstrzygających. Sens analiz widziałbym  przede 
w szystkim  w form ułach kontekstu pozwalającego 
zasadnie orzekać o stosunkach między światopoglą
dem a poetyką, czy też ściślej o ich wzajem nej in 
terferencji.
W referacie Ideologia w  dziele literackim  pisze Hen
ryk Markiewicz:

„Jakże wypowiada się ideologia i mentalność społeczna 
w dziele literackim? Aby odpowiedzieć wyczerpująco na 
to pytanie — trzeba by wyłożyć właściwie całą morfologię 
literatury (...)
Sposobem najprostszym (ale też artystycznie najmniej 
efektywnym) jest deklaracja ideologiczna autora wmonto
wana w  utwór obszerniejszy (...)
Krok dalszy w  stronę specyfiki literackiej to translacja 
poglądów dyskursywnych na styl uważany w danym okre
sie za poetycki, dokonana jednak w sposób tylko zewnętrz

3 razy ideolo
gia w  dziele
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ny, ornamentacyjny, co pozwala łatwo i bez wątpliwości 
dokonać przekładu odwrotnego (...)
Z pełną literacką transpozycją wypowiedzi ideologicznej 
mamy jednak wtedy dopiero do czynienia, gdy dzi^ xvi uru
chomieniu wielorakich środków, jakimi dysponuje język 
poetycki (...) wyłania się z tekstu całość semantyczna tak 
bogata i skomplikowana, a przy tym zazwyczaj naładowana 
emocjonalnie i wyposażona w zdatność do wywoływania 
u odbiorcy skojarzeń obrazowych, że już nieprzywiedlna do
języka dyskursywnego” K 

\

Zaprezentow ane sądy Markiewicza odnoszą się za
tem  do jednostkowych realizacji tw órczych oraz ich 
stopnia i _ charakteru  nasycenia ideologicznego. Jed 
nakże w w ypadku „n u rtu ” poezji rew olucyjnej 
(którego wyodrębnienia możemy dokonać już w epo
ce rom an tycznej2) przynajm niej część problem atyki 
przenosi się na p iętro procesu historycznoliterackie
go. „N urt” ów może stanowić znaczącą kom ponentę 
prądów i ujaw niać ich kontakt z różnym i płaszczyz
nam i świadomości społecznej oraz stanow ić rodzaj 
m iędzyprądowego „łącznika”. W latach, k tó re  z grub
sza wyznaczają granicę epoki m odernizm u polskiego, 
dostrzec można np. jakby dwufazowe ujaw nienie 
poezji rew olucyjnej: na początku, w czasie przełom u 
antypozytywistycznego (Bolesław Czerwieński, A n
drzej Niemojewski, młodzieńcza — publikow ana na 
łam ach „Pobudki” i „Przedśw itu” — twórczość Jana 
Kasprowicza i Antoniego Langego) oraz w  m om en
cie, gdy „posiwiała Młoda Polska”, czyli w  latach 
1905— 1907. Znacząca się stała wówczas przyciąga
jąca, „m agnetyczna” funkcja tem atu rew olucyjnego. 
W jego kręgu znaleźli się niem al wszyscy w ybitni 
poeci okresu.
Fakt ten  budzi zainteresowanie nie ty le przez swoje 
istnienie, ile przez konsekwencje w s tru k tu rze  utw o

1 H. Markiewicz: Ideologia w  dziele literackim. Materiały  
Sesji Metodologicznej listopad 1974 (masz. powiel., s. 4).
2 Por. M. Janion: «Cześć i dynamit». Literatura a rew o
lucja. W: Literatura poiska wobec rewolucji.  Warszawa 
1971, s. 5—40.
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rów. Isto tne nacechowania ma więc literacki kon
tekst tem atu , sposoby wyzyskania i m odyfikacje za
chodzące w  istniejących już szablonach artystycz
nych, s tyk  poetyki i „ideologemów” 3 wpisywanych 
w teksty.
W ybrany do analizy m om ent w dziejach poezji re 
w olucyjnej znajduje się pomiędzy „translacją po
glądów dyskursyw nych” a „literacką transpozycją 
wypowiedzi ideologicznej” (według kryteriów  Hen
ryka M arkiewicza), czyli właściwie in statu nascen- 
di. S tąd  z jednej strony dążność do odnalezienia 
„form ”, k tó re  byłyby właściwe dla idei wcześniej 
sform ułow anych, z drugiej zaś — rodząca się po
trzeba budow ania założeń dla lite ra tu ry  świadomie 
sprzęgającej swe zadania z rew olucją socjalistyczną. 
P rzy  tym  w sferze ideologii niew ątpliw ą kom plikacją 
były zróżnicowane i niejednoznaczne program y ów
czesnej lewicy (oscylującej najczęściej pomiędzy 
SD KPiL a frakcjam i PPS), a w sferze estetyki — 
presja  tradyc ji i skal w artości artystycznych po
chodzących przede wszystkim  z rom antyzm u.
S ty l rom antyczny, m ający wówczas sankcję stylu 
„wysokiego” i hieratycznego, nie mógł jednak być 
jedynym  sposobem mówienia o rewolucji. Pojaw iła 
się — jako swoista oboczność — potrzeba form y 
„niskiej” , pleblejskiej, k tórej funkcje można by było 
sprow adzić do reguł odświeżenia konwencji i reguł 
pozyskania nowego odbiorcy. Jej źródeł poszukiwano 
w u tw orach  powstańczych, więziennych i zesłań
czych, w owym  bardzo szerokim „folklorze” , tw o
rzonym  jednak najczęściej przez autorów  o znacznej 
ku ltu rze  literackiej. S tąd poważna liczba tekstów 
o charak terze  traw estacji i przeróbek, k tóre staw ały 
się jak  gdyby w tórnie własnością masowego odbior
cy- W ydaw ane wówczas antologie poezji, jak np. 
W ybór poezji dla robotników  (1888), Pieśni i poezje 
dla ludu roboczego (1897), Pam iątka majowa  (1901),

W puszukiwa- 
niu form ple- 
bejskich

3 Termin H. Markiewicza (op. cit., s. 2).
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Słownik topiki

Majówka. Zbiór poezji i pieśni (1902), Pieśni robot
nicze (1906) i przede wszystkim wydana w K rako
wie dwutom owa Lutnia robotnicza ukazują swoisty 
proces jednoczenia utworów anonimowych i au to r
skich.
Oddziaływanie tradycji można rozpoznać zarówno 
w struk tu rach  genologicznych, jak i w charak tery 
stycznym  „słowniku” stereotypów  i konwencji (częś
ciowo o funkcjach toposu). Chętniej na przykład 
przywoływano wzorce gatunkowe skojarzone z pieś
nią (hymn, kolęda, marsz, kołysanka), często przy 
tym  są to bezpośrednie odwołania do konkret
nych tekstów  (np. M arsylianki czy W arszawianki). 
W „słow niku” stereotypów  znajdzie się bogata to
pika solarna (słońce, świt, ju trzenka, zorza), akw a- 
tyczna (potop, ocean, morze, wylew rzek), żywiołów 
(burza, grom, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu), 
agrarna (siew, ziarno, żniwo). Osobny ciąg motywów 
wiąże się z rzeczywistością wykreowaną przez czło
wieka, ale k tórej szczególną cechą jest opozycyjność 
i konfliktowość. Mieszczą się tu  m otywy związane 
z polem znaczeniowym walki (zwycięstwo, klęska, 
wróg, broń, rycerz, sztandar), dla których dopełnie
niem jest krąg m artyrologiczny (mogiły, groby, 
cmentarze) oraz — negatyw nie — nazwy narzędzi 
ujarzm ienia (kajdany, łańcuchy, kraty) i krzyw dzi
cieli (tyran, despota, kat, car, plutokrata). Zespół 
nazw zwaloryzowanych pozytywnie mieści się przede 
wszystkim  w polu znaczeniowym pracy (młoty, kiel- 
nie, lemiesze, pługi). W reszcie bardzo bogata jest 
we wczesnej poezji rew olucyjnej symbolika m ito
logiczna i biblijna, ze szczególnym w yakcentow a
niem motywów: apokalipsy, ziemi obiecanej, ofiary, 
zm artw ychw stania i prom eteizm u 4.
Ilościowe bogactwo i częstość użycia przyw ołanych 
wyżej symbolów (czy, ściślej, alegorii) oraz sposoby

4 Por. I. Jarosińska: Topos rew olucji  w  literaturze p o lsk ie j .
W: Literatura polska w obec rewolucji,  s. 514—556.
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operowania nimi pozwalają uznać je za wyznaczniki 
ówczesnej poezji rew olucyjnej. Sprzyjają one poza 
tym  dwom dokonującym  się procesom: upowszech
nienia (dzięki łatwości identyfikacji) i konwencjo- 
nalizacji. Poeci, którzy w 1905 r. sięgnęli po tem at 
rew olucyjny, dysponowali właściwie gotowym mo
delem. Próba jego przełam ania bądź konfrontacji 
z w łasnym  wzorcem, wypracow anym  w ram ach in
nej poetyki, jest zatem  tem atem  do rozpatrzenia. 
Wagę rew olucyjnego w strząsu dla przewartościo
wań w światopoglądzie m odernistycznym  dostrzegli 
już wnikliw i kry tycy  epoki: Stanisław  Brzozowski 
i K arol Irzykow ski5. Mocno wydobyli oni nieprzy
gotowanie ówczesnej lite ra tu ry  do przyjęcia an tro 
pologicznych i społeczno-politycznych inspiracji re 
wolucji. P resji ciążących stereotypów  powstańczych 
i m artyrologicznych przypisywali funkcje regresyw - 
ne i „blokujące”, zrodzone przez rok 1905 poten
cjalne możliwości reorientacji. Niemniej — a w i
dać to z oddalonej perspektyw y wyraźniej — 
wielka przygoda lite ra tu ry  w okresie rewolucji na
w et w  porażkach jest znacząca, tym  bardziej że 
odsłania ciekawe procesy i dialektyczne spięcia.
T. Burek w swojej interesującej rozprawie Lekcja  
rewolucji zwrócił uwagę na funkcję ekspres joni- 
stycznych odczuć i antynom ii w literackiej wizji 
świata:

„Orientacja ta (ekspresjonistyczna — T. B.) (...) wyra
sta na podłożu odczucia kryzysu cywilizacji, wielkiego 
współczesnego kryzysu wartości moralnych, religijnych i in
telektualnych, i dla wyjaśnienia oraz artystycznego przed
stawienia swej współczesności, uważanej za „epoką przej
ściową”, posługuje się z reguły eschatologicznym sposobem 
myślenia, wzorcem apokalipsy i apokaliptyczną historio- 
zofią. Ta ostatnia głosi ideę moralnego odrodzenia i odno
wienia człowieka, ideę powtórnych narodzin, które jednak

5 S. Brzozowski: Literatura polska wobec rewolucji. W: 
Dzieła wszystkie. T. VI. Warszawa 1936; K. Irzykowski: 
Dwie rewolucje. W: Czyn i słowo. Lwów 1913.

Przewartościo
wanie świado
mości moder
nistycznej
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poprzedzić musi śmierć starego świata, całkowita ruina 
i upadek dotychczasowych wartości (...) Stąd zrośnięcie się 
w języku ekspresjonistycznym kategorii zabarwionych mi
tologią religijną z symboliką kosmicznych katastrof i ży
wiołowych kataklizmów” 6.

Ten sty l m yślenia stanowił zatem  jedną z form uł 
przedrewolucyjnego modernizmu. Łączyły go wielo
rakie nici z tradycją  romantyczną. Dlatego ukazane 
wyżej składniki poezji m odernistycznej mogły się 
stać punktem  wyjścia dla skonkretyzowania wizji 
rewolucji. Obiektem  zabiegów stały  się częstokroć 
gotowe norm y i form uły, tym  łatw iej przysw ajane, 
że w sparte na sankcji tradycji. Jednakże, mimo 
ustalonej już pojemności semantycznej owych po
w tarzalnych motywów i symboli, nowy kontekst 
światopoglądowy mógł w pewnym  stopniu przem o
delować i zmodyfikować ich kształt. Znaczenia na
biera przy tym  to czy ostatecznie model m oderni
stycznego przeżywania ogarniał ideę rew olucyjną, 
czy odwrotnie — dom inantą staw ała się p rzy jęta 
idea. I znów wypada się zastrzec: mowa tu  nie 
o sztyw nej form ule, lecz o swoistym ruchu, dialek
tycznym  spięciu poetyki i światopoglądu. 
N ajprostszym  ujęciem  zagadnienia rew olucji w ów
czesnej poezji stały  się stylizacja i traw estacje o róż
nym  stopniu przybliżenia do określonych pierw o
wzorów. W tym  kręgu mieści się np. Bom bonierka  
Kazim ierza Tetm ajera w całości traw estująca słowa 
Czerwonego sztandaru, M arsylianka robotnicza  B ru
nona W inaw era i przede wszystkim  dwie W arsza
wianki: Jana  Kasprowicza i Franciszka Mirandoli. 
Oba teksty  sięgają po wzór powstańczej pieśni 
z 1831 r., tworząc siatkę aluzji, podobny schem at 
kom pozycyjny i m etryczny. Form alnie bliższy p ier
wowzorowi jest M irandola, swobodniejszy, „w aria
cy jny” charak ter ma tekst Kasprowicza. P rzy  licz

6 T. Burek: Lekcja  rewolucji.  W: Literatura polska w o bec
rewolucji,  s. 175.
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nych podobieństwach oba utw ory reprezentu ją inny 
typ  wyzyskania inspiracji rew olucyjnej. Dla M iran- 
doli tekstem  pośredniczącym jest niew ątpliw ie W ar
szawianka  W acława Święcickiego, a więc tekst dla 
n u rtu  rew olucyjnego na swój sposób „kanoniczny” . 
Podobne, są więc stereotypy obrazowe: ofiara krwi, 
przebudzenie olbrzyma, sakralizacja działań rew o
lucyjnych. Na podobnej zasadzie został również ufor
m owany podstawowy kontrast utw oru realizujący 
się w starciu wrogich stron: ludu i jego krzyw dzi
cieli oraz tożsamość podmiotu lirycznego z ludową 
zbiorowością:

zapał niech nas niesie święty, 
złamiem zastęp carskich sług!
Wolność — oto nam zapłata, 
życiem nam — przemocy grób, 
odnowimy lice świata 
i z wolnością weźmiem ślub.

O parta na abstrakcyjnym  i stereotypow ym  obrazie 
poetyckim  traw estacja M irandoli należy niew ątpli
wie do tekstów  — jak pisał Irzykowski — „w guście 
m ilitarnym ”. U jaw nia ona jednak swoisty „mecha
nizm ” typowy dla w ielu ówczesnych przeróbek. Na 
narodową i powstańczą form ułę pierwowzoru na
kłada nowe rew olucyjne i uniw ersalizujące znacze
nia. P rzy  całej aluzyjności jest to jak gdyby w y
m iana „języków”. Często — przekształcenie funkcji 
motywów, k tóre do tej pory oznaczały ciągi skoja
rzeń patriotycznych. Tak na przykład zmienia swoje 
znaczenie kluczowy m otyw „wolności” , k tóry  roz
szerza swój zasięg z polityczno-narodowego na spo
łeczny. W iersz M irandoli graw ituje wyraźnie ku' 
form ule rewolucyjno-narodowej roku 1905. 
Odmiennie postępuje Kasprowicz. Poeta niegdyś 
związany z socjalistycznym  „Przedśw item ”, tym  ra 
zem przyjm uje perspektyw ę „powstańczą” , przy
słaniającą cel socjalny rewolucji. Tej koncepcji słu
ży i bezpośrednie w ykorzystanie wzoru, i konstrukcja

Gust militarny
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Na ulicach lud 
Warszawy

rzeczywistości przedstawionej oraz sposoby m oty
wacji faktów. Aktywistyczna wizja poetycka nasta
wiona jest na prezentację zaktualizowaną, skupioną 
na m otywach samego starcia i na w yrazistym  za
rysow aniu przeciwstawień:

Oto chwila pomsty, sławy!
Na ulicach lud Warszawy!
Biegnie twardy, groźny, krwawy,
Wie, że nie jest ciżbą sług!
Woła, krzyczy, grzmi rozgłośnie,
Grób nasz trawą niech porośnie,
Zginąć, choćby w życia wiośnie,
Byle ujrzeć, że padł wróg.

Dominujące w wierszu składniki dynamiczne: na
gromadzenie wyliczeń i określeń synonimicznych, 
częstotliwość użycia form  czasownikowych, nagro
madzenie wyrazów jedno- i dwuzgłoskowych, w y- 
krzyknień, eksponowanie krótkości zdań oraz po
sługiwanie się techniką paraleli i kon trastu  — to 
zewnętrzne znamiona „m om entalnej” realizacji czy
nu rewolucyjnego, jego zewnętrzności. Dalszym re 
zultatem  takiego ujęcia utw oru było ograniczenie 
abstrakcyjnych pojęć i symbolów na rzecz obrazu 
działań. Nie przeczą tem u uogólnienia wpisane 
w drugą — „dialogową” część tekstu. W łaściwym 
celem — w tej aktyw istycznej koncepcji rzeczywi
stości — jest samo zwycięstwo i zemsta, w yrasta 
jące z jaskraw ych opozycji życia i śmierci. Sens 
ideologiczny uobecnia tu  na poły dyskursyw ny ko
m entarz do przedstawionej rzeczywistości. K om en
tarz, niew ątpliw ie wpisujący rewolucję w tradycję  
zrywów powstańczych:

Polska żywa! Wolność żywa!
Lud żelazne więzy zrywa!

W znanym  wierszu Kazimierza Tetm ajera Polska 
(z wydanego 1906 r. zbiorku 7) stosunki m iędzy pro-

7 Barykada. Poezje współczesne. Kraków 1906.
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blem em  narodowym  a r-ewolucyjnym są bardziej 
skomplikowane. Na pozór w ykładają się one ekspres- 
sis verbis, gdyż utw ór ma w yrazistą s truk tu rę  pro
gramową, opartą na świadomym w yzyskaniu boga
tego repertuaru  środków retorycznych. Tetm ajer 
w ykorzystał przy tym  — jako zasadniczy chwyt 
współtworzący program  — zasób konwencji dobrze 
zadomowionych w świadomości ówczesnego in te li
genta polskiego. Konwencji w przygniatającej w ięk
szości — rom antycznych.
Tym  sposobem kształtow ania m aterii wiersza Tet
m ajer wprowadza w jego kontekst ideologiczny ro
m antyczne oznakowanie historii. Podstawowe i za
przeczone w tekście stereotypy ideowo-historyczne 
Polski „Chrystusa i ofiary” lokują się obok przy 
w ołanych aluzji literackich oraz póz i gestów uzna
nych za typowe dla Rzeczpospolitej Szlacheckiej. 
Obraz poetycki został zatem  zbudowany jak  gdyby 
z siatki odwołań, których koniecznym dopełnieniem 
jest znajomość ulokowanych na zewnątrz kontek
stów: społecznych, kulturow ych i przede wszystkim 
— literackich. Na tej kanwie buduje Tetm ajer prze
ciw stawną koncepcję Polski Ludowej.
Monolog liryczny Polski ma struk tu rę  patetycznego 
i retorycznego przemówienia, w którym  na czoło 
w ybijają  się chw yty zaprzeczenia i kontrastu  oraz 
gradacji. Owo „przemówienie” zakłada obecność w ir
tualnego odbiorcy o wiedzy bogatszej niż przeciętna, 
wiedzy, k tóra powinna się stać kluczem do szyfru 
aluzji. Stąd „m y” podmiotowe nie jest — jak w po
pularnej« pieśni rew olucyjnej — ,,my” zbiorowości 
robotniczej, lecz jest raczej zasadą swoistej „nad
świadomości” ideologicznej, k tórej czynnością pod
stawową jest w yartykułow anie marzeń:

(...) nam się marzy Polska, którą budzi 
gniew niewolnika i trud twardych ludzi 
(...) Polska nam się marzy, 
wielka kapłanka słowiańskich ołtarzy

Tetmajera 
Polska ludowa



T A DEU SZ BUJNICK I 88

Zaprzeczenie 
wizji roman
tycznej

Powrót Tet
majera

Punktem  w yjścia dla owych m arzeń o przyszłości, 
m arzeń, które im plikują nową koncepcję ojczyzny, 
jest zaprzeczenie konserw atyw nej wizji rom antycz
nej, wizji redukow anej do idei Polski szlacheckiej:

Nie obłąkanej widzeniami głowy, 
w ziemię wcielony obraz Chrystusowy, 
nie narodów Mesjasz i ofiara,
Święta, litości wzywająca mara, 
a gdy zbudzona: to w  różach na głowie, 
biała i czysta, jak są aniołowie (...)
Zali to króle, że stąpają przodem 
w promieniach słońca cali przed narodem?
Zali hetmany, biskupy, kanclerze?
Nie! — to są Polski dzisiejszej rycerze...

Przytoczony cytat w skazuje na jeszcze jedną cechę 
utw oru. Perspektyw ę na obie wizje Polski niejako 
otw iera teraźniejszy m oment rewolucji. Dziwna to  
wszelako rewolucja, w obrębie k tórej dokonuje się 
zbiorowa nobilitacja „rzeszy robotniczej”. Poetyka 
uwznioślenia — kojarzy się z włączeniem idei rew o
lucyjnej w krąg wartości ustalonych. Co więcej — 
czyn rew olucyjny ulega mitologicznemu uprzedm io
towieniu i odpersonalizowaniu. Powszechna w nurcie 
poezji rew olucyjnej symbolika krw i tym  razem  jaw i 
się w kontekście m itu  wegetacyjnego:

O krwi ty święta robotniczej rzeszy!
Tyś jest jak nowy jakiś w Polsce deszcz, 
szum niesłychany i wilgoć nieznana — 
a oto rola tym deszczem polana 
kłosy kwitnące rodzić z siebie śpieszy, 
jakby ją ogni boskich przejął dreszcz!

Konsekwencją i końcowym efektem  ideowym utw o
ru  jest w ielka alegoryczna apoteoza przyszłej Polski 
„kapłanki słowiańskich ołtarzy” (paralelnie na po
czątku wiersza „wielkie w  świecie słowiańskim  
hetm aństw o”). Zatem  powraca jak gdyby Tetm ajer 
do zaprzeczonego punktu wyjścia, czyli do innej 
w ersji m esjanizmu. Spór z rom antyzm em  w rezu lta 
cie nie przekracza granic zakreślonych wcześniej,.
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a problem  presji tem atycznej nie stanow i o odno
w ieniu struk tu ry . Pozostajem y więc w kręgu neoro- 
m antycznych doświadczeń.
W innej poetyce ujął tem at rew olucji Staff, przedłu
żając właściwie linię wiodącą od Snów o potędze. 
Cykl trzech sonetów Gniew sprawiedliwy  stanowi 
in teresujący obiekt dla odtworzenia kolejnej pery
petii idei rew olucyjnej w zderzeniu z „gotowym” 
modelem lirycznym. Co więcej — wpisanym  w ka
nony rygorystycznej form y gatunkow ej. Wielkości 
wydarzenia stanowiącego podstawę tem atu  odpowia
da klasycystyczna, zhiperbolizowana i zmitologizo- 
w ana wizja, w której działania zrewoltowanego tłu 
mu tłum aczy symboliczna postać robotnika—nad- 
człowieka, wyposażona w prawo „gniewu spraw iedli
wego” — podstawową norm ę etyczną w Staffowskiej 
koncepcji rewolucji. Robotnik ów jest równocześnie 
mitologicznym Cyklopem opuszczającym symbolicz
ny W u lk an 8 i biblijnym  Mojżeszem. Znaczenie re 
wolucji jako czynu przyw ołuje szereg określeń 
mieszczących się w polu znaczeniowym „dłoni” : 
„dłoń bun tu” , „bezlitość... rąk ”, „dłonie najem ne”, 
„ram ię nabrzm iałe siłą” , „grozić wzniesioną dłonią”. 
Synekdocha zatem  w poważnym stopniu ogarnia 
obraz poetycki, stając się form ą skrótu  pojęciowego. 
Topika G niewu sprawiedliwego  jest realizacją trzech 
przynajm niej mitów: odrodzenia („po stu letn im  le
targu  budzi się ofiara”), w alki ciemności z jasnością 
(„Lecz dusza tw oja u słońca była na podsłuchu / 
i zaraźliwe światło wniosła w twe podziemne / no
ry  (—)”) oraz odkupienia przez śmierć (zakończenie 
cyklu). P rzeplot owych tradycyjnie wiązanych z hi
storią narodową mitów tworzy zarazem  form ułę re 
wolucji jako realizacji ponadczasowego pragnienia 
sprawiedliwości. Sens przew rotu mieści się w syn- 
kretycznym  ujęciu chrześcijańskiego m itu odkupie
nia i m otyw u dionizyjskiego:

8 O znaczenie motywu „wulkanu” por. T. Burek (op. cit., 
s. 175).

Trzy mity
sprawiedliwego.
gniewu



Sprzeczny
sens
rewolucji

TA D E U SZ  BUJNICK I DO

O gorzkie, opłakane, niecofnione żniwo!
Jak straszne soki poją grozę sprawiedliwą!
Krwawym winem nasiąka twa czerwona chusta!

To napięcie między składnikam i tradycji kulturow ej 
w ykłada się również w zasadzie przekształcenia po
stu la tu  miłości w postulat „sprawiedliwego gniew u”. 
W ewnętrzne am biwalencje tak ujętego tem atu  rew o
lucji, jej dram atycznego patosu, w ynikają jednak 
głównie z nieprzezwyciężalnego (choć ujętego w ra 
my konieczności) przeciwstawienia między realizu
jącą się sprawiedliwością a zniszczeniem innych 
wew nętrznych wartości:

Idą Cyklopy pracy, którym tłum na imię,
Czynić czarnymi dłońmi swe dzieło olbrzymie,
Parną krwią ociekają ich ściśnięte pięście.
Rzucili co kochają i z niemą rozpaczą
Nad bezlitością własnych rąk w  sercu swym płaczą,
ginąc, jakby im nigdy nie śniło się szczęście.

Sens rew olucji jest zatem  w ew nętrznie sprzeczny. 
Dominuje m otyw konieczności, ale nie ma dlań for
m uły in telektualnej. Pozostaje „etyka” buntu  i krąg 
emocjonalnych doznań. Pozostaje również estetycz
na fascynacja potęgą buntu. Staffowskie chw yty hi- 
perbolizujące, form a uwznioślenia, czy wreszcie 
funkcje motywów mitologicznych to widoczne 
oznaki owej fascynacji. Spośród trzech prezentow a
nych poetów autor G niewu sprawiedliwego najdalej 
chyba umieścił podmiotowe stanowisko obserw acyj
ne. P rzy  całej aprobacie — jest to stanowisko de- 
miurgiczne istniejące na zewnątrz, dalekie od iden
tyfikacji.
Trzy teksty  — w ybrane arb itraln ie — nie mogą 
oczywiście zastąpić pełnego rozpoznania badanego 
terenu. W ydaje się jednak, że odkryw ają trzy  głów
ne możliwości wpisania tem atu  rew olucji w poetykę 
m odernizmu. I to chyba uspraw iedliw ia rekonesan
sowy charakter artykułu.


