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nej koncepcji znaku pokazuje, z jak  różnym i kategoriam i m yślo
wymi m am y w obu nich do czynienia. Podjęta przez D eledalle’a, 
we wspomnianej na początku książce, próba popularyzacji tria -  
dycznej sem iotyki w świecie innej zupełnie tradycji myślowej jest 
zdarzeniem  interesującym , choć raczej nie zapowiadającym  sukcesu.

Hanna Buczyńska-Garewicz

Pieśni, co w hymny rosną

Reduta  jest antologią poezji napisanej przez 
nasze narodowe śmierci, więzienia, wygnania; poezji natchnionej 
miłością ojczyzny i przekonaniem  o nieuniknionym  zwycięstwie du
cha nad pozbawioną p raw  m oralnych historią. W Polsce antologii 
o takim  charakterze nie wydano od lat. Toteż zaw arta w niej 
poezja patriotyczna ma wreszcie szansę dotrzeć do szerszych rzesz 
czytelniczych. Co więcej, Reduta  powinna być czytana w każdym  
polskim domu. Pow inna bowiem stanowić podstawę autoidentyfi- 
kacji zbiorowej i porozum ienia z przeszłością, przede wszystkim  
z decydującym  dla ksz ta łtu  świadomości polskiej wiekiem XIX. 
Reduta  przypom ina bowiem teksty, k tóre ludzie tam tych  lat tw o
rzyli, znali, śpiewali. Otóż właśnie — liryka śpiewana, pieśń, to 
gatunkow y bohater tej niegatunkowo przecież pom yślanej an to
logii. Toteż M aria Janion sporo uwagi poświęciła w eseju w stęp
nym  do antologii słowu „śpiew anem u” i mówionemu jako n a jb a r
dziej natu ralnem u m echanizm owi obronnem u zbiorowości. W sy
tuacjach zagrożenia sięga ona po nie i przez nie się ocala. Słowem 
takim  pragnęła być rom antyczna poezja niepodległościowa. Chciała 
stać się własnością zbiorową. Wiele wysiłku włożyli rom antycy w to, 
aby, jak  pisze Janion, twórczość ich uzyskała sakrę zbiorowości. 
Tym większy żal, że zebrane w jej książce „pieśni” o ojczyźnie, tak  
potrzebne w kształtow aniu współczesnej świadomości patriotycznej, 
zostały wydane zaledwie w siedmiotysięcznym nakładzie.
A ilość i różnorodność zgromadzonych w Reducie tekstów  jest im 
ponująca. Tekstów jeszcze znanych, już niknących w zapomnienia 
dali i całkiem  zapom nianych. Być może Reduta  wróci je naszej 
pamięci. Mam na myśli powszechnie kiedyś znane pieśni patrio tycz
ne: Franciszka Kowalskiego Ułan na wedecie, Józefa P rzerw y- 
-T etm ajera Pieśń wojskową  ze słynnym  refrenem  „Taki los w ypadł 
nam, Dzisiaj tu, ju tro  tam !”, M ieczysława Romanowskiego Co tam  
marzyć o kochaniu  czy W incentego Pola Grzmią pod Stoczkiem  
armaty.  K to z m łodych Polaków zna te  teksty? Kto czuje potrzebę 
posłużenia się nimi jako aluzją, cytatem , jako bezbłędnym  system em  
porozum ienia? Chyba już nie tak  wielu. Nie tylko dlatego, że



młodzież nie chce znać, nie czuje potrzeby. Dlatego raczej, że 
zm ieniły się w arunki naszego życia, znikło domowe śpiewanie, in
sty tucja  szarej godziny, gdy wspominało się dziada powstańca, w ier
ną miłość prababuni do zesłańca i tak  jakoś spontanicznie rodziła 
się potrzeba zanucenia Dalej bracia do bułata. Tych sy tuacji nie 
wskrzesimy. Ale m usim y dać szansę tekstom , m ateria lną szansę po
przez druk , aby mogły podjąć uobecnianie się w  pam ięci młodych. 
Wiele m iejsca zajm ują w Reducie  m niej znane szerszem u ogółowi 
wiersze poetów-żołnierzy. Szczególnie eksponowana jest w niej li
ryka  Stefana Garczyńskiego jako najbardziej typow a poezja ty r te j-  
ska. Obszerną charak terystykę tego typu poezji przynosi esej w stęp
ny M. Janion. Jej zdaniem  ciążenie au to ry tetu  poetów-żołnierzy 
przekroczyło sam rom antyzm  i na długo zadecydowało o dom inacji 
w ocenie nowożytnej lite ra tu ry  polskiej k ry teriów  nie ty le este
tycznych, co przede wszystkim  m oralnych. A te  sytuacje znajdują 
potw ierdzenie w dalszych dziejach polskiej poezji, niekiedy praw ie 
współczesnej, jak  tzw. liryka legionowa czasu pierwszej w ojny 
światow ej, poezja września 1939, konspiracji i pow stania warszaw 
skiego. Polska poezja walki i niepodległości po dziś dzień pożycza 
głosu u ty rte jsk ie j lite ra tu ry  rom antyzm u, czerpie z jej haseł etycz
nych, wzorów zachowań, artystycznych w erbalizacji idei i uczuć. 
Toteż antologia sporządzona przez M arię Janion prezentu je  się jako 
możliwie najbardziej wszechstronny, fascynujący bogactwem tem a
tycznym , ideowym i stylistycznym  obraz rom antycznej poezji n ie
podległościowej. Ta wszechstronność stąd też płynie, że autorka, 
w ybierając teksty  do Reduty,  p ragnęła pokazać poezję tę nie tylko 
jako poezję życia zbiorowego, ale i jako w strząsającą poezję życia 
indyw idualnego w w arunkach niewoli narodow ej, jako świadka 
egzystencji. A utorce najw yraźniej zależało na takim  zestawie 
tekstów , w którym  ujaw niłyby się różne oblicza patriotyzm u ro 
m antyków , a przede w szystkim  jego dylem aty. Sądzę, że m. in. 
dlatego wprowadziła do R edu ty  obszerne fragm enty  większych 
utw orów  rom antycznych, gdzie te problem y uzyskały dojrzalszą 
ekspresję. Czyniąc tak, autorka Tragizmu Konrada Wallenroda  była 
w zgodzie z praw am i funkcjonow ania naszej pam ięci zbiorowej, 
k tó ra  często żyje przyw oływ aniem  i pow tarzaniem  nabrzm iałych 
uczuciami patriotycznym i ustępów takich utworów, jak  Dziadów 
cz. III, Konrad Wallenrod  czy Kordian. Ale i w prezentacji w ielkiej 
lite ra tu ry  są tu  oryginalne nowości, poszerzające kanon uświęco
nych tekstów  rom antycznych. To na przykład fragm enty  Księdza 
Marka (z Pieśnią konfederatów ) czy Wacława dziejów  Garczyńskie
go. W tym  m iejscu chciałoby się spytać autorkę, dlaczego pom i
nęła Pana Tadeusza, dlaczego zapomniała np. o koncercie Jankiela. 
Mógłby się w Reducie znaleźć naw et dział zatytułow any „K oncerty 
narodow e” . Pojaw iały się one w poezji, były też niezbędnym  ele
m entem  życia narodowego w niewoli.
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Czytając Redutę, nie można oprzeć się przemożnej woli potw ier
dzenia wciąż od nowa wielkości Mickiewicza i Słowackiego jako 
poetów narodow ych. Ich utw ory patrio tyczne w antologii Jan ion  
nie giną na tle poezji niepodległościowej innych poetów, nie zacie
ra ją  się w pamięci czytelnika nie tylko dlatego, że są 'bardziej znane, 
ale dlatego, że są bezspornie wielkie w swej dojrzałości duchowej, 
patriotycznej, artystycznej. Ani Mickiewicz, ani Słowacki nie tw o
rzyli poezji piosenkowej, idącej spontanicznie za upraszczającym  
nieraz narodowe spraw y głosem zbiorowości, ale dali poezję, k tó ra  
przyniosła narodowi trudne, lecz jakże trw ałe wzory zachowań 
patriotycznych.
U praw niony był zatem  ów stygm at M ickiewiczowski widoczny już 
w ty tu le  książki — „redu ta”, a wiersz Słowackiego Sowiński w  oko
pach Woli o tw iera ją  jako motto. Oba u tw ory zostały w ysunięte na 
czołowe m iejsca książki, gdyż najdoskonalej wcieliły in tencję ro 
m antycznej poezji niepodległościowej: są dokum entem  polskiego 
życia i znakom itą poezją o wielkości ludzkiej ofiary  i heroizm ie 
walki. Oba utw ory, każdy na swój sposób, są też doskonałym  wcie
leniem  sty lu  poezji niepodległościowej. W wierszu Sowiński w  oko
pach Woli — sty lu  szlachetnie prostego, kojarzącego wielkość w y
darzenia ze zwykłością relacji, w Reducie Ordona — sty lu  epopei 
bitew nej, batalistycznej i s ty lu  w ielkich syntez historiozoficznych. 
Mickiewicz i Słowacki w sposób artystycznie  odmienny zrealizowali 
w wym ienionych utw orach rom antyczny m it bohaterski, k tó ry , zda
niem  Janion, okazał się jednym  z najtrw alszych  mitów polskich. 
Reduta  została skomponowana nie według poetów i nie w edług chro
nologii. Może łatw iej byłoby czytać tę książkę, gdyby szła ona za 
tym i porządkami, bo odbiorca jest do nich przyzwyczajony. Także 
nie wedle gatunków. P rzyjm ując założenie, że intencją rom antycz
nej poezji ty rte jsk ie j było utożsam ienie z życiem, autorka pragnęła 
zbliżyć układ antologii do „ tekstu” życia doby rom antyzm u. U two
rzyła działy antologii związane z kalendarzem  walk, geografią ze- 
słań i em igracji, sposobami m yślenia o Polsce i bycia Polakiem  
(Powstanie , Na tulactwo, Na zesłanie, H ym n y  walki, Grób kolebką, 
„Jaka P olska?”). Można byłoby domagać się od autorki jeszcze 
działu obejm ującego teksty  zatytułow ane „Nostalgia” czy „Tęskno
ta ”, bo i ten m elancholijno-sm ętny ton jest słyszalny w poezji 
rom antycznej.
Początek antologii stanow ią trzy  pieśni: Jeszcze Polska nie zginęła, 
Boże coś Polskę... oraz Warszawianka. Zostały one uhonorowane 
przez autorkę, gdyż, jak sądzi, w yznaczają one rodowód nowożytne
go patriotyzm u polskiego. Tego wspaniałego akordu inicjalnego an to
logii nie możemy odebrać bez emocjonalnego poruszenia, bo jest 
on także naszym  akordem  w ew nętrznym . Trzy pieśni, jak  w cza
sach m inionych tak  i dziś, w yrażają polski sposób przeżyw ania 
i rozum ienia ojczyzny. To przecież cały  naród, idąc za głosem woli
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przetrw ania, odnalazł dla niej niepow tarzalny, idealny, jak  mówi 
Janion, w yraz w tych  pieśniach. To naród spraw ił, że w  hym ny one 
urosły, że w nich Polacy odnajdyw ali i odnajdują swoje duchowe 
jestestw o i przeżyw ają wciąż od nowa patrio tyczne m isterium  
wspólnoty. Słusznie autorka ustaw iła te pieśni razem, idąc za spon
tanicznym  rytm em  naszych uczuć zbiorowych.
Oczywiście dałoby się sporządzić antologię, k tórej układ mógłby 
bardziej zagrać na naszych uczuciach patriotycznych. Należało 
wówczas zestrzelić poezję wielką „w jedno ognisko”, pokazać jej 
„siłę fa ta lną”, gromadząc po „trzech pieśniach” dalsze, w wielkim 
stylu napisane utw ory patriotyczne, lub do tego celu w jakiś inny 
sposób hierarchizując je w antologii. Tekstów jest w niej bowiem 
dużo (ponad 120), działów również. Można więc przypuścić, że pod
czas lek tu ry  rozm yw ają się w pam ięci czytających cechy indyw i
dualne poetów i utworów, a wysuw ają się na plan pierw szy tem aty, 
idee, wątki. Nie tylko dobór tekstów, ale i ich układ w antologii 
powinien być taki, aby poezja patriotyczna nam i w strząsnęła i w nas 
pozostała; w nas, nie tylko w  książce. Praw ie wszyscy chorujem y na 
Polskę. Temu słowu chcielibyśm y głęboko zajrzeć, jak  mówi K or
dian, w duszę. Zajrzeć poprzez poezję, k tó ra  jest jej „mimowol
nym  w ykrzykiem ”. Antologia M arii Janion zrezygnowała jednak 
i z emocjonalnego gw ałtu patriotycznego na czytelniku, i z estetycz
nego smakowania arcydzieł. Jest wielogłosowa i dem okratyczna, 
daje szansę także tym, którzy jąkali swą pieśń patriotyczną, a rękę 
mieli sposobniejszą do szabli niż pióra. Ta naiw na nieporadność ma 
też swój wdzięk i prawdziwość. Antologii zaś przydaje  lojalności 
wobec różnych, nie tylko wielkich, obrońców „redu ty”.
Jeśli czasem m am y wątpliwość, czy wszystkie wiersze antologii są 
poezją, to kom entarze autorki, jakim i opatruje każdy utw ór, są na 
pewno poezją kom entarza. Czytelnik znajduje tu  nie tylko obfitą 
faktografię, ale także wiele sądów o charakterze in te rp re tacy j
nym, uwagi o historii, ku lturze i polskiej m entalności. N ajbardziej 
fascynują w tych kom entarzach zwięźle ujęte, zgrabnie napisane 
dzieje recepcji poszczególnych utworów poezji niepodległościowej, 
historia ich przekształcania się i u trw alania w świadomości zbioro
wej. Rozrzutny to kom entarz — m ądry, gruntow ny, uczony, a za
razem  pełen zrozum ienia dla sm aku ciekawostek i czytelniczych do 
nich upodobań.
I cała ta książka jest taka — solidna, skupiona, świadoma osobli
wości tem atu , k tó ry  tak  łatwo osuwa się w publicystyczny banał lub 
uczuciowo trzew iam i targa. Dystans zintelektualizow anej in te rp re 
tacji, widoczny w eseju wstępnym , jest najpew niej autorskim  za
bezpieczeniem przed nadm ierną identyfikacją z rzeczywistością 
tekstów  poezji patriotycznej krw ią i sercem pisanej.
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