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TRUDNY OPTYMIZM POETÓW STARSZEJ GENERACJI
NA PRZYK£ADZIE WIERSZY
Dnia 1 wrzeœnia 1939 roku rozpoczêùa siê najwiêksza wojna
w dziejach œwiata. Historycy nazwali j¹ wojn¹ totaln¹, poniewa¿
w sposób planowy i bezwzglêdny hitlerowskie Niemcy niszczyùy caù¹
kulturê, gospodarkê i ludnoœã napadniêtych krajów.
Niedawno obchodziliœmy 66 rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej,
a w tym roku przypada 60 rocznica jej zakoñczenia. Z tej okazji warto
przypomnieã twórczoœã polskich poetów starszej generacji, któr¹
charakteryzowaù trudny optymizm wobec okrucieñstw jakie niosùa ze
sob¹ ta wojna.
Tragiczne wydarzenia zapocz¹tkowane we wrzeœniu 1939 roku
zmieniùy ¿ycie milionów ludzi w Polsce. Wielu z nich straciùo swoich
bliskich w nierównej walce z wrogiem. Innych pozbawiono œrodków
do ¿ycia. Zwyciê¿eni Polacy musieli podporz¹dkowaã siê nowym
prawom, które wprowadzali Niemcy.
Szczególnie trudna byùa sytuacja polskiej kultury. Okupant
likwidowaù szkolnictwo polskie, pozostawiaj¹c je w formie
szcz¹tkowej. Zamykaù polskie placówki takie, jak: kina, teatry, muzea
i biblioteki. Od pierwszych dni okupacji hitlerowcy przeœladowali
inteligencjê i kler. Ich gùównym celem staùo siê pozbawienie Polaków
wùasnej to¿samoœci narodowej oraz spuœcizny dziejowej.
S¹ to fakty powszechnie znane. Donosz¹ o nich podrêczniki szkolne.
Na ich temat historycy napisali wiele monografii.
Warto jednak podkreœliã, i¿ mimo tego ¿ycie kulturalne narodu nie
zamarùo zupeùnie, bo w konspiracyjnych warunkach zaczêùo odradzaã
siê ¿ycie literackie.

Utwory poetów pisane w pierwszych miesi¹cach okupacji
kr¹¿yùy z r¹k do r¹k. Podtrzymywaùy na duchu. Budziùy nadziejê na
lepsze jutro i zwyciêstwo.
Jednak poeci starszej generacji spogl¹daj¹c w przyszùoœã nie
zapominali o strasznej rzeczywistoœci wojennej.
Antoni Sùonimski w wierszu pt. „Alarm” przedstawiù obraz
bombardowanej stolicy Polski – Warszawy:
„Pùyn¹ zburzone koœcioùy,
Ogrody zmienione w cmentarze,
Ruiny, gruzy, zwaliska,
Ulice i domy znajome z dziecinnych lat,” (...)
„Alarm” jest te¿ wezwaniem do zajêcia miejsc na wyznaczonych
posterunkach i podjêcia walki z wrogiem. Dopóki trwa wojna, alarm
nie mo¿e byã odwoùany, poniewa¿ nie wiadomo kiedy Niemcy znów
zaatakuj¹:
„Nie, tego alarmu nikt ju¿ nie odwoùa.
Ten alarm trwa
(...)
Ogùaszam alarm dla miasta Warszawy.
Niech trwa!”
Utwór Leopolda Staffa pt. „Pierwsza przechadzka” powstaù tu¿
po zbombardowaniu Warszawy we wrzeœniu 1939 roku, a jednak ma
charakter optymistyczny. Poeta wierzyù, ¿e:
„Bêdziemy znowu mieszkaã w swoim domu
Bêdziemy st¹paã po swych wùasnych schodach”,
chocia¿
„Nikt o tym jeszcze nie mówiù nikomu”.
W ten sposób odwracaù uwagê czytelnika – odbiorcy od spustoszeñ
wojennych i stwarzaù wokóù niego klimat wiary w lepsz¹, szczêœliw¹
przyszùoœã.
Obrazy wyludnionego po bombardowaniu miasta, widok kalek
siedz¹cych przed szpitalem i bawi¹cego siê gruzem dziecka
przypominaj¹ o niedawno stoczonej walce, ale s¹ te¿ zapowiedzi¹
tego, ¿e:
„Przejd¹ dni ciê¿kie klêski i rozgromu
I zapomnimy o ranach i szkodach” (...)

Tadeusz Kubiak w wierszu pt. „Warszawie” nie gùosiù beztrosko
pochwaùy ¿ycia. Poeta miaù wyraêne i mocne poczucie przegranej
kampanii wrzeœniowej, które wyra¿aù sùowami:
„Deszcz tkliwy jak matek pùacz
zakoñczyù burzê jesieni”.
Ta œwiadomoœã przegranej spowodowaùa, ¿e mógù przekazaã tylko
kilka sùów przynosz¹cych spokój:
„Chùopcu mówimy - zaœnij.
Miastu mówimy – nie pùacz.”
Poeta nie patrzyù optymistyczne w przyszùoœã, poniewa¿ wiedziaù, ¿e
przetrwanie jednego miasta musi byã okupione tysi¹cem istnieñ
ludzkich – jego obroñców.
Twórczoœã poetycka w okresie II wojny œwiatowej byùa œciœle
zwi¹zana z tragiczn¹ sytuacj¹ narodu polskiego, znajduj¹cego siê pod
okupacj¹ hitlerowsk¹.
Wiersze Wùadysùawa Broniewskiego przynosz¹ syntezê losów
spoùeczeñstwa polskiego z tego okresu. Utwór pt. „Ýoùnierz polski”
przedstawia wojenne losy ¿oùnierza tuùacza, który:
„Ze spuszczon¹ gùow¹, powoli” szedù z niemieckiej niewoli.
Sam jeden nie mógù przeciwstawiã siê oprawcy, poniewa¿ byù
bezsilny pozbawiony broni i towarzyszy z armii. Wojna pozbawiùa go
wszystkiego, oprócz ziemi – matki. Dopóki ona bêdzie istnieã, jej
synowie – obroñcy nie pogodz¹ siê z przegran¹:
„ ... krwi nie odmówi nikt”...
„Za tê dùoñ podniesion¹ nad Polsk¹ – kula w ùeb!”
Broniewski wierzyù w przyszùoœã i czùowieka, który:
„gùodu, powietrza, ognia i wojny
nie chce i stawia cegùê za cegùê”.
Sùowa te wypowiedziane w „Grobie Tamerlana” s¹ œwiadectwem
skierowanym przeciwko wojnie.
Porównuj¹c teraêniejszoœã z histori¹ poeta stwierdziù, ¿e skoro po
œmierci Tamerlana zapanowaù na œwiecie pokój, to tak¿e kiedyœ
skoñczy siê panowanie III Rzeszy, a ludzie zapomn¹ w koñcu
o wojnie.
Poezja okresu wojny i okupacji miaùa tak¿e pouczaã, w jaki
sposób przetrwaã i jak walczyã. Bardzo czêsto stawiaùa za wzór
bohatersk¹ postawê polegùych za ojczyznê. Podtrzymywaùa ducha
walki i nie pozwalaùa zapomnieã o grozie wojny.

Takim wezwaniem do walki jest „Pieœñ o ¿oùnierzach z Westerplatte”.
Gaùczyñski zastosowaù w wierszu mistyfikacjê, gdy¿ w rzeczywistoœci
nie wszyscy obroñcy Westerplatte zginêli. Uczyniù to po to, by
podkreœliã bohaterstwo tych ludzi. Uwa¿aù, ¿e oni sami wybrali
pewn¹, ale godn¹ ¿oùnierza œmierã:
„W Gdañsku staliœmy tak jak mur
Gwi¿d¿¹c na szwabsk¹ armatê
Teraz wznosimy siê wœród chmur
Ýoùnierze z Westerplatte.”
Jednoczeœnie, poeta wierzyù, ¿e gdy nadejd¹ bardzo trudne chwile, to
ci ¿oùnierze odrodz¹ siê, lecz w tych, którzy bêd¹ brali z nich
przykùad.
W przededniu wielkiej burzy, która miaùa przejœã przez caù¹
Europê, równie¿ Broniewski w wierszu pt. „Bagnet na broñ” wzywaù
Polaków do walki.
Ufaù, i¿ mimo doznanych krzywd stan¹ oni w obronie ojczyzny, bo
w chwili zagro¿enia: „wiersz – to strzelecki rów”.
Có¿ wiêcej mogli przekazaã poeci starszej generacji narodowi,
prócz tragicznych obrazów okupacyjnej rzeczywistoœci?
Czy mo¿na liczyã na lepsze jutro, gdy dziœ upadùy wszystkie wartoœci
moralne i etyczne? Tak, mo¿na w Bogu pokùadaã nadziejê!
Julian Tuwim w „Modlitwie” z poematu „Kwiaty polskie” prosiù
Boga o:
„uprz¹tniêcie domu ojczystego”, a tak¿e o pozwolenie zùamania potêgi
niemieckiej.
Przed odbiorc¹ swojej poezji roztaczaù obraz nowej, naprawionej
Rzeczypospolitej. Wiersz ten pozwalaù ludziom przygnêbionym
i zaùamanym znaleêã nowy sens ¿ycia.
Broniewski, Sùonimski, Gaùczyñski, Tuwim i wielu innych
poetów okresu wojny swoj¹ twórczoœci¹ pomagaùo walczyã
z faszyzmem. Nie rejestrowali tylko prze¿yã narodu. Stanowili jego
cz¹stkê. Dostarczali mu wiary w zwyciêstwo i nadziei na nowy, jasny
dzieñ.
Patriotyczne utwory deklamowane w tysi¹cach polskich domów
pobudzaùy do czynów swym cichym, niezùomnym optymizmem.
Byùy odbiciem wiary w przetrwanie narodu polskiego mimo ogromu
nieszczêœã, jaki go dotkn¹ù. Stanowiùy o jego sile i mo¿liwoœciach.
Bardzo trudno byùo poetom zachowaã optymizm wobec szerz¹cego

siê zùa, ale tylko w ten sposób mogli pomóc tym, którzy mu siê
przeciwstawiali.
Z historycznego punktu widzenia twórczoœã poetów starszej
generacji w sposób prawdziwy odzwierciedla grozê rzeczywistoœci
wojennej. Stanowi wartoœciowy materiaù do wykorzystania w pracy
z mùodzie¿¹ podczas omawiania tematów zwi¹zanych na przykùad
z kampani¹ wrzeœniow¹ na lekcjach historii lub jêzyka polskiego.
KATASTROFIZM GENERACYJNY I HISTORIOZOFICZNY
W POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYÑSKIEGO
Krzysztof Kamil Baczyñski nale¿aù do pokolenia twórców,
których mùodoœã przypadùa na okres II wojny œwiatowej.
Otaczaj¹ca rzeczywistoœã stawiaùa go wobec spoùecznych oczekiwañ
na poezjê patriotyczn¹ i ¿oùnierska.
Baczyñski nie podzielaù jednak przekonania przyjacióù, ¿e talent mo¿e
go zwolniã z ¿oùnierskiego obowi¹zku. Swoje ¿ycie poœwiêciù sùu¿bie
dla ojczyzny.
W latach trzydziestych XX wieku narodziù siê w literaturze
katastrofizm, wyra¿aj¹cy siê poczuciem klêski i zagro¿enia. Fakt ten
spowodowaù, ¿e tonacja wizji poetyckich byùa czêsto groêna
i posêpna. Du¿¹ rolê odgrywaùo w niej oddanie klimatu dziejowej
katastrofy wisz¹cej nad Europ¹ w koñcu lat 30-tych minionego wieku.
W swoich wierszach poeta wyraziù w ujêciu samodzielnym,
peùnym symbolicznego wizjonerstwa, prze¿ycia typowe dla
przedwojennej generacji. Zrozumienie historycznej chwili poù¹czyù
z patriotycznym nakazem walki z najeêdêc¹ oraz tradycj¹ takich walk
w przeszùoœci.
Nawi¹zuj¹c do walk narodowowyzwoleñczych z 1831 i 1863
roku Baczyñski ukazaù w wierszu pt. „Mazowsze” zawsze taki sam los
¿oùnierzy uczestnicz¹cych w bitwach:
„A potem kraju runêùo niebo.
Tùumy obdarte z serca i z ciaùa,
i dymiù ogniem ka¿dy kês chleba,
i œmieã siê staùa.”
Poeta uwa¿aù, ¿e czùowiek jest zdeterminowany przez historiê,
poniewa¿ wa¿ne wydarzenia polityczne zmieniaj¹ jego ¿ycie
niespodziewanie i zdecydowanie.
Najwiêcej cierpieñ przyniosùa ludziom wojna:

„Krew czarna w supùy
zwi¹zana – ciekùa w wielkie mogiùy,
jak zùe gaùêzie wiùy siê trupy
dzieci - i batów skrêcone ¿yùy.”
Baczyñski pozostawaù wierny nakazom moralnym funkcjonuj¹cym od
pokoleñ. Wraz z innymi rówieœnikami stan¹ù do walki za ojczyznê.
Miaù œwiadomoœã swego tragicznego koñca, ale nie baù siê œmierci.
Pragn¹ù tylko, aby mogiùa jego, gdy padnie w boju, nie pozostaùa
bezimienna. Chciaù, aby potomni docenili jego czyny i pamiêtali
o nich.
Nauczony historycznym doœwiadczeniem, sprzeciwiaù siê te¿
sielankowej
wizji
wojny,
jako
zwyciêskiego
pochodu.
W wierszu pt. „Historia” przedstawiù wizjê zagùady ludzkoœci, do
której nieuchronnie prowadz¹ wszystkie dziejowe starcia.
Poezja Baczyñskiego najdobitniej dokumentowaùa tragizm
pokolenia Kolumbów. Mroczny czas wojny pozbawiù mùodych ludzi
normalnego ¿ycia. Ich dzieciñstwo zostaùo w pewnym momencie
bardzo brutalnie przerwane. Musieli odnaleêã siê w nowej
rzeczywistoœci, poniewa¿ ich dotychczasowy œwiat run¹ù.
Baczyñski uwa¿aù swoich rówieœników za generacjê przegran¹.
Taka opinia ma uzasadnienie, poniewa¿ terror stosowany przez
okupantów poczyniù ogromne spustoszenia w ich psychikach.
Podwa¿one zostaùy wszystkie dotychczas obowi¹zuj¹ce normy
moralne. Nauczono ich, ¿e:
„Nie ma litoœci...
Nie ma sumienia...
Nie ma miùoœci...
Trzeba zapomnieã...”
Utwór pt. „Pokolenie” ukazuje ¿ycie mùodzie¿y w czasie „wielkiej
próby”.
Tych ludzi pozbawiono wszelkiej nadziei na lepsze jutro.
Nie wiedzieli nawet czy historia oceni ich jako bohaterów, czy
potomni: „postawi¹, z litoœci chocia¿, nad grobem krzy¿.”
Przedstawiaj¹c takie przera¿aj¹ce i katastroficzne wizje zagùady istoty
czùowieczeñstwa, Baczyñski staù siê „poet¹ apokalipsy speùnionej”.
Równie¿ w utworze pt. „Legenda” ukazaù prawdê o swoim
pokoleniu, które musi niewinnie cierpieã, dlatego ¿e zostaùo pora¿one
przez historiê.

Jego tragizm polega na tym, ¿e wróg odebraù mu radoœã i pokój.
Ucieczk¹ od wojennej rzeczywistoœci mo¿e byã dla niego sen, ale czy
w tych trudnych chwilach mo¿na siê na niego zdobyã?
Je¿eli mùodzi nie bêd¹ walczyã, to kto stanie w obronie kraju?
Niemal ka¿dy dzieñ okupacji hitlerowskiej dostarczaù nowych
dowodów okrucieñstwa Niemców.
Úmierã staù siê czymœ powszechnym. Tysi¹ce ludzi zginêùo bez
imienia. Czùowiek przestaù byã wartoœci¹, poniewa¿ przegrywaù
w walce ze zùem.
W wierszu pt. „Bez imienia” Baczyñski poruszyù problem
egzystencji.
Dla poety tak¹ chwil¹ „bez imienia” byùa wojna, która dla czùowieka
stanowiùa czas stracony. A przecie¿ wzrastaù on w caùkiem innej
atmosferze: „rzeêbiù go zdrój chy¿y” i „wyhuœtaùa chmur koùyska”
(tak pisaù poeta w wierszu pt. „Z gùow¹ na karabinie”).
Dzieciñstwo byùo zapowiedzi¹ mùodoœci beztroskiej i spokojnej.
Tymczasem czas wielkiej rzeêby przyszùo dziewczêtom i chùopcom
z rocznika 1920 „przespaã z gùow¹ ciê¿k¹ na karabinie” lub:
„umrzeã, gdy siê kochaùo
wielkie sprawy gùupi¹ miùoœci¹”.
Musieli oni dokonaã wyboru pomiêdzy ¿yciem a œmierci¹.
Mùodzieniec z „Elegii o (chùopcu polskim)” zostaù brutalnie
pozbawiony piêknych sùów i marzeñ. Staù siê uczestnikiem
tragicznych wydarzeñ, które okupiù wùasnym ¿yciem:
„Zanim padùeœ, jeszcze ziemiê prze¿egnaùeœ rêk¹.
Czy to byùa kula synku, czy to serce pêkùo?”
Na có¿ mu byùo uczyã siê „ziemi swej na pamiêã”, skoro tak szybko
zostaù pozbawiony mo¿liwoœci sùu¿enia jej? Wojna pochùonêùa wiele
ofiar. Najpiêkniejszy kwiat polskiej mùodzie¿y, jak zwykùo siê
mawiaã, zostaù przez ni¹ zniszczony.
Krzysztof Kamil Baczyñski, jeden z najbardziej utalentowanych
poetów tego strasznego okresu, doskonale wyraziù w swej twórczoœci
tragiczne prze¿ycia mùodego pokolenia.
Jego poezja staùa siê lirycznym pamiêtnikiem tych, którym przyszùo
¿yã pod okupacj¹ niemieck¹.
Baczyñski sùu¿yù ojczyênie jako poeta i ¿oùnierz – byù czùonkiem
Harcerskiej Grupy Szturmowej „Zoœka”. Zgin¹ù w czwartym dniu
powstania warszawskiego, ale jako poeta przetrwaù w naszej pamiêci

dziêki swojej twórczoœci. Jego wiersze s¹ dla potomnych
œwiadectwem bohaterskiej postawy polskiego spoùeczeñstwa, które
walczyùo z okupantem hitlerowskim. Do tego œwiadectwa warto
wracaã, poniewa¿ jest autentyczne. Od wspóùczesnego czytelnika
lektura wierszy Baczyñskiego wymaga uwagi ukierunkowanej na
rzetelne zinterpretowanie ich treœci, ale wysiùek ten siê opùaci,
poniewa¿ mùodzie¿ pozna dzieje wojny z perspektywy artysty, nie
kronikarza, nie dziennikarza, nie historyka...
Ka¿dy utwór dostarcza nam tragicznych obrazów wojennej
rzeczywistoœci.
Poeta bardzo szybko oswoiù siê z myœl¹ o œmierci i uporaù siê
z wùasn¹ wra¿liwoœci¹ moraln¹ oraz intuicj¹ historyczn¹. St¹d czerpaù
siùy twórcze. Rzeczywistoœã, jaka go otaczaùa, zmuszaùa go do
tworzenia wierszy o przejmuj¹cej i gùêboko tragicznej tonacji,
a osobiste przekonanie o zagùadzie pokolenia i o zdeterminowaniu
czùowieka przez historiê znalazùo odbicie w wielu jeszcze innych jego
dzieùach.
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