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Antyczne inspiracje Mieczysława Jastruna

Ogólnie biorąc, o poezji, a także o prozie Mieczysława Jastruna, napisano sto
sunkowo dużo, stosunkowo dokładnie przewertowano strukturę jego świata 
poetyckiego i zarysowano szlak, jaki przebyła jego liryka od Spotkania w czasie 
(1929) aż po Inną wersję (1982) oraz pośmiertnie wydany zbiór wierszy pt. Fuga 
temporum (1986). Trudno byłoby także utrzymywać, że związki twórczości Ja
struna ze światem antycznym nie zostały dostrzeżone przez krytykę literacką. 
Warto jednak zauważyć, że ten ostatni problem był rzadko właściwie rozumia
ny i naświetlany przez recenzentów, którzy zazwyczaj traktowali go w sposób 
powierzchowny i fragmentaryczny. I tak, jeden z krytyków, autor monografii 
poświęconej twórczości Jastruna, stwierdził, że autor Spotkania w czasie często 
odwołuje się do literatury antycznej, ale odwołania te stanowią w jego poezji 
jedynie swojego rodzaju stylizację1. Z kolei recenzent tomu poezji pt. W biały 
dzień (1967), eksponując związki Jastruna z „śródziemnomorskim systemem 
wartości”, czyli z antykiem, zwraca uwagę na zaskakującą ewolucję tej poezji 
w kierunku horacjanizmu, jako pewnej postawy światopoglądowej2. Podjęto tak
że próbę głębszej analizy antycznych inspiracji Jastruna, której rezultat stanowił 
w pełni udokumentowany wniosek, iż klasyczny antyk stanowił ważny składnik 
jego wyobraźni poetyckiej już od najwcześniejszych wierszy, przy czym bada
niem objęto jedynie pierwsze 30-lecie jego twórczości - od Spotkania w czasie 
(1929) do tomu pt. Genezy (1959)3. To prawda, system powiązań z antykiem, wi
dziany jedynie w perspektywie pojedynczych tomików poezji Jastruna, nie robi 
wrażenia zjawiska na tyle rozbudowanego, aby warto mu było poświęcać osobne 
studium. Dopiero przegląd całego corpus liryki Jastruna pozwala właściwą miarą 
ocenić rolę antyku w jego twórczości.

1 Por. J. Trznadel, O poezji Mieczysława Jastruna, Wrocław 1954, s. 59, passim, 89, Studia 
Historycznoliterackie. Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich, t. 25 (drugie wydanie: 
Warszawa 1981).

2 Por. P. Kuncewicz, Ogród na końcu świata, „Współczesność” 1968, nr 22, s. 1,10.
3 Por. S. Stabryła, Antyk w poezji Mieczysława Jastruna (w latach 1929-1959), „Eos” R. 65, 

1977, s. 285-302.
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Poniższy szkic będzie nie tylko próbą bliższego opisania odniesień Jastruna 
do antyku, ale przede wszystkim odczytania ich funkcji w strukturze jego świata 
poetyckiego, który formował się w ciągu przeszło 50 lat i ulegał nieustannej ewo
lucji. Niezwykła obfitość materiału obejmującego twórczość Jastruna z tak dłu
giego okresu pozwala jedynie na zarysowanie jej związków z antykiem, nie zaś na 
pogłębioną analizę.

Utwór Elegia z pierwszego tomu liryków Mieczysława Jastruna pt. Spotkanie 
w czasie (1929)4 przynosi swojego rodzaju retrospektywną sumę młodzieńczych 
przeżyć wyniesionych ze szkolnej lektury Iliady:

4 Opieramy się tu na drugiej wersji tego wiersza zamieszczonej w tomie Poezje zebrane Mie
czysława Jastruna, Warszawa 1975, s. 29. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty pochodzą 
z tego wydania.

5 Por. J. Tr z n a de 1, op. cit., s. 13, passim.
6 Por. ibidem, s. 40, passim.

Milczący, pochyleni nad księgą „Iliady”
Węszyliśmy krew zbrodni, szaleństwa i zdrady,
Co po latach straszliwe wypaliła znamię
W duszach naszych tym mieczem, który silne ramię
Achilla wzniosło przeciw krzywdzącej przemocy.
(s- 29)

Pamięć poety przywołuje obrazy i sceny z Iliady, wchłonięte niegdyś, w owych 
„dniach młodości pierwszych”, wzbogacone o późniejsze doświadczenia - gniew 
Achillesa na Agamemnona, rozpacz i modlitwę Chryzesa do Apollona o zemstę 
na Grekach, zarazę zesłaną przez boga na obóz grecki, zbieranie trupów z pola 
walki. Odpowiedź na pytanie o funkcję tych pełnych dramatycznej ekspresji scen 
z poematu Homera przynoszą ostatnie wiersze Elegii:

Kto zdejmie z nas ten ciężar bolesnej zadumy
I sen prastarych lasów, których gęste szumy
Przywodzą nam na pamięć dni młodości pierwsze
Wawrzyny i podobne szumom morza wiersze.
I nagle wielki ogień zjawia się przed nami
I bóg smintejski Greków rażący grotami.
(s. 30)

Zapatrzenie Jastruna w przeszłość, widoczne w jego pierwszym zbiorze poezji, 
można uznać za rezultat wpływu filozofii Henri Bergsona, której centrum stano
wiły zagadnienia czasu, trwania, przemijania i pamięci. Przeświadczenie poety, że 
cierpienie jest nieodłączną cząstką ludzkiego bytu, da się wytłumaczyć obecno
ścią bergsonizmu w filozoficznym nurcie poezji Jastruna5.

Z kolei jego czwarty tom poezji, Strumień i milczenie (1937), został uznany 
przez krytykę za wyraz skrajnej mitologizacji rzeczywistości, oderwania symbo
liki świata poetyckiego od realiów6. Dość przekonywający wydaje się pogląd, iż 
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na ukształtowanie się stosunku poety do rzeczywistości wywarła wpływ modna 
w latach 30. cykliczna teoria kultury, w myśl której w historii kultury powtarzają 
się pewne ponadczasowe mity, stanowiąc jej siłę napędową7.

7 Por. A.Sandauer, Poeci czterech pokoleń, Kraków 1977, s. 220, passim.
8 Niezbyt precyzyjne jest wyrażenie Artura Sandauera, jakoby Mitologia stanowiła zdekonkre- 

tyzowaną „odbitkę" legendy o Argonautach. Ibidem, s. 222.
’ M. Wyka, Liryka Jastruna. Notatki podczas lektury, „Pismo” 1981, nr 5-6, s. 63. Badaczka 

uważa, że mamy tu do czynienia z wizją arkadyjską, „projektem rzeczywistości uspokojonej”.
10 Por. A.Sandauer, Poeci czterech pokoleń, s. 222.
11 Por. J. Błońsk i. Poezja głębi, [w:] Poeci i inni, Kraków 1956, s. 187

Jednym z przykładów intensywnego mitologizowania rzeczywistości, a zra
zem jej „udziwniania” za pomocą mało czytelnej symboliki, jest utwór Mitologia 
z tego samego zbioru8. Jastrun posłużył się tu Vorgeschichte legendy o Argonau
tach, historią Fryksosa i Helle, którzy uciekając przed mściwą macochą, wznieśli 
się w niebo na grzbiecie uskrzydlonego złotorunnego barana. Utwór ten został 
skonstruowany na zasadzie dość luźnego ciągu skojarzeń, w którym mit jest ro
dzajem spinającej ramy:

Unosząc się w senne powietrze z nagrzanej czerwcowym słońcem trawy
Szły na zachód wzgórza przemienione.
Dzieci skacząc toczyły koła, po złotą wełnę zabawy
Przeprawiały się na drugą stronę.

Dzieci porwane na niebo, w letnim unoszą się zmierzchu,
Zderzając się z tęczą kołami.
(s. 141)

Poeta dokonał tutaj dość znamiennego przesunięcia znaczeń: dziecięcy bo
haterowie greckiego mitu dosiadają barana o złotym runie pod wpływem stra
chu przed okrutną macochą, natomiast dzieci w Mitologii Jastruna wznoszą 
się w niebo „po złotą wełnę zabawy”9. Dramatyczna ucieczka Fryksosa i Helle 
zmienia się tu po prostu w dziecięcą zabawę, „przeprawienie się na drugą stro
nę", „przekradnięciem się za wieczór” - poza świat realny, istniejący w realnym 
czasie10.

A tam już eleata mroczny napinał cięciwę
I trwał nieruchomo w powietrzu.
(s. 141)

Podniebna ucieczka Fryksosa i Helle powtarza się w wieczornych zabawach 
dzieci dzięki temu, że czas stoi nieruchomo w miejscu. Symbolem tej stabilności 
czasu jest właśnie ów eleata napinający cięciwę, którego postać stanowi tu wyraź
ne nawiązanie do sławnego argumentu Zenona, przedstawiciela szkoły elejskiej, 
przeciw ruchowi i zmienności11.
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Utwór pt. Umarłe milczenie z tomu Strumień i milczenie pozostaje również 
w kręgu odrealnionej, postawionej ponad czasem mitologii12. Milczący przewoź
nik, posępny starzec przeprawiający dusze zmarłych przez Styks to bez wątpienia 
Charon13. Ale podobnie jak w Mitologii postać podziemnego przewoźnika została 
tu w pewien sposób „zdematerializowana” niejako wbrew tradycji poezji starożyt
nej, w której obraz Charona posiadał wyraźne znamiona konkretności14. Tymcza
sem w utworze Jastruna nie tylko Charon jest milczącą, nieruchomą i całkowicie 
nierealną zjawą, jakby poczętą w koszmarnym śnie, widmowy jest również sam 
krajobraz, przez który przepływa prom umarłych.

12 M. O r s k i, Znaki czasu, [w:] Etos lumpa. Szkice literackie, Wrocław 1978, s. 102. Autor uwa
ża, że jest to jedna z licznych w poezji Jastruna alegorii czasu, odwołujących się do skojarzeń oni- 
rycznych i funebralnych.

13 Według Sergiusza Sterny-Wachowiaka Charon w tym utworze to symbol pamięci, która 
może przeprawić się przez Acheron czasu. S. S t e r n a-W a c h o w i a k, Tolle lege. O twórczości Mie
czysława Jastruna, „Twórczość" 1990, nr 1, s. 69.

14 Por. We r g i 1 i u s z, Eneida, VI, 285-304.
15 M. J a s t r u n, Poezje zebrane, s. 111.
16 Ibidem, s. 116.
17 Por. J. Kott, recenzja z Strumienia i milczenia, „Życie Literackie" 1938, z. 3, s. 123; K. Za- 

wodziński, Poezja dla niewielu, „Wiadomości Literackie" 1937, nr 47, s. 386.
18 J. Błoński, op. cit., s. 191.
19 Por. A.Sandauer, Poeci czterech pokoleń, s. 223.
20 Artur Sandauer zarzuca Jastrunowi, iż w tych wierszach dał dowód niezrozumienia istoty 

faszyzmu, skoro dostrzegł w nim jedynie niszczyciela kultury. Ibidem, s. 227.

Odrealniona, jakby zastygła w konwencji snu-koszmaru mitologia starożyt
na pojawia się także w kilku innych wierszach pomieszczonych w tym tomie, jak 
np. w utworze Młodość15 czy Zachód)6. Krytyka literacka uznała Strumień i milcze
nie za szczyt mitologizacji świata poetyckiego Jastruna i za apogeum stylu symboli- 
stycznego, a jednocześnie - świadectwo podatności poety na wpływy, w tym rów
nież antyczne17. Z drugiej strony, jak zauważono18, w niektórych utworach z tego 
okresu pojawiają się już akcenty świadczące, iż wyobraźnia poety reaguje na zagad
nienia związane z realnym życiem19. Wydaje się, że potwierdzeniem tych ocen w to
mie Strumień i milczenie mogą być dwa wiersze: Śmierć poezji i Napis na ruinie. 
Obydwa utwory są wymierzone przeciwko faszystowskiej ideologii Kulturkampfu, 
która w latach powstania tego zbioru niepokojąco przybierała w Niemczech na sile, 
grożąc zagładą cywilizacji europejskiej20. W obu utworach można odnaleźć sporo 
wyraźnych odniesień do antyku. I tak, wstępna strofa Śmierci poezji przynosi groź
ną, niemal katastroficzną projekcję zagłady, jakiej dokonują hordy niemieckich bu
rzycieli kultury. Przy użyciu niezwykle czytelnej i trafnej symboliki Jastrun wymie
nia tu najważniejsze stadia rozwoju kultury europejskiej, których dorobek ulegnie 
zniszczeniu pod ciosami niemieckich barbarzyńców: starożytność - „łaciny dźwięk 
przedrzeźniać dzidą” średniowiecze - „podpalać cień dantejskich strof” renesans - 
„...rąbać strop, / Co patrzy snem Rafaelowym” Budując wizję ginącej bez pogrzebu 
poezji, Jastrun przywołuje w tym utworze mitologiczne symbole śmierci:
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Milczenie Lety, czarny Styks
Ostatnie słowo twe zagrzebie.
(s. 152)

XX-wieczna niemiecka barbaria, której ofiarą pada całe dziedzictwo kultural
ne Europy, okazuje się bardziej nieubłaganym wrogiem poezji niż dzicy Scytowie, 
wśród których musiał żyć na wygnaniu Owidiusz. Tarcze rzymskich legionów chro
niły poetę-wygnańca przed zwątpieniem i rozpaczą, przed utratą wiary w potęgę 
cywilizacji i w wartość kultury.

Napis na ruinie, drugi z „antybarbarzyńskich” liryków Jastruna, stanowi rodzaj 
epitafium cywilizacji europejskiej zdruzgotanej przez nowoczesnych niemieckich dzi
kusów, epitafium utrzymane w tonie przerażającej wizji-proroctwa, przynosząc jakby 
gorzką polemikę z horacjańską odą III 30 (Exegi monumentum), która była wyrazem 
wiary w niezniszczalność własnej poezji, w jej wieczne trwanie w świecie kultury:

Najlepsza nasza część
W przepaść runęła.
Żelaznej zmowy pięść
W proch zetrze dzieła.
(s. 157)

Przemiany, jakim uległa poezja Jastruna w latach wojny, nie rozluźniły jej 
związków z antykiem, ale spowodowały przekształcenia w jego funkcjach - zgod
ne z ogólnym kierunkiem jej rozwoju. W dwóch zbiorach poezji z okresu okupa
cji, w Godzinie strzeżonej (1944) i w Rzeczy ludzkiej (1946), antyk służył przeka
zywaniu treści wyrażającej uczucia i emocje powszechne21, ostrymi konturami 
wyryła się w nich prawda okresu okupacji niemieckiej, atmosfera terroru i grozy, 
pragnienie oporu i wola walki przeciwko ciemiężcom spod znaku swastyki.

21 Por. W. Maciąg, Zarys dziejów literatury polskiej, cz. 3:1918-1963, Wrocław 1972, s. 525; 
L. F1 a s z e n, Uwagi o poezji Jastruna, „Życie Literackie” 1952, nr 18, s. 11.

W utworze Centaury z tomu Godzina strzeżona nienawiść do niemieckich na
jeźdźców nasuwa poecie porównanie hitlerowskich oddziałów motocyklowych 
do mitologicznych centaurów, dzikich półludzi-półkoni, których żywot jest pa
smem zbrodni i gwałtów:

Stalowi, na motocyklach, zrośnięci
Z motorem, jak ich mowa żelazna warczącym,
Pędzą pod wiatr dwugłowi i w pędzie przegięci,
Swój zmotoryzowany cień wloką po łące.
Las cwałuje ku nocy - i przed miastem czarnym
Zatrzymuje się burza jego drzew jak wryta -
Jaskinia snu i zbrodni, gdzie leżą centaury;
Śpią, a w ich czaszkach konie krwi biją kopytem.
(s. 200)
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U kresu snu, w którym jawią im się własne zbrodnie, trupy pomordowanych 
i krew, czeka ich śmierć, którą ujrzą „w słońcu noża” Podobnie jak mitologiczne cen
taury, które za swoje gwałty i bezprawia poniosły śmierć z rąk Lapitów, tak i niemiec
cy żołdacy, owe „zgaszone dusze" padną od noża prześladowanych i gnębionych.

Z konfrontacji okupacyjnej rzeczywistości z okresem poprzedzającym wybuch 
wojennej zawieruchy, która zburzyła normalne, uporządkowane życie, narodził się 
piękny, utrzymany w melancholijnej tonacji liryk pt. Uczeń. Znajdujemy tu tylko 
jedno, bardzo jednak znamienne odwołanie do antyku, doskonale określające sy
tuację przełomu, jaki w świadomości ludzkiej spowodowała wojna:

To było już przy końcu ostatnich wakacji.
Zielone kabzy nabijał żołędźmi dąb
Na wzgórzu, które jeszcze dzisiaj widzę stąd -
I na Homera rzucał już cień surowy jak prawda Tacyt.
(s. 206)

W ostatniej, uderzająco obrazowej metaforze zawarta została cała istota do
konującej się przemiany na granicy dwóch czasów: piękny, na wpół bajeczny, bo
haterski świat Homera musi teraz ustąpić miejsca groźnemu światu Tacyta, który 
obnażył bezlitosną, surową prawdę dziejów. Czas Homera skończył się bezpow
rotnie, nastał czas Tacyta, czas nieludzki, pełen zbrodni, fałszu i okrucieństwa.

Wśród „antycznych” liryków w Rzeczy ludzkiej, drugim tomie okupacyjnej po
ezji Jastruna, naczelne miejsce zajmuje bez wątpienia wielekroć cytowany i ana
lizowany wiersz Czytanie Homera. Iliada na nowo staje się źródłem prawd rewe
lacyjnie aktualnych dla całego pokolenia walczącego o wolność. Dojrzewanie do 
zrozumienia bohaterów Iliady wiodło przez doświadczenia wojenne, przez cier
pienia własne i cierpienia setek tysięcy anonimowych bohaterów wielkiej tragedii 
dziejowej:

Dopiero dziś po próbach najcięższych, tak ciężkich
Jakbym po śmierci wracał do domu młodości,
Rozumiem was i kocham, gwałtowni i prości,
I niekiedy plączący pomimo lat męskich.
(s. 274)

W tej czytanej na nowo i na nowo odkrywanej Iliadzie, w której można odna
leźć martyrologię własnego narodu, pragnienie zemsty, poczucie osamotnienia, 
poszukiwanie braterstwa, pojawia się w końcu wielka na miarę Stanisława Wy
spiańskiego paralela Troja-Warszawa:

Wróg był bardziej okrutny niż Grecy Homera,
Lecz ten sam płomień świecił nam - obrońcom Troi.
(s. 274)

Ale owej paraleli Jastrun nie ogranicza do podobieństwa losów, do jedności 
celu, jaki przyświecał obrońcom ojczystych miast: młodzi bohaterowie Warszawy, 
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owi „Trojanie waleczni", zdołali w tej walce o wolność ojczyzny zwyciężyć śmierć, 
wznieść się ponad własny strach i odnaleźć samych siebie. Dopiero teraz, po naj
cięższych doświadczeniach, objawi im się prawdziwy sens Iliady, prawdziwe zna
czenie owego „wiersza wiecznego".

W następnym tomie liryków pt. Sezon w Alpach (1948) widoczne jest częścio
we odejście Jastruna od symbolizmu i zbliżenie do realizmu, przy czym obydwie 
poetyki niejako sąsiadują tu ze sobą, tworząc, jak uważała krytyka, „rodzaj syn
tezy między przed- a powojenną poezją Mieczysława Jastruna”22. Nawiązania do 
antyku nie ograniczają się tu, jak sądzą krytycy, do „personifikacji pojęć przy po
mocy nazw bóstw rzymskich i greckich” czy też do „zastępowania polskich słów 
metaforami starożytności”23.

22 Por. A. Sandauer, ...Jastrunapo raz drugi, [w:] idem, Stanowiska wobec..., Kraków 1963, 
s. 64; por. także: J. Błoński, op. cit., s. 204; H. Vogler, recenzja z Sezonu w Alpach, [w:] idem, 
Z notatek przemytnika. Szkice krytyczne, Warszawa 1957, s. 142, passim.

23 Por. J. Trznadel, op. cit., s. 89.
24 A. Bichta, Romantyzm, czyli lekcja pesymizmu. O poezji wojennej Mieczysława Jastruna, 

„Poezja” 1980, nr 9, s. 89. Badacz dostrzega w wojennej i powojennej twórczości Jastruna pesymizm 
i brak wiary w ponowną integrację świata.

Utwór W jesiennym słońcu Persefona stanowi refleks sceny zapamiętanej 
z warszawskich Łazienek w ostatnich dniach wojny. Ten wyraźnie deskrypcyjny 
wiersz zaczyna się od zwięzłego, jakby kilkoma kreskami naszkicowanego na tle 
jesiennego parku opisu posągu Persefony-Kory, pogrążonej w zadumie i przygo
towującej się wraz z całą przyrodą do jesiennego odejścia:

W jesiennym słońcu Persefona
Wśród drzew współobecnych, w Łazienkach
Nad rychłym zejściem zamyślona
W pochyleniu gałęzi klęka.
(s. 290)

Ten niewielki utwór bliski jest w nastroju scenie łazienkowskiej z Nocy listopa
dowej Wyspiańskiego. Wyobraźnia poety przywołuje tu posępne obrazy i sceny 
z parku. Wśród ruin śpiący leżą obok umarłych, reflektory wydobywają z ciemno
ści sypiące się gruzy, słychać gwizd moździerzy i strzały karabinów. Posąg greckiej 
bogini stanowi w tym utworze, podobnie jak w dramacie Wyspiańskiego, symbol 
dokonującego się przełomu w życiu narodu - śmierci i odejścia w przeszłość całej 
epoki; brak tutaj tylko wiary, że na ruinach narodzi się z wiosną nowe życie24,

Poemat Poeta i wspomnienie, będący swojego rodzaju próbą poetyckiego ob
rachunku z własną przeszłością, zawiera szereg odwołań antycznych. Przyjaciółki 
zapamiętanej z młodości dziewczyny to nimfy, które „nurzały w mgle porannej 
perłowe kolana”, a zwiewna, eteryczna postać koleżanki kojarzy się we wspomnie
niu poety z antyczną Elektrą. Skarżąc się na niemożność oderwania poezji od 
własnych doświadczeń, na zbytnią skłonność do konkretyzacji swoich przeżyć, 
pisze Jastrun:
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Ale poezja moja jak Meduzy głowa
Spojrzeniem wszystko w kamień zamienia i ciszę.
Wszystko to mnie przejmuje. Niełatwo piszę,
Nie umiem dwóch zdań złożyć, aby pod nie
Nie podłożyć twardego jak stół doświadczenia.
(s. 331)

Refleksja na temat języka własnej poezji łączy sie w tym utworze ze wspomnie
niem szkoły i przesadnej edukacji w językach klasycznych:

Mowę szorstką przenoszę nad łacińskie i greckie dźwięki,
Których długo uczono mnie w szkole jak lewej ręki,
Jakbym zamieszkać miał w Campanii lub w Argos.
(s. 332)

W Poemacie o nocy wiosennej młody listonosz jest w oczach zakochanej dziew
czyny posłańcem bogów, skrzydłonogim Hermesem:

...Chłopiec, co odstawił rower,
Lecz kroczy jeszcze, jakby skrzydła drżały
U jego nóg, posłańcem jest i bogiem.
To cóż, że listy roznosi w tygodniu?
Brąz jego ciała wypalony w ogniu
Jeśli marmuru dotknie, zmieni się w ogień.
(s. 328)

W początku lat 50. odwołania antyczne w poezji Jastruna znikają niemal całko
wicie. Wynika to z jednej strony z ogólnej sytuacji kulturalnej tego okresu w Pol
sce, z drugiej natomiast jest rezultatem przemian, jakim uległa jego poezja wsku
tek nacisków propagandowo-administracyjnych i krępujących swobodę twórczą 
haseł ideologicznych25. W tomie Rok urodzaju (1950) z punktu widzenia nawią
zań do antyku na uwagę zasługuje jedynie utwór pt. Stara grecka płaskorzeźba. 
Kamienna płaskorzeźba, przedstawiająca scenę spotkania Orfeusza z przywróco
ną do życia i mającą po raz drugi umrzeć Eurydyką, nasuwa poecie skojarzenie 
z aktualną sytuacją Grecji uwikłanej w nową wojnę:

25 Por. J. B ło ń sk i, op. cit., s. 207, passim.

Ta sama Grecja —
Wskrzeszona z martwych
I odchodząca
Powtórnie.
Nie ostygł popiół
Zorza gorąca
Nad Europą.
(s. 345)



Antyczne inspiracje Mieczysława Jastruna 233

Ale dawna Grecja, której świadectwo stanowi owa płaskorzeźba, jest nieznisz
czalna, nie podlega upływowi czasu, jej „wskrzeszenie z martwych” jest zawsze 
jeszcze możliwe.

W tomie Poezja i prawda (1955) zaznacza się zupełnie uchwytny zwrot poety ku 
głębokiej problematyce etycznej, a zarazem zaniechanie, narzuconych naszej litera
turze początków lat 50., sztywnych konwencji ideowo-tematycznych26. Temu prze
łomowi w twórczości Jastruna towarzyszy częste odwoływanie się do antyku, inten
sywniejsze niż w poprzednich okresach. Krytyka przypisała to wyraźnemu ciążeniu 
poety ku klasycyzmowi, a z drugiej strony poszukiwaniu przez niego związków kul
tury polskiej z europejską, świadectw istnienia i żywotności tych związków27.

26 Por. J. B ło ń s k i, op. cit., s. 214.
27 Por. R.Piotrowski, Przychodzisz w takiej postaci, „Miesięcznik Literacki” 1973, nr 1, s. 52, 

passim.
28 Ajschylos w Agamemnonie przyjmuje wersję, według której w Aulidzie poniosła śmierć Ifi- 

genia; dopiero późniejsze wersje, np. Eurypidesa Ifigenia w Aulidzie, utrzymują, że bogini, litując 
się nad niewinną dziewczyną, porwała ją i przeniosła do Taurydy, a jej miejsce na ołtarzu ofiarnym 
zajęła łania.

29 We r g i 1 i u s z, Ekloga IV, w. 53.

Zwięzły utwór pt. Ifigenia stanowi zbiór ogólnych refleksji na tle znanego mitu 
greckiego o śmierci mykeńskiej królewny Ifigenii, złożonej na ofiarę bogini Arte
midzie. Śmierć Ifigenii w rozumieniu poety nie jest zdarzeniem jednorazowym, 
skończonym w czasie: ta śmierć pod nożem ofiarnym wciąż się powtarza, trwa 
przez wieki, wciąż płynie niewinna krew Ifigenii. To nie łania zginęła zamiast kró
lewny, to nie krew dzikiego zwierzęcia zbroczyła ofiarny ołtarz bogini28. Nasuwa 
to poecie gorzką refleksję:

Ze wszystkich stworzeń
Najczystsze ginie.
(s. 395)

Legenda o śmierci Ifigenii na ołtarzu Artemidy to dla poety symbol mądrości 
antycznych Greków, ich znajomości człowieka, rozumienia przez nich tragizmu 
ludzkiego losu.

Mottem Pieśni, jednego z najpiękniejszych utworów w tomie Poezja i prawda, 
jest wiersz z eklogi IV Wergiliusza: O mihi tum longae maneatpars ultima vitae29. 
W całości liryk ten jest świadomym i jawnym naśladowaniem:

Cóż to? czy jak Wergil słodkim szałem
Porwany zacznę ciebie sławić, dziecię.
I nawet matkom stada ociężałym
Każę do ciebie przyjść w gorącym jasnym lecie.
(s. 389)

Zależność Jastruna od sielanki Wergiliusza wyraża się tu nie tylko w eks
ploatacji motywu głównego - narodzin dziecka. Naśladując szereg motywów 



234 Stanisław Stabryła

Wergiliuszowych, takich jak hojność, łaskawość i dobroczynność przyrody dzięki 
przyjściu na świat owego dziecka, poeta stwarza w Pieśni nastrój zbliżony do na
tchnionej, proroczej i wizjonerskiej eklogi Wergiliusza.

Dedykowany Leopolodowi Staffowi utwór Lukrecjusz wpisany został w formę 
rozmyślań poety Horacego nad wielkością poematu Lukrecjusza De rerum natu
ra. Utwór Lukrecjusza, dzieło, „co się z potężnej żądzy poznania poczęło” został 
potępiony przez cesarza Augusta, który widział w nim zagrożenie dla swojej po
lityki restytuowania dawnych kultów i tradycyjnej religii rzymskiej. Wolnomyśl
ność Lukrecjusza, odwaga jego poglądów, prawdomówność i jasność spojrzenia, 
wszystko to czyni jego poemat nieśmiertelnym, wbrew rozkazom cesarza, na 
przekór klątwie, jaką obłożono ten utwór. Rozmyślania Horacego o poecie, który 
„łamał ład i miarę", zamyka proroctwo - zapowiedź przyszłej chwały wielkiego 
twórcy:

Kiedyś z kodeksów zetlałych wyleci
Jak feniks, by zaświecić w ciemnościach stuleci,
On, którego nazwisko z żywych wymazano,
Wymienić zakazawszy w grobie pochowano.
(s. 410)

Czterowiersz bez tytułu z tego samego tomu, poświęcony pamięci Juliana Tu
wima, nawiązuje do znanej ody Horacego II 20: Non usitata nec tenui ferar, gdzie 
rzymski poeta zbudował słynny obraz przemiany wieszcza w łabędzia, który de- 
dalowym lotem uniesie się ponad ziemią:

Zachowa dni te nasza pamięć,
Kiedy srebrniałeś do odlotu,
Dwukształtny Horacego łabędź,
Co w skrzydłach waży dzień powrotu.
(s. 412)

Jastrun zaczerpnął z pieśni Horacego nie tylko samą metaforę „poeta-łabędź” 
ale również epitety i określenia z nią związane: „Dwukształtny Horacego łabędź” 
odpowiada horacjańskiemu „biformis... vates”; „srebrniałeś do odlotu” - „album 
mutor in alitem”. W odzie Horacego nigdzie jednak nie można znaleźć zapowie
dzi powrotu poety-łabędzia.

Warstwę narracyjną utworu Alcestis z tomu Poezja i prawda tworzy znany mit 
grecki o poświęceniu się żony króla Admeta, Alcestis, która zgodziła się przy
jąć śmierć przeznaczoną mężowi. Zachowując ogólne zarysy opowieści mitolo
gicznej, poeta znalazł tu zupełnie nową, oryginalną motywację powrotu Alcestis 
z krainy umarłych; królowa zrozumiała bowiem, że jej ofiara była daremna, gdyż 
umierając za Admeta, nie wyzwoliła się od miłości do niego:

Ach, ujrzała daremność ofiary
I pojęła, że nie można skryć się
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Przed nim. Szedt z nią znowu w płaszczu szarym
Mroczny, drżący, ukochany nad życie.
(s. 415)

W greckim micie Alcestis została wyrwana przez Heraklesa z objęć śmierci- 
-Thanatosa; w poemacie Jastruna bohaterka wraca do świata żywych nie dzięki 
sile ramion dobroczynnego herosa, ale dzięki swej własnej miłości do męża, która 
pozwoliła jej poczuć na nowo „żywej krwi w trwożnej piersi obecność” i otwo
rzyła jej bramę ku światu i ku życiu. Grecki mit o Alcestis posłużył Jastrunowi za 
tworzywo poematu, doskonale ukształtowane już tradycją literacką - by wspo
mnieć tu choćby o sztuce Eurypidesa pod tym samym tytułem.

Gorący popiół, wydany w roku 1956 tom liryków Jastruna, świadczy o głę
bokim zaangażowaniu poety w sprawy współczesności i zawiera dość nieliczne 
odniesienia do starożytności, głównie przypadkowe reminiscencje, aluzje, ob
razy, okazjonalne porównania i metafory. I tak np. w utworze pt. Legenda znaj
dujemy ironiczną aluzję do podbojów rzymskich, których konsekwencje ponosi 
jeszcze dzisiaj nasz naród. Kolejny tom poezji Jastruna pt. Genezy z roku 1959 
wykazuje nieco silniejsze związki z antykiem, jakkolwiek funkcjonowanie tej 
tematyki nie jest tu ani zbyt intensywne, ani nie prowadzi do oryginalnych czy 
odkrywczych rezultatów30. Przyglądnijmy się kilku spośród pomieszczonych 
tam utworów.

30 Por. S. Stabryła, Antyk w poezji Mieczysława Jastruna..., s. 299.

Via Appia antica jest swojego rodzaju poetyckim zapisem wrażeń i refleksji 
inspirowanych widokiem najsławniejszej z dróg starożytnego Rzymu: marmuro
we grobowce sprzed dwóch tysięcy lat, żałobne cyprysy kołyszące się na tle błę
kitnego nieba, warstwy ziemi pokrywające kamienne bloki - wszystko to skła
nia do medytacji o upływie czasu, przeszłości, śmierci. Ale tutaj, na Via Appia, 
śmierć stopiona ze świeżością przyrody nie ma w sobie nic z trującej zgnilizny 
rozkładu - można w niej znaleźć tylko spokój, pogodę, zamyślenie:

A może śmierć jest jak pszczoła,
Co ukąsiwszy, gniew swój zostawia wraz z żądłem?
Ta droga umarłych jest dzisiaj prawie wesoła,
Bezosobista w swym zamyśleniu mądrym.
(s. 460)

I jeszcze jedną refleksję nasuwa widok tej drogi umarłych: przyroda łatwiej się 
godzi z upływem czasu, z przemijaniem, niż serce człowieka.

Główny temat wiersza Porwanie Europy z tego samego tomu stanowi kon
frontacja własnych marzeń z rzeczywistością, marzeń o pokoju - z rzeczywisto
ścią przemocy i kłamstwa. Mit o porwaniu Europy staje się dla poety symbolem 
przemocy, gwałtu, oszustwa i kłamstwa, symbolem wszystkiego, co złe w naturze 
ludzkiej, co zbliża człowieka do przepaści i niweczy marzenia o ludziach, którzy 
„zmielą na chleby kamienie”:
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Moja prawda, której nie zmieni śmierć i niewola,
Mój sen o ludziach, co zmielą na chleby kamienie.
Moja ostatnia nad rozpaczą aureola.
(s. 455)

Inne przykłady odwołań do cywilizacji starożytnej można odnaleźć w poema
cie o Dubrowniku pt. Miasto nad morzem, który rozpoczyna się od przypomnie
nia odległych dziejów Morza Adriatyckiego:

Morze greckie, rzymskie, kartagińskie.
Znikłych okrętów na fali dotyk.
(s. 449)

Dalej pojawia sie pytanie, które niejako wyjaśnia takie określenia Adriatyku 
i odkrywa niemożność oderwania myśli o teraźniejszości tego morza od jego 
przeszłości, od tysiącleci jego historii:

Dlaczego morza szum wciąż przelewa
Czas starożytny, bijąc o brzeg
W kadzidłach piany i nieba,
I sypie sól i śnieg.
(s. 450)

Są w tym poemacie jeszcze inne, mniej istotne, przeważnie werbalne interferen
cje antyczne, podobnie jak w utworach pt. Filozofia^ czy Milczące monologi31 32.

31 M. J a s t r u n, Poezje zebrane, s. 473.
32 Ibidem, s. 497-498.
33 Ibidem, s. 710.
34 J. Pieszczachowicz, Z Jastrunem - spotkanie w czasie, „Miesięcznik Literacki" 1977, 

W zbiorze W biały dzień (1969) ewokacją mitologiczną jest w całości utwór 
pt. Acheron33, liryczne opowiadanie utrzymane w konwencji snu-majaku tworzy 
wizję świata podziemnego i rzeki śmierci - Acheronu, wizję z pewnością ukształ
towaną pod wpływem opisu z księgi VI Eneidy Wergiliusza. Głównym rysem tego 
nierealnego, sennego krajobrazu jest jego bezruch:

Czułem, że jestem nad rzeką, lecz była to rzeka nieruchoma.
Byłem w królestwie braku tego wszystkiego, do czego przywykłem.
Mary tu cierpią z braku obrazów, głosów, z braku oddechu,
Z braku wolności poruszeń.
Po naszej stronie jest tak wiele powietrza, tak wiele żywiącej wody,
Nie wiemy już, jakie to szczęście móc poruszać się.
(s. 710)

Obraz krainy śmierci istniejącej na pograniczu snu i jawy jest więc niejako 
negatywem świata realnego34. Istotę owego podziemnego królestwa stanowi brak, 
odwrotność tego wszystkiego, co składa się na rzeczywiste życie.
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Utwór Z podziemia i z morza pomieszczony w tomie Błysk obrazu35 stanowi jesz
cze jedno nawiązanie do niezwykle popularnego w XX w. mitu Edypa36. Zbrodnie 
Edypa, ojcobójstwo, kazirodztwo, stają się w tym utworze symbolami ukrytych, ale 
potężnych sił, które władają człowiekiem. Edyp zamordował swego ojca, starego króla 
Lajosa, w kazirodczym związku obcował z własną matką - odtąd zbrodnie te będą już 
zawsze towarzyszyły ludzkości, będą ją oplatały swymi niewidzialnymi ramionami.

nr 6, s. 67. Badacz twierdzi, że sen jest dla Jastruna ontologicznie zbliżony do wyobraźni poetyckiej, 
jako rodzaj wąskiej kładki między istnieniem i nieistnieniem, życiem a śmiercią.

35 M. J a s t r u n, Błysk obrazu, Warszawa 1975, s. 40.
36 Popularność swoją mit ten zawdzięcza z pewnością wpływowi psychologii głębi na literatu

rę: dla Zygmunta Freuda, a później dla Carla Gustava Junga czy Friedricha Adlera mit ten stano
wił pewnego rodzaju model ukazujący kompleksy natury ludzkiej w sposób nadzwyczaj jaskrawy. 
Szczególnie często i chętnie mit Edypa eksploatowali dramatopisarze francuscy, jak np. André Gide 
(1931), Jean Cocteau (1943), André Obey (1948).

37 M. Jastrun, Błysk obrazu, s. 40.
38 Ibidem.
39 Ibidem.

Do rozmiarów całej ludzkości rozrósł się przydrożny incydent
i odtąd dąb w koronie konarów z insygniami zamordowanego króla
wznosi się z podziemia nad nocnymi trwogami mężczyzn
nad niepokojem przyczajonym w kącie namiotu
lub w domu gdzie śpi bezdzietne małżeństwo
albo gdy rozlegnie się płacz dziecka porzuconego w górach37.

Potworny - bo sprzeczny z prawami natury - erotyzm wyrasta z podziemia jak 
korzenie dębu, pod którym zostało złożone ciało zamordowanego króla, ojca Edy
pa. Erotyzm jest ciemną, niekontrolowaną siłą, która budzi w nas niepokój i trwo
gę. Ten wszechobecny erotyzm może przybrać jeszcze inną postać: jego symbolem 
staje się wydobyty z morza posąg Afrodyty, bogini miłości:

A wyłowiona z morza postać Afrodyty
wywołuje grozę
a potem śmiech rybaków o niskich czołach38.

Znajdując w micie Edypa inspirację tematyczną dla swej wyraźnie demonicznej 
koncepcji kompleksów władających człowiekiem, przeciwstawia ją Jastrun przy
rodzie, światu roślin i zwierząt, który „nie zna grzechu kazirodztwa” Podwójna 
zbrodnia Edypa ma tutaj wymiary grzechu pierworodnego, od którego człowiek 
już nigdy nie zdoła się uwolnić.

W utworze Jastruna są jeszcze inne, trudniejsze do interpretacji nawiązania do 
antyku, pozostające w ścisłej relacji z motywem głównym. Jedno z nich zawarte 
jest niewątpliwie w poniższym dwuwierszu:

Tylko dzieci rozmawiają o duszy
w domu, z którego wyszli rozmówcy Sokratesa39.
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Znajduje się tutaj prawdopodobnie aluzja do Platońskiego Sympozjonu, któ
rego treścią jest właśnie rozmowa na temat Erosa, a raczej rozpisana na głosy 
pochwała boga miłości. Jeśli dobrze rozumieć przytoczony powyżej dwuwiersz, 
wyrażona tu została myśl, że jedynie dzieci są wolne od zgubnego erotyzmu i tyl
ko one naprawdę potrafią zajmować się sprawami duszy, podczas gdy światem 
dorosłych niepodzielne włada wszechpotężny Eros40. Świadectwem tego jest wła
śnie owa dyskusja w domu Agatona41 42.

40 J. Łukasiewicz, Mieczysław Jastrun, [w:] Literatura polska w okresie międzywojennym, 
red. I. Maciejewska, J. Trznadel, M. Pokrasenowa, t. 4, Kraków 1993, s. 18, Obraz litera
tury polskiej XIX i XX wieku, seria 6. Badacz zauważa, że w niektórych zbiorach poezji Jastruna, 
m.in. w Błysku obrazu, Scenie obrotowej czy Punktach świecących, podmiot liryczny przyjmuje po
stawę dziecka.

41 Por. S. Stabryła, Hellada i Roma w Polsce Ludowej, s. 103.
42 M. Jastrun, Błysk obrazu, s. 9.
43 Horacy, Carmina III 30, w. 8-9.
44 M. Jastrun, Błysk obrazu, s. 9.
45 Na temat tego utworu pisał Jacek Łukasiewicz: Mieczysława Jastruna spotkania w czasie, 

Warszawa 1982, s. 92.
44 M. Jastrun, Błysk obrazu, s. 15.

Z inspiracji antycznej wyrósł także, jak się wydaje, liryk Fuga temporum*1, 
którego treścią jest refleksja na temat przemijania, nieustannego upływu czasu. 
Punktem wyjścia jest tutaj aluzja do horacjańskiej ody III 30: Exegi monumentum 
aere perennius, w której rzymski wieszcz przepowiada nieśmiertelność własnej 
poezji:

Crescam laude recens dum Capitolium
Scandet cum tacita virgine pontifex43.

W utworze Jastruna Horacjańska wróżba własnej nieśmiertelnej sławy jako 
poety wyrażona za pomocą obrazu symbolizującego wieczność Rzymu - rzym
skiego kapłana wstępującego wraz z westalką na Kapitol - została jednoznacznie 
odrzucona. Oto obraz, który ilustruje ową fuga temporum, bezpowrotne przemi
janie, nietrwałość i znikomość wszystkich dzieł ludzkich:

Dawno już tymi schodami nie wchodzi
Pontifex z cichą Westalką. W ruinach zeschnięte 
chwasty w ruinach szczury w ruinach zdziczałe 
koty Nikt się nie modli o deszcz dla Rzymu44.

Wszystko, także własne życie i własne przeznaczenie, poddaje się temu prawu 
przemijania, którego władczynią pozostaje owa fuga temporum. I nie można roz
strzygnąć, czy jest to sprawa zwykłego przypadku, czy też losu „o sile antycznej”45 *.

Utwór Czerwone na czarnym ze zbioru Błysk obrazu^ został zbudowany 
w formie sekwencji domysłów czy też hipotez na temat antycznych Greków, ich 
wyobrażeń o sztuce jako naśladowaniu i o zasadzie wszechświata, którą według 
nich były woda i ogień. Ale nasza wiedza nie obejmuje ich samych, nie wiemy, jak 
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naprawdę wyglądali, gdyż ich wizerunki na wazach czerwonofigurowych podob
ne są do bogów, nie znamy świata ich uczuć ani odruchów serca, nie potrafimy 
dociec, czy cudowna eufonia ich mowy jest naśladowaniem szumu morza.

Motywy i odwołania do antyku pojawiają się w kilku innych utworach z tego 
zbioru. Ciemny piorun47, który jest rodzajem poetyckiego obrachunku z własnym 
życiem, kończy się opowiadaniem o wielkim Sofoklesie i jego zmaganiach ze swo
im losem:

47 Ibidem, s. 31.
48 Ibidem.
49 Ibidem, s. 29.
50 M. J a s t r u n, Scena obrotowa, Kraków 1977.

Cóż zostało mi prócz młodzieńczej wiary
w nieumieranie wierszy i odwagę
sumienia
Uczył mnie Sofokles stary
który choć znał cenę życia i wagę
chciał umrzeć młodo Ale kiedy dożył
swych lat zmuszony przyjąć los człowieka
śnił że mu zjawił się Zeusowy orzeł
jakby przed śmiercią jeszcze
na znak czekał48.

W wierszu pt. W odstępie czasu los został przyrównany do obrazu z greckiej 
wazy czerwonofigurowej, na której znajduje się rysunek Ajaksa i Achillesa gra
jących w warcaby. W zakończeniu pojawia się refleksja, iż należy postawić znak 
równości między masową zagładą grożącą współczesnemu światu a śmiercią, jaką 
zadawali sobie bohaterowie Iliady.

Odrzucam przeszłość nie po to
bym miał uwierzyć w śmiertelną jak ona
mitologię nowej cywilizacji
Zagłady -
Wcześniej czy później rębajły z Iliady
zakończą grę podobną do gry w warcaby
i nie będzie wzniosłości w szaleństwie
Ajaksa
Jesteśmy znakiem niewytłumaczalnym49.

Ogłoszony w roku 1977 tom poezji Jastruna pt. Scena obrotowa50 zawiera, po
dobnie jak niemal wszystkie poprzednie zbiory tego poety, wiele utworów, któ
re narodziły sie z inspiracji mitu, historii, literatury czy sztuki antycznej. I tak 
np. zwięzły liryk Miłość i mitologia odwołuje się do mitu o uwiedzeniu Endymio- 
na przez Artemidę. Mit grecki został tu poddany nieoczekiwanej transformacji: 
bogini, która uwodzi śpiącego młodzieńca, przybiera tu - podobnie jak mutatis 
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mutandis Zeus w micie o uwiedzeniu Ledy - postać białej łabędzicy. W Endy- 
mionie w chwili przebudzenia wyzwala się nadludzkie, niemal kosmiczne uczucie 
zespolenia z boską kochanką:

Ale budząc się z wolna
gotów był zmieścić w sobie zatopioną
jak Atlantydę na której wre wojna
gadów z płazami albo z legendy Platona51.

51 Ibidem, s. 45.
52 Na temat roli czasu w tym zbiorze poezji Jastruna por. J. Kornhauser, Światło wewnętrzne, 

Kraków 1984, s. 10, passim.
53 M. J a s t r u n, Scena obrotowa, s. 50.
54 Ibidem, s. 52
55 M. J a s t r u n. Podróż do Grecji, Kraków 1978, s. 77.
56 J. Łukasiewicz, Mieczysława Jastruna spotkania w czasie, s. 192. Badacz dostrzega w po

staci delfickiej Pytii w tym utworze gorzki i okrutny autoportret samego poety.

Jastrun w swojej poezji „antycznej” swobodnie operuje kategorią czasu: zda
rzenia odległe od siebie o całe tysiąclecia łączą się w wyobraźni poety z czasem 
teraźniejszym, wywołują w nim określone konsekwencje i wyciskają swe piętno52. 
Oto dzisiaj właśnie dokonuje się nieoczekiwana, zdumiewająca rehabilitacja syna 
Sofroniskosa - przy pomocy małej statuetki, którą można za kilka drachm nabyć 
w Atenach. Wiersz pt. Rehabilitacja Sokratesa53 jest właśnie próbą powiązania 
tamtej niewinnej śmierci sprzed dwudziestu kilku stuleci z dzisiejszą pamięcią 
o Sokratesie. Owa mała statuetka, jaką sprzedają w Atenach turystom, stanowi 
dowód niewinności mędrca skazanego wyrokiem „tłumu próżniaków, rozrabia- 
czy, Kleonów”, dowód, że on wiedział więcej od innych.

Poemat Wyrocznia delficka z tego samego tomu powstał bez wątpienia pod 
wrażeniem widoku ruin sławnej świątyni Apollona w Delfach. Wyobraźnia pod
suwa poecie posępny obraz wieszczącej Pytii, która daremnie próbuje przebić za
słonę czasu:

W dymie kadzideł miota się
spadając w przepaść
wszczepia się w skały pazurami
wiedźma wieszcząca
jakby przebłagać chciała
wyciem suki
ten świat straszliwy bez słońca54.

Swojego rodzaju komentarzem do tej wizji jest zapis-notatka zamieszczo
na przez Jastruna w jego książce Podróż do Grecji55, w której pisarz wypowie
dział swoje refleksje na temat przewidywania przyszłości przez antyczną Pytię56. 
W utworze Wyrocznia delficka znalazł się jakby poetycki zapis wrażeń wyniesio
nych z tamtego miejsca:
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Nikt jeszcze nie przerzucił się na drugą stronę czasu
jakby człowiek nosił na oczach deskę
(jak bodące krowy)
a żądają od niej, by przebodła ścianę
i ujrzała bez oczu, czego nikt nie widzi
samotna wśród skaczących płomieni
oszalała od ukąszeń ognia
czarna od jadu co nie wyssany w porę
sprowadza śmierć zamiast jasnowidzenia57.

57 M. J a s t r u n, Scena obrotowa, s. 52, passim.
58 Ibidem, s. 67.
59 Ibidem.
60 Jacek Łukasiewicz w książce Mieczysława Jastruna spotkania w czasie twierdzi, że w tym 

wierszu znajduje się porównanie dwóch ruin: wewnętrznej - kryzysu wiary w antyczną harmonię 
piękna i dobra, oraz zewnętrznej - ruiny greckiej kultury i sztuki (s. 189, passim).

Problem czasu przybiera często w poezji Jastruna formę opozycji jego dwóch 
wymiarów: przeszłości i teraźniejszości. W liryku pt. Z zasłoną na twarzy opozycja 
ta została ukazana za pomocą dwóch całkowicie czytelnych odwołań do antyku:

Słyszę jeszcze to co Alkajos mówi do Safony
I widzę Tyberiusza gdy nachylając się nad Agrypiną w żałobie
1 chwytając ją nagle za rękę ze złowieszczą słodyczą cytuje
wiersz grecki:
„Czy uważasz się córeczko za pokrzywdzoną
że nie masz władzy?”58

Przeszłość, a raczej myśli i los człowieka w przeszłości, są czymś zrozumia
łym i bliskim - w przeciwieństwie do teraźniejszości, która grozi apokaliptyczną 
zagładą i depcze godność ludzką, i przyszłości, która przychodzi „z zasłoną na 
twarzy”. W tej teraźniejszości, tak obcej i tak dalekiej, nie ma już miejsca ani na 
uczucie, ani na poezję:

Umilkła mowa uczuć.
Zwiędły róże Pierii5’.

Poemat Zejście między cienie powstał również pod wpływem wrażeń wynie
sionych z greckiej podróży: dowodzi tego nie tylko umieszczona u dołu notatka: 
„Grecja 1975”, ale przede wszystkim samo przesłanie utworu. Ruiny antycznej 
Grecji, pokruszone przez stulecia zabytki jej wielkiej sztuki i architektury, przy
wodzą na myśl tamten świat antycznej Hellady, który zszedł „miedzy cienie”60, 
chociaż jego ślady wciąż jeszcze trwają i będą trwały w kształcie utrwalonym 
przez artystów. Greckim rzeźbiarzom, owym „wspaniały drwalom marmuru” 
udało sie dokonać cudu oddzielenia przestrzeni i ruchu od czasu dzięki ich wie
rze w ciało, w materię:
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Wspaniali drwale marmuru
wierzyli ślepo w ciała nie w bogów
dając im ruch w przestrzeń bez czasu
(dzięki tej niewierze doskonalili formę 
resztę pozostawiając Anaksagorasom)61.

61 M. J a s t r u n, Scena obrotowa, s. 47.
62 Ibidem, s. 49.
63 M. J a s t r u n, Poezje zebrane, t. 2, Warszawa 1984, s. 95.
64 Ibidem, s. 113.
65 Ibidem, s. 111-112.

Perykles z tego samego tomu62 jest próbą konfrontacji barbarzyństwa greckie
go, cywilizacji „wygładzonej w rzeźbach”, dbającej o absolutną harmonię i syme
trię swoich budowli, z barbarzyńskimi Persami, których nazywano barbarzyńca
mi tylko dlatego, że nie byli Hellenami. W istocie nie było między nimi różnicy, 
jedni i drudzy należeli do epoki barbarzyństwa, które zmienia tylko swoje maski, 
ale trwa niewzruszenie po dziś dzień.

W kolejnym tomie poezji Jastruna pt. Punkty świecące z roku 1980 odwoła
nia do antyku zostały ograniczone jedynie do pewnych obrazów, aluzji, metafor, 
skojarzeń. W całym zbiorze byłoby trudno wskazać utwór, którego dominantą 
tematyczną byłby w istocie określony motyw antyczny. A jednak wyobraźnia po
ety nie potrafiła się obejść bez ciągłego nawiązywania do starożytności, do jej 
dziejów, mitów, literatury, sztuki. Jednym z przykładów tego rodzaju nawiązań 
do starożytności jest poemat Pogromca mitów, który stanowi pochwałę ludzkiego 
rozumu, owego „pogromcy mitów” „ślepca w mgławicy śródgwiezdnej” Utwór 
Jastruna kończy refleksja, iż mędrcom, których odkrycia otwierają przed ludzko
ścią przepaść, brakuje odwagi, by spojrzeć prawdzie w oczy i zachować nadzieję. 
Jedyną pociechą pozostaje im więc Platońska koncepcja totalitarnego państwa, 
w której mogą znaleźć potwierdzenie dla swej tchórzliwej męskości:

Ale po kryjomu
uczyli sie od Platona że demokracja
nie oznacza wolności myśli i muzyki
i wolą przechadzać się w gajach Akademosa
jak okropni mieszczanie i czynowniki63.

Ewokacje antyczne w formie aluzji czy skojarzeń można odnaleźć również 
w takich utworach z tego zbioru jak Epoka barbarzyństwa6^, gdzie pojawia się 
nazwa antycznej Palmyry i imię mitycznego Cyklopa, czy Zmierzch cesarstwa65, 
w którym znajdujemy wzmiankę o Tacycie i jego dziełach historycznych.

W następnym zbiorze poezji Jastruna pt. Wiersze z jednego roku (1981) jeden 
tylko utwór został w całości wpisany w tematykę antyczną: Filemon i Baucis. Wy
snuty z greckiej legendy o zacnej parze staruszków, którzy w nagrodę za gościnne 
przyjęcie w swojej ubogiej chatce Zeusa i Hermesa zostali ocaleni przed potopem 
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i zamienieni w stojące obok siebie dwa drzewa, poemat Jastruna stanowi nega
tywną reinterpretację antycznego podania. Poeta odrzucił idylliczną wersję mitu 
i dopisał tragiczne zakończenie opowieści. Oto Filemon i Baucis zostali zamordo
wani, ich chata spalona, nie pozostał żaden ślad ich pięknego życia. Poczciwi sta
ruszkowie musieli zginąć, bo takie jest prawo rzeczywistego czasu historycznego, 
który jest zaprzeczeniem, negacją czasu mitycznego. Gdyby jednak ich śmierć 
nastąpiła w innej scenerii, mniej idyllicznej i mniej pięknej, kontrast między mi
tem a rzeczywistością nie byłby tak bardzo przerażający:

Musieli zginąć w tym czasie
Lecz nie koniecznie w tym miejscu
Trzeba było dobrze się namyśleć
Zamieszkać nie nad tą wielką wodą
Nie pod tymi topolami,
Nie pod takim dobrotliwym deszczem,
Nie w takim srebrnym weselu66.

66 Ibidem, s. 171.
67 Ibidem, s. 190-191.
68 Ibidem, s. 207.

Oryginalne, chociaż mało spójne i przekonywające porównanie dwóch Jowi- 
szów - planety i mitologicznego króla bogów - stało się ośrodkiem strukturalnym 
wiersza Planeta Jowisz w krzywym zwierciadle67 z następnego tomu poezji Jastru
na pt. Inna wersja (1982), ogłoszonego przez autora na rok przed śmiercią. To 
dziwne, zaskakujące zestawienie ciała niebieskiego z antycznym bogiem greckim 
jest tutaj punktem wyjścia do sformułowania kilku dość banalnych i sztucznych 
w gruncie rzeczy refleksji na temat funkcji i moralności mitologicznych bogów. 
Tamci bogowie - twierdzi podmiot mówiący - prawdopodobnie nie znali pojęcia 
względności, zdawali sobie natomiast sprawę z tego, że ich władza ma ściśle okre
ślone, nienaruszalne granice.

Metodą porównania i kontrastu posłużył sie Jastrun również w utworze pt. 
Córki Minosa i Lota, ze zbioru Inna wersja, opartym na motywie mitologicznym 
i biblijnym. Minos, legendarny król Krety, zginął z rąk własnych córek „w mro
kach Labiryntu”:

idą powłócząc sukniami z nożami ukrytymi w stanikach
między globami piersi
ani przez chwilę nie czują litości 
mając oczy szeroko otwarte 
ani przez mgnienie nie zadrżą im rzęsy68.

Trudno rozstrzygnąć, czy wersja Jastruna, iż Minos został zamordowany 
w Labiryncie przez własne córki, jest świadomym zniekształceniem greckiego 
mitu o śmierci władcy Krety, czy też po prostu pomyłką poety; Minos według 
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antycznej tradycji mitograficznej został zabity w kąpieli przez córki sycylijskiego 
króla Kokalosa. W drugiej części utworu natomiast znajdujemy niemal dokładne 
powtórzenie biblijnego podania o uwiedzeniu Lota przez własne córki:

Mądrzejsze lepsze córki Lota
Zgasiły lampy oliwne 
kładąc się po kolei 
przy starym upitym ojcu 
(to one dały mu pić winny ogień) 
w ciemnej jaskini 
by z nimi obcował 
i aby był wypełniony 
zamysł Wszechobecnego 
Bo niezbadane są wyroki Opatrzności69.

69 Ibidem, s. 207-208.
70 Ibidem, s. 218.
71 Ibidem, s. 206.
72 Ibidem, s. 206-207.
73 Ibidem, s. 263.
74 Ibidem, s. 289.

Zaczerpnięta z Demokryta sentencja: „Wszystko we wszechświecie jest owo
cem przypadku i konieczności”, stanowi motto utworu Jastruna W daremnym 
wszechświecie z tego samego tomu. Tę tezę greckiego atomisty poeta rozwija na 
przykładzie dziejów Edypa - mordercy własnego ojca i męża własnej matki. Po
etycki dyskurs o roli przypadku i konieczności prowadzi tutaj do odrzucenia wia
ry w przypadek:

Jeśli mógł się skojarzyć z matką ta musiała 
okryć się długim deszczem z chmur Kitajronu 
poświęconego ojcu bogów. Gdzie bóg? Gdzie ojciec?
Kto matką a kto żoną? Jeśli los i przypadek
mogą złączyć się w jedno70.

Człowiekiem, jego czynami i losem włada konieczność, najwyższa siła w „da
remnym wszechświecie” gdzie wszystko jest poddane jej niezwalczonemu prawu.

Do motywów antycznych odwołuje się Jastrun w kilku innych utworach z tego 
samego zbioru, jak np. w liryku pt. Eleaci i Medea71, gdzie w centrum dyskursu 
poetyckiego znalazły się zagadnienia podejmowane w starożytności przez szkołę 
eleacką, takie jak ruch, spoczynek, nieskończoność, granica między naturą żywą 
a martwą. W wierszu Grecka jesień72 w jesienny krajobraz współczesnej Grecji 
zostały wpisane rekwizyty antyczne: fragmenty odnalezionych posągów starożyt
nych bóstw, cyklopie mury i figury lwic w bramie mykeńskiego zamku.

Pewnego rodzaju prefiguracjami mitologicznymi są również utwory Morfe- 
usz73 74 i Hesperydy™ z tego zbioru.
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Wśród tematów antycznych w Innej wersji zwraca uwagę proza poetycka Ja
struna pt. Upadek Cesarstwa Rzymskiego75. Punktem wyjścia tego utworu jest 
dzieło Edwarda Gibbona pt. Rozkład i upadek Cesarstwa Rzymskiego. Na pod
stawie lektury Gibbona poeta snuje tu dość podobne refleksje na temat upadku 
świata cywilizacji zachodniej pod naporem barbarzyńskich plemion z północy. 
Poetę najbardziej interesuje zachowanie jednostek wobec nadciągającej katastro
fy ówczesnego świata. Oto poeta - Apollinarios z Laodikei, który „bił czołem na 
progu Bizancjum w obawie przed samym sobą i przed głosem Boga i ludzi” Inny 
stosunek do nieuniknionej katastrofy świata zachodniego ma „ostatni filozof”, 
który „patrzał spokojnie ze swojej willi i nie uciekał przed ostatecznym pożarem 
świata. Wiedział, że tak musi się skończyć wszystko na Ziemi”. Prawdopodobnie 
poeta miał tu na myśli Boecjusza, ostatniego wielkiego filozofa starożytnego Rzy
mu, autora De consolatione philosophiae.

75 Ibidem, s. 249-250.
76 Ibidem, s. 591.
77 Por. S.Stabryia, Hellada i Roma w Polsce Ludowej, s. 545.
78 M. J a s t r u n, Mit śródziemnomorski, Warszawa 1962, s. 12.

W pośmiertnie wydanym tomie poezji Jastruna pt. Fuga temporum (1986) 
utwór Ty mi najbliższy jesteś Eleato76 jest próbą spojrzenia w przeszłość, w od
legły czas młodości, który na chwilę się zatrzymał, jakby spełniając twierdzenia 
eleatów, że nie ma ruchu ani zmian. To nagłe znieruchomienie świata, powrót do 
„mitycznego dzieciństwa” i młodości zapatrzonej w dziwaczną filozofię eleatów, 
w Platońską Politeię i w Homerową Iliadę, jest doświadczeniem, które przera
ża. Tymczasem Grecję, jaką stworzyła młodzieńcza wyobraźnia, można odnaleźć 
wszędzie, i wszędzie będzie to Grecja prawdziwa.

Kultura antyczna w szerokim tego słowa znaczeniu, która w pewnym stop
niu określiła, jak widzieliśmy, tematykę poezji Jastruna, była również przedmio
tem jego eseistyki. Należy tu wymienić przede wszystkim obszerny zbiór esejów 
opatrzony ogólnym tytułem Mit śródziemnomorski (1962). Ta świetnie napisana 
książka, złożona z 14 szkiców, jest próbą sprawdzenia wielkiego humanistycznego 
mitu śródziemnomorskiego, z którego wyrosła kultura europejska, próbą przy
mierzenia go do nowych czasów, określenia jego przydatności i ponadczasowej 
aktualności77. Jaki jest wynik owej przymiarki?

Olimpijski mit starożytnych Greków o człowieku podobnym do bogów - pisze 
Jastrun w eseju zatytułowanym właśnie Podobny do bogów - tak jak widziały go 
z coraz większego oddalenia oczy poetów i filozofów, moralistów i historyków 
kultury, ten mit śródziemnomorski tworzący podstawy nowożytnej Europy oba
lony został w ciągu niewielu lat, podeptany przez tych, dla których człowiek stał 
się już tylko nawozem historii, pojętej fatalistycznie, łajnem i krwią - „Blut und 
Dreck”78.

Ten mit został stworzony przez ludzi szukających ucieczki od własnych cza
sów, przerażonych ich okrucieństwem i bezmyślnością, przez poetów, filozofów, 
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artystów, którzy szukali w nim oparcia dla swej ufności w zwycięstwo starego 
humanizmu. Destrukcja mitu śródziemnomorskiego, mitu „człowieka równego 
bogom” jaka dokonała się na naszych oczach, pozostawiła pustkę, której nie może 
wypełnić strach przed totalną zagładą; na miejsce klasycznego humanizmu musi 
wejść humanizm współczesny79. Jastrun w zamykającym tę książkę eseju pt. Klucz 
od przepaści pisał:

79 Por. A. Kijowski, Mit mitów, „Przegląd Kulturalny” 1962, nr 9, s. 3; por. także: J. Lukasie
wicz, Mieczysława Jastruna spotkania w czasie, s. 186, passim.

80 M. J a s t r u n, Mit śródziemnomorski, s. 206.
81 Por. J. Lukasiewicz, Mieczysław Jastrun, s. 14, passim. Badacz twierdzi, że Jastrun opisał 

w tej książce upadek antycznej idylli stworzonej przez Johanna Joachima Winckelmanna i Johanna 
Wolfganga Goethego: idealna przyszłość w przekonaniu polskiego poety nie jest możliwa, gdyż ko
rzenie naszej kultury zostały zatrute.

82 M. J a s t r u n, Mit śródziemnomorski, s. 210.

Jeśli mówimy o zmierzchu mitu śródziemnomorskiego, czyli całego cyklu cywili
zacji, która jest naszą cywilizacją, to w przewidywaniu rodzenia się nowej, trudnej 
jeszcze do określenia rzeczywistości. Krytyka kultury greckiej i rzymskiej oraz tych 
wszystkich kultur, które wyszły ze śródziemnomorskiej kolebki, nabiera sensu je
dynie w blasku przewidywania lub choćby poczucia możliwości narodzin innej, 
bardziej ludzkiej czy bardziej boskiej cywilizacji80.

Wnioski, do jakich prowadzą te rozważania, na pewno nie przyczyniają się do 
idealizacji człowieka, na pewno nie wykazują zbytniego zaufania do jego poczucia 
moralności i dobroci - ale mimo to są w jakimś sensie optymistyczne81.

Utopia przyszłości, którą proponujemy - twierdzi pisarz w tym samym szki
cu - przyszłości zdolnej przeobrazić człowieka, jest wizją szczególnego rodzaju; 
sądzimy, że wszystko, co zacznie sprzyjać człowiekowi i jego sprawom na ziemi, 
wyniknie nie tylko z jego dobrej woli, z instynktu dobra i ładu, lecz z przymusu, 
z konieczności, przed którą nie będzie się mógł obronić mimo swej jadowitości, 
mimo manichejskiego dążenia do rozprzestrzeniania i potęgowania zła82.

Ogólnie mówiąc, zebrane w tej książce eseje Jastruna, wychodząc od spraw 
antycznej cywilizacji grecko-rzymskiej, obejmują jednak problematykę kultury 
traktowanej jako nierozerwalna całość na przestrzeni wieków.

Kilkakrotnie wspominana wyżej książka Jastruna pt. Podróż do Grecji z roku 
1978 jest rodzajem pamiętnika z podróży. Poetę naprawdę interesuje tylko to, co 
w Grecji jest starożytne i co przetrwało do dzisiaj. Kolejne etapy tej greckiej eska
pady - Termopile, Ateny, Pireus, Epidauros, Mykeny, Korynt, Delfy - to w istocie 
dla Jastruna powrót do świata, z którym zrosła się cała jego poezja, do świata, 
któremu zawdzięczał tyle natchnień i wzruszeń. Poeta patrzy jednak na Grecję, 
ujrzaną po raz pierwszy w podeszłym wieku, nie tylko poprzez wielką literaturę, 
sztukę, historię, filozofię antycznej Hellady, ale przede wszystkim oczyma współ
czesnego Europejczyka, który stara się dociec istoty jej geniuszu, odkryć tajemnicę 
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tego, co pozostawiła po sobie starożytna Grecja83. Równocześnie jednak Jastrun 
przestrzega przed bezkrytycznym, stereotypowym myśleniem o przeszłości Gre
cji, o jej sztuce, o całej kulturze. Dwa ostatnie rozdziały tej pięknej, prawdziwie 
poetyckiej, chociaż pisanej prozą książki84 są obszernymi szkicami, pozornie od
biegającymi od głównego tematu: Tanatos w życiu Greków i Rzecz o malarstwie 
greckim (misterium wyobraźni). O ile pierwszy z tych esejów jest próbą wniknię
cia w greckie pojęcie śmierci w oparciu o literaturę i mitologię, o tyle w drugim 
pisarz stara się jakby zrekonstruować w wyobraźni współczesną wizję malarstwa 
antycznej Hellady, sprowadzić ją do wymiarów porównywalnych z rzeźbą, która 
w dużej mierze zachowała się do naszych czasów.

83 Por. S. Stab ryła, Hellada i Roma. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1976- 
-1990, Kraków 1996, s. 213, Wydawnictwa „Księgarni Akademickiej", nr 32.

84 J. Marx, Grecja barbarzyńska, „Poezja” 1981, nr 4, s. 99. Badacz niesprawiedliwie twierdzi, 
że poetycka wizja Grecji w książce Jastruna niewiele wnosi do obrazu starożytnej Hellady i nie wy
trzymuje porównania z książkami Zielińskiego czy Parandowskiego.

* * *

Spróbujmy na koniec zrekapitulować powyższe uwagi na temat inspiracji antycz
nych w twórczości Jastruna. Przede wszystkim należy uznać w świetle przytoczo
nego materiału, że wysunięte na wstępie twierdzenie, iż antyk towarzyszy jego 
liryce od pierwszego zbioru poezji, ogłoszonych w roku 1929 Spotkań w czasie, aż 
po Inną wersję, ostatni tom wierszy, wydany jeszcze za życia poety w roku 1982 - 
zostało w pełni udowodnione. Z drugiej jednak strony udział tematyki antycznej 
w formowaniu świata poetyckiego Jastruna nie jest równomierny: w niektórych 
zbiorach liryki tego poety, jak np. w poezji początku lat 50. (Rok urodzaju, Barwy 
ziemi, Poemat o mowie polskiej), intensywność odwołań do starożytności grecko- 
-rzymskiej została bardzo ograniczona, podczas gdy w późniejszych zbiorach, jak 
np. Błysk obrazu, Scena obrotowa, Punkty świecące, Inna wersja czy Wiersze z jed
nego roku, sieć owych związków ze światem klasycznym okazuje się uderzająco 
gęsta. Trudno byłoby więc mówić o istnieniu jakiejś konsekwentnie rozwijającej 
się linii funkcjonowania antyku w poezji Jastruna: nie sposób bowiem nie zauwa
żyć, że w pewnych okresach jego twórczości, na przestrzeni przeszło pół wieku, 
innego rodzaju tematyka brała bez wątpienia górę nad antyczną. Niemniej jednak 
po pewnych przerwach poeta wracał do mitologii, sztuki czy literatury klasycz
nej, odkrywając niejako na nowo ich piękno i znajdując w nich niewyczerpane 
źródło inspiracji.

Zapytajmy jednak o rzecz najważniejszą: o funkcję tego szeroko rozumia
nego antyku w liryce Jastruna. Ogólnie biorąc, antyk funkcjonuje w jego poezji 
w dwóch zasadniczych formach: jako system odwołań, aluzji, metafor, porównań, 
głównie typu mitologicznego i historycznego, oraz jako dominanta tematyczna 
określająca całość danego utworu. Jeśli idzie o pierwszy rodzaj związków poezji 
Jastruna ze światem kultury starożytnej, to jakkolwiek odniesienia te odgrywają 
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drugorzędną rolę w warstwie znaczeniowej, to jednak wielekroć służą jako jeden 
z ważnych środków wyrazu artystycznego w liryce autora Poezji i prawdy. Z kolei 
funkcjonowanie antyku jako tworzywa tematycznego bywa z reguły podporząd
kowane określonym tendencjom ideowo-artystycznym, przeważającym w danym 
okresie rozwoju poety. I tak np. w zbiorze Strumień i milczenie tematyka mito
logiczna funkcjonuje jako element odrealniający obraz świata. W zbiorze Poezja 
i prawda czy też Scena obrotowa, by posłużyć się przykładami późniejszej liryki 
Jastruna, odwołania antyczne wkraczają w sferę głębokiej i ważkiej problematyki 
etyczno-filozoficznej.

Warto na koniec zaznaczyć, że poeta, przejmując i przetwarzając określone 
motywy antycznej mitologii, historii, sztuki, filozofii, literatury, zbudował własną, 
oryginalną wizję świata grecko-rzymskiego, nie zawsze zgodną z obiegowymi 
wyobrażeniami na temat antyku - ale wizję zaskakującą swoją odkrywczością. 
Antyk Jastruna, jak staraliśmy się dowieść, jest zjawiskiem bardzo złożonym, zja
wiskiem, którego pełna ocena wymaga jeszcze dalszych, wnikliwych studiów.
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