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„Wzniecimy wielką zarazę idei” 
Fantazmat rozszerzania się rewolucji francuskiej 
na przykładzie twórczości Brunona Jasieńskiego

Michael Rothberg, problematyzując pojęcie pamięci, linearność i na-
stępstwo powiązanych przyczynowo faktów zastępuje kategorią wielo-
kierunkowości, postulując odrzucenie wyobrażenia o wydarzeniach jako 
statycznych i zamkniętych modelach, które funkcjonują w społecznej 
świadomości równolegle, nieraz konkurując ze sobą bądź wykluczając 
się nawzajem1. W proponowanym przez badacza ujęciu pamięć miałaby 
opierać się na „interferencjach, nakładaniu się na siebie i wspólnym kon-
stytuowaniu pozornie osobnych pamięci zbiorowych”2; dyskursy aktualne 

1 Por. Michael Rothberg, Między Auschwitz a Algierią, przeł. Katarzyna Bojarska, 
„Teksty Drugie” 2012, nr 4 Realizm (post)traumatyczny, s. 160–185. Rothberg 
w swoim tekście podejmuje problem Holocaustu i sposobu, w jaki pamięć 
o nim manifestuje się w opisach wydarzeń znacznie późniejszych, jednak
proponowany przez badacza model jest uniwersalny. Znamienny jest tu dobór
tematu i sposób, w jaki wywód zostaje przeprowadzony. Autor stara się ukazać
pokrewieństwo narracji dotyczących przemocy z tymi poświęconymi Zagładzie – 
niejednokrotnie dobiera jednak przykłady, które nie są oczywiste i które można
by wiązać chociażby z kolonializmem. Sama metoda Rothberga pokazuje
coś, czego badacz zdaje się nie dostrzegać – fakt, że konkretne wydarzenia,
jako bardziej utrwalone w pamięci, stają się pars pro toto im podobnych,
by ostatecznie niemal wyprzeć pozostałe ze zbiorowej świadomości.

2 Ibidem, s. 163.
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mogą pozostawać pod wpływem przenikających je innych, właściwych 
wcześniejszym wydarzeniom paradygmatów, a ten proces konstytuuje 
sferę publiczną. Pamięć zbiorowa staje się tu swoistym palimpsestem, 
w obrębie którego regularnie ujawniają się wydarzenia nieprzynależące 
do rozważanej epoki. Sądzę, że koncepcja pamięci wielokierunkowej może 
wyjaśnić fenomen ciągłej obecności Wielkiej Rewolucji Francuskiej – bądź 
specyficznych dla refleksji nad nią form dyskursywizacji – w narracjach 
dotyczących czy to konkretnych przewrotów, czy rewolucji jako takiej. 

Wpływ rewolucji francuskiej na następną epokę jest rzeczą nie-
wątpliwą, dość przywołać tu postaci Georga Wilhelma Friedricha 
Hegla, Percy’ego Shelleya, George Sand, Honoré de Balzaca, Stendhala,  
Victora Hugo, Georga Büchnera czy – w literaturze polskiej – choćby  
Zygmunta Krasińskiego czy Adama Mickiewicza3. To nie dziwi, zważyw-
szy że romantyzm wyrósł na gruncie osiemnastowiecznego zrywu i nie 
był od niego odległy czasowo. Zainteresowanie tematyką rewolucyjną 
nie zmalało jednak w następnych epokach ani na zachodzie Europy, ani 
w Polsce. W dwudziestoleciu międzywojennym rewolucja francuska wciąż 
była obecna w literaturze polskiej. Stanisława Przybyszewska jako jedyna 
poświęciła jej całą swoją twórczość, jednak odniesienia do wydarzeń końca 
osiemnastego wieku i próby rozrachunku z nimi pojawiają się również 
u Juliana Tuwima (Quatorze Juillet) czy u futurystów – na przykład u Tytusa 
Czyżewskiego (Robespierre. Rapsod). W niniejszym artykule chciałabym 
zająć się jednak Brunonem Jasieńskim, poetą, w którego twórczości  
rewolucja francuska odgrywa zaskakująco istotną rolę4. 

3 Por. Izabela Jarosińska, Topos rewolucji w literaturze polskiej, [w:] Literatura 
polska wobec rewolucji, red. Maria Janion, Warszawa 1971; Zygmunt Ziątek, 

„Za wolność waszą i naszą”. Literacka historia idei, [w:] ibidem. 
4 Zamierzam skupić się tutaj na tekstach Jasieńskiego powstałych przed 

etapem socrealistycznym. Ten wybór wydaje mi się uzasadniony z dwóch 
względów. Po pierwsze, co szczegółowo starałam się ukazać w artykule  
Od nomadyzmu do mocnej podmiotowości. Wielojęzyczność Brunona 
Jasieńskiego („Maska” 2018, nr 2 (38): Tożsamość – Podmiotowość, s. 227–243), 
autor Palę Paryż wyjeżdżając do Związku Radzieckiego, zdecydował się na 
radykalną zmianę poetyki; utwory powstałe w ostatnim okresie życia Jasieńskiego 
w większości spełniają wszystkie postulaty realizmu socjalistycznego. Mało tego, 
twórca Pieśni o głodzie sam dokonuje tłumaczeń swoich utworów na rosyjski, 

Przedmiotem mojej refleksji będą dwie pokrewne formy rozprzestrzenia-
nia się rewolucji francuskiej. Pierwsza z nich, rozumiana mniej dosłownie, 
związana jest z formą dyskursywizacji wydarzeń i zawłaszczaniem przez 
rewolucję francuską wszystkich następujących po niej przewrotów. To, 
jak zaważyła ona na opisach kolejnych wydarzeń i fikcyjnych buntów, 
szczególnie ciekawe wydaje mi się w przypadku skupionej wokół idei 
rewolucji twórczości Jasieńskiego, od którego – jako komunisty – moż-
na by oczekiwać położenia nacisku na wydarzenia roku 1917 i opisów 
przewrotu zgodnych z doktryną historycznego materializmu. Rewolucja 
prezentowana jest przez autora Palę Paryż nie tyle jako skomplikowany 
proces i kulminacja walki klas, ile jako fantastyczna kontynuacja zdobycia 
Bastylii. Czerpiąc z osiemnastowiecznych wyobrażeń o automatycznej 
ekspansji raz wznieconego buntu, Jasieński wizję rewolucji światowej dzieli 
nie z Karlem Marksem, a z hrabią Mirabeau czy Camille’em Desmoulinsem.

Druga forma ekspansji, choć w dużej mierze pozostała niezrealizo-
wanym fantazmatem, wiąże się już nie z zawłaszczeniem reprezentacji 
przewrotów, a z dosłownie rozumianym terytorialnym rozszerzaniem 
się rewolucji. Ma ona źródło w zapoczątkowanym w ostatnim dziesię-
cioleciu osiemnastego wieku przeświadczeniu, że rewolucja – raz rozpo-
częta – musi się niemal mechanicznie rozprzestrzeniać i nieodwołalnie 
ogarniać kolejne obszary geograficzne. Zgodnie z takim wyobrażeniem, 
wywodzącym się od samych uczestników wydarzeń, we Francji powo-
łano do istnienia Republikę jako nowy porządek polityczny, który ze 
swojej natury obejmować miał kolejne tereny, aż cały świat przyjmie 
demokrację – i wtedy dopiero rewolucja francuska zostanie zakończona. 
Miałoby to, według początkowych wyobrażeń rewolucjonistów, nastąpić 
nie w wyniku ekspansji militarnej bądź kolonialnej, a poprzez suwerenne 
i dobrowolne decyzje ludności kolejnych państw. Jeszcze w 1792 roku, 
gdy trwała już wojna, francuski minister spraw zagranicznych zapewniał, 

w których zmienia metaforykę i omija niektóre epizody, by całość stała się 
zgodna z komunistycznymi wzorcami. Po drugie – Jasieński wraz z językiem 
rosyjskim i poetyką socrealistyczną przejmie materialistyczną wizję historii, 
a jego ujęcia rewolucji staną się w pełni zgodne z wytycznymi marksistowskimi. 
Nim to jednak nastąpi, Jasieński wielokrotnie w swojej twórczości ukaże 
rewolucję, której motorem nie jest racjonalistycznie pojmowana walka klas. 
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że „Jest rzeczą zupełnie pewną, że nasze zasady przenikną wszędzie 
same przez się… właśnie dlatego, że są to zasady prawego Rozumu”5.  
Jan Baszkiewicz stawia dość ryzykowną tezę, że 

[m]amy wówczas do czynienia ze swoistym ideałem narodowo-uniwersal-
nym. Jest on patriotyczny, narodowy, ale nie nacjonalistyczny. Jest zakrojony 
uniwersalnie, ale nie ma jakiegoś imperialistycznego piętna6.

Polski historyk odnosi się tu do wczesnych etapów rewolucji, jednak 
niewątpliwie epoka napoleońska pokazała, że idea Wolności miała w sobie 
co najmniej zalążki myśli imperialnej. To z okresem postthermidoriańskim, 
władzą Dyrektoriatu i Napoleonem Bonaparte historycy wiążą imperialny 
charakter rewolucji francuskiej7, jednak w „uniwersalizmie” Baszkiewicza 
tkwią już pewne zalążki imperializmu. Szybko zaczęto postulować zbrojną 
interwencję Francuzów, która miała pozwolić kolejnym państwom przyjąć 
nowy porządek demokratyczny jako lepszy. Każda polityczna zmiana sta-
nowiłaby w świetle tej retoryki pochodną decyzji francuskich rewolucjo-
nistów, kontynuację procesu rozpoczętego w Paryżu. Jak będę starała się 
pokazać, wyobrażenie to miało wpływ nawet na postacie tak od rewolucji 
odległe – czasowo i ideologicznie – jak Bruno Jasieński.

W moim wywodzie chciałabym podjąć zatem kwestie kolejno: wi-
docznego w twórczości Jasieńskiego utożsamiania wszystkich rewolucji 
z rewolucją francuską, tkwiącego u jej podstaw przekonania o koniecz-
ności naturalnej ekspansji nowego porządku politycznego na cały świat 
i sposobu, w jaki ten sam fantazmat przejawia się w odniesieniu do 
rewolucji proletariackiej.

Jedna i ta sama rewolucja
Mit rewolucji francuskiej stale uwidaczniał się w twórczości Brunona 
Jasieńskiego, choć – poza kluczowym dla mojego wywodu Palę Paryż – nie 

5 Pierre-Henri-Hélène-Marie Lebrun-Tondu, cyt. za Jan Baszkiewicz, Nowy 
człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji 
francuskiej, Warszawa 1993, s. 350. 

6 Ibidem.
7 Por. Naomi J. Andrews, Jennifer E. Sessions, The Politics of Empire in Post-Revolutionary 

France, „French Politics, Culture & Society” 2015, Vol. 33, Iss. 1, s. 1–10. 

w sposób eksplicytny. Były futurysta nie tylko stosował wywodzącą 
się z osiemnastego wieku apokaliptyczną i sakralizującą rozlew krwi 
metaforykę, ale też sięgał po zaczerpnięte z francuskiego imaginarium 
rewolucyjnego obrazy, czy to opisując „odświętnie ubranych rykszów”, 
którzy „obnosili triumfalnie na odłamanych dyszelkach nadziane na nie 
głowy wczorajszych pasażerów”8, czy to ukazując głównego bohatera Nóg 
Izoldy Morgan zwisającego z latarni9. W rozgrywającym się w świętującym 
karnawał Paryżu Balu manekinów opisana zostaje egzekucja dokonana 
przez zaimprowizowaną gilotynę10, zaś apel Do futurystów pisany jest 

„rytmicznym szczękiem wszystkich gilotyn”11. W manifeście Awangarda – 
swoim przyjaciołom wśród „przyjaciół”, obok studenta, motorniczego czy 
rzeźnika, wymieniony zostaje przywodzący na myśl postać Maximiliena 
Robespierre’a „maksymilian”12 (jest to jedyne imię padające w tekście, 
może zatem być potraktowane jako znaczące). W ostatnich strofach po-
ematu Słowo o Jakubie Szeli pojawia się zapowiedź: „Sielne zboże wzejdzie 
latoś, / pańską krwią rumiane”13, stanowiąca dość czytelne nawiązanie 
do Marsylianki i jej wezwania, by „ziemię krwią napoić”. Trudno też nie 
dostrzec podobieństwa wykrzyknienia „Braterstwo i pokój lepiankom 
i chatom! Zagłada pałacom i dworom”14 do haseł jakobińskich. 

Choć, jak będę starała się wykazać, dopiero w ostatnich scenach Palę 
Paryż rewolucja francuska staje się projektem spełnionym, przejawia 
się ona w każdym opisywanym przez Jasieńskiego przewrocie. Nie jest 
to, niewątpliwie, strategia nieuświadomiona. W jednym z najbardziej 
znanych utworów poety podmiot zapowiada:

nie będę więcej sławił żadnej z dam 
ani jej imię w śpiewnych strofach pieścił 

8 Bruno Jasieński, Palę Paryż, Warszawa 1974, s. 107.
9 Por. idem, Nogi Izoldy Morgan, [w:] idem, Nogi Izoldy Morgan i inne utwory, 

oprac. Grzegorz Lasota, Warszawa 1966, s. 35.
10 Por. idem, Bal manekinów, przeł. Anatol Stern, Warszawa 2006, s. 139–140.
11 Idem, Do futurystów, [w:] idem, Poezje zebrane, Kraków 2008, s. 248.
12 Por. idem, Awangarda – swoim przyjaciołom, [w:] Krzysztof Jaworski, Dandys. 

Słowo o Brunonie Jasieńskim, Warszawa 2009, s. 111–112.
13 Bruno Jasieński, Słowo o Jakubie Szeli, [w:] idem, Poezje zebrane, s. 191.
14 Idem, Marsz powstańców krakowskich, [w:] idem, Poezje zebrane, s. 390.
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odkąd ujrzałem cię raz pierwszy tam 
w tym dziwnym nigdy nie widzianym mieście
[…]
nie wiem czy znajdę gdzie o tobie wieść 
czy mi się tylko cała wśnisz w legendę – 
wiem że cię zawsze muszę w sobie nieść 
i w każdej twarzy już cię szukać będę15.

Jego fantazji o wybuchu rewolucji nie zamyka opis zwycięskiego pocho-
du, lecz ujawnienie adresatki utworu: „klękniesz i z twarzy mi obetrzesz 
krew – / kochanko moja smukła marsylianko!”16. Jasieński, szukając 

„w każdej twarzy” obrazu rewolucji francuskiej niby Rothbergowskiej 
„interferencji”, reprezentuje znacznie szerszy trend. 

Hannah Arendt wskazuje:

Utarło się już, że od czasów rewolucji francuskiej każdy gwałtowniejszy wstrząs, 
czy to rewolucyjny, czy kontrrewolucyjny, interpretujemy w kategoriach ruchu 
zapoczątkowanego w 1789 roku, tak jakby chwile spokoju i odbudowy były tylko 
pauzami, w których strumień spływał pod ziemię, aby nabrać mocy i znów wy-
trysnąć na powierzchnię […]. Jeśli prawdą jest, że – jak powiedział Marks – rewo-
lucję francuską odegrano w rzymskim przebraniu, to prawdą jest także, że każdą 
kolejną rewolucję, do październikowej włącznie, rozgrywano zgodnie z regułami 
i wydarzeniami, które wiodły od 14 lipca do 9 thermidora i 18 brumaire’a17.

Ta koncepcja stanowi w pewnym sensie odbicie słów niechętnego 
opisywanym procesom Alexisa de Tocqueville’a: 

Lecz oto rewolucja francuska zaczyna się wciąż na nowo, bo wciąż mamy 
do czynienia z jedną i tą samą rewolucją. W miarę jak posuwamy się przed 

15 Idem, Marsylianka, [w:] idem, Poezje zebrane, s. 126 [podkreślenie moje – 
A.U.]. Gdyby zaryzykować biografizm, można by zinterpretować „dziwne 
nigdy nie widziane miasto” jako Paryż, którego wówczas Jasieński jeszcze nie 
miał możliwości odwiedzić. Jest to oczywiście odczytanie dyskusyjne, jednak 
w świetle persony poety, który regularnie obarczał swoje podmioty bądź 
narratorów epizodami z własnego życia, nie aż tak bardzo nieprawdopodobne.

16 Ibidem, s. 127 [podkreślenie moje – A.U.].
17 Hannah Arendt, O rewolucji, przeł. Mieczysław Godyń, Warszawa 2003, s. 58–59. 

siebie, jej finał oddala się i gnie w mroku… Zmęczyło mnie ciągłe branie za 
port tego, co okazuje się zwodniczą mgłą, i często zapytuję siebie, czy rze-
czywiście istnieje ów stały ląd, którego tak długo poszukujemy, czy naszym 
przeznaczeniem nie jest raczej nieskończone żeglowanie po morzu!18

W przytoczonych tekstach zwraca uwagę nie tylko pokrewieństwo 
akwatycznej metaforyki, ale przede wszystkim – przywodzące na myśl 
Rothbergowską koncepcję pamięci wielokierunkowej – przekonanie, że 
projekt rewolucji francuskiej nigdy nie został domknięty i aktualizuje 
się ona w kolejnych wydarzeniach. Idea permanentnej rewolucji jest 
w pewnym stopniu pochodną właśnie tego fantazmatu. Jej twórcą nie 
jest wszak ani Lew Dawidowicz Trocki, ani Karl Marks, ale – w najbar-
dziej pierwotnym sensie – Pierre-Joseph Proudhon, głoszący, że „nie 
było nigdy czegoś takiego jak »rewolucje«, lecz jedna tylko rewolucja, ta 
sama i nieustająca”19. 

Konieczność ekspansji Wolności
Zawłaszczenie kolejnych przewrotów przez rewolucję francuską i jej 
imaginarium w dużej mierze było pochodną obrazu misji swojego na-
rodu, jaki wytworzyli Francuzi po 1789 roku. Hrabia Mirabeau dekla-
rował, że „[n]ie jest już może odległa ta chwila, w której Wolność […] 
urzeczywistni życzenia filozofii, uwolni rodzaj ludzki od zbrodni wojen 
i proklamuje powszechny pokój”20. Rzeczona „Wolność”, według wy-
obrażeń polityka, przypaść miała w udziale nie Francuzom, a całości 
ludzkości; pokój, którego oczekiwał Mirabeau, miał objąć cały świat.  
Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego dowodził:

Prędzej lub później okaże się nieodparty wpływ narodu w sile dwudziestu 
czterech milionów ludzi, mówiących tym samym językiem i sprowadza-
jących sztukę społeczną do prostych zasad wolności i sprawiedliwości. 
Te zasady, mające dla ludzkich serc nieprzezwyciężony urok, znajdą we 

18 Alexis de Tocqueville, Wspomnienia, przeł. Aleksander W. Labuda, Wrocław 1987, 
s. 79 [podkreślenie moje – A.U.].

19 Pierre-Joseph Proudhon, cyt. za: Hannah Arendt, op. cit., s. 59. 
20 Mirabeau, cyt. za: Jan Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy…, s. 349.
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wszystkich zakątkach ziemi swych misjonarzy i swych gorliwych wyznaw-
ców. Wpływ takiego narodu zdobędzie bez wątpienia całą Europę dla prawdy,  
dla rozwagi, dla sprawiedliwości21.

Stałym elementem popularnych w ostatniej dekadzie osiemnastego 
wieku symbolicznych przedstawień rewolucji francuskiej jako dnia sądu22 
było przekonanie o powszechnym wymiarze nadchodzących wydarzeń. 
Anonimowy pamflet Wielkie przybycie Nostradamusa do Paryża ukazywał 
proroka odwiedzającego uwięzionego obywatela Capeta i przepowiadają-
cego mu koniec panowania „wszystkich tyranów”23. W tytule dramatu Sąd 
ostateczny nad królami Sylvaina Maréchala nie bez przyczyny pojawia się liczba 
mnoga; ukazuje on zwycięstwo „rewolucji światowej” i zesłanie – z wyroku 

„ogólnoeuropejskiej Konwencji” – wszystkich monarchów na wulkanicz-
ną wyspę, która w finale wybucha. Wśród tyranów znajdują się zarówno  
Ludwik XVI, papież czy Katarzyna II, jak i Stanisław August Poniatowski24. 

Przemiany polityczne we Francji postrzegane zresztą były w podob-
nych kategoriach przez zewnętrznych obserwatorów. Thomas Jefferson 
w korespondencji z George’em Masonem wyrażał w 1791 roku przekonanie 
o nieuniknionych konsekwencjach rewolucji: „Z niepokojem wyczekuję 
ustanowienia nowego ustroju we Francji, będąc święcie przekonany, że jeśli 
tam to nastąpi, prędzej czy później rozprzestrzeni się na całą Europę”25.

Często zapomina się o pełnym tytule wydawanej przez Camille’a De-
smoulinsa gazety: „Rewolucje Francji i Brabantu oraz królestw, które 
żądając Zgromadzenia Narodowego i przybierając kokardę, zasłużą 

21 Ibidem.
22 Szerzej o tym fantazmacie – por. Agnieszka Urbańczyk, Dzień gniewu. Wielka 

Rewolucja Francuska jako projekt eschatologiczny, „Maska” 2017, nr 35: 
Zagłada – Apokalipsa, s. 203–212). 

23 Por. Jan Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy, s. 21.
24 Por. ibidem, s. 22.
25 Przekład filologiczny według: „I look with great anxiety for the firm establishment 

of the new government in France, being perfectly convinced that if it takes 
place there, it will spread sooner or later all over Europe” (Thomas Jefferson, 
list do George’a Masona z 4 lutego 1791, transkrypt [on-line:] http://www.let.
rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl87.
php [dostęp 30.08.2018]).

sobie na miejsce w tych annałach Wolności” [podkreślenie moje – A.U.], 
zwyczajowo skracanym do „Rewolucji Francji i Brabantu”. Dziennikarz, 
nawołując do „otwarcia niebiańskich katarakt”, dowodził: 

To jeszcze nic, że rozum utopił despotyzm we Francji; musi on zalać cały nasz 
glob, tak, aby trony królów i dalajlamów, wyrwane ze swych podstaw, popły-
nęły razem z tym potopem… Cóż za perspektywy, od Szwecji aż po Japonię!26

Warto zwrócić tu uwagę na metaforykę akwatyczną, która – jak już 
wskazywałam – jest częstym elementem dyskursywizacji rewolucji 
francuskiej. Ukazywanie jej jako powodzi i nieopanowanego żywiołu 
wyraźnie konotuje zarazem niemożliwość jej powstrzymania i przeko-
nanie, że ekspansja francuskich ideałów jest zjawiskiem naturalnym. 
To właśnie przekonanie o konieczności i nieodpartości następujących 
wydarzeń Arendt uzna za kluczowe dla zrozumienia rewolucjonistów27.

Desmoulins nie był w swoich wyobrażeniach osamotniony. Choć wie-
lu sceptyków – z Robespierre’em na czele – nie podzielało optymizmu 
dziennikarza, szybko zaczęły podnosić się głosy o militarnej ekspansji, 
która zostałaby z radością powitana przez wyzwalane ludy. Jacques 
Brissot, nawołując do wojny, wieszczył zatknięcie sztandarów Wolno-
ści „na pałacach królów, serajach sułtanów, na zamkach feudalnych 
małych tyranów, na świątyniach papieży i muftich”28. Te imperialne 
fantazje od pierwszych lat były podsycane przez fenomen tak zwanych 

„pielgrzymów Wolności”, czyli przedstawicieli różnych narodów, którzy 
przybywali do Paryża na własne oczy zobaczyć narodziny nowego ustroju, 
jednocześnie zdając sprawę z ucisku we własnych krajach i deklarując 
w imieniu wszystkich ich mieszkańców wolę przewrotu29. Choć, jak 
ostrzegał Robespierre, „nikt nie kocha uzbrojonych misjonarzy”30, rolę 
rewolucji zaczęto postrzegać właśnie w quasi-religijnych kategoriach misji, 

26 Camille Desmoulins, cyt. za: Jan Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy…, s. 354.
27 Por. Hannah Arendt, op. cit., s. 67, 70, 75, 135 i 142.
28 Jacques Brissot, cyt. za: Jan Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy…, s. 355.
29 Por. Walter Markov, Albert Soboul, Wielka Rewolucja Francuzów 1789,  

przeł. Elke Morciniec, Wrocław 1984, s. 155–156.
30 Przemówienie Robespierre’a w Konwencji z 2 stycznia 1792, cyt. za Jan 

Baszkiewicz, Robespierre, Wrocław 1976, s. 115.
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a rozprzestrzenienie się ideałów demokratycznych miało nastąpić szybko 
i płynnie. Clément Gonchon zapowiadał w 1792 roku: „Nasze piki i nasze 
sztandary okrążą cały świat! Wystarczą nam one do obalenia wszystkich 
tronów”31, a jeden z posłów zapewniał Konwencję, że decydując o wojnie,  

„dekretuje Wolność dla całego świata”32.
Jest rzeczą oczywistą, że rewolucja francuska odbiła się w Europie 

szerokim echem i doprowadziła w wielu państwach do buntów bądź 
reform na różną skalę33. Z perspektywy Paryża nietrudno było przyjąć 
kolejne wydarzenia jako kontynuację tego samego procesu, który roz-
poczęty został w 1789 roku w sali do gry w piłkę. Paryż w wyobrażeniach 
rewolucjonistów był miejscem, w którym źródło miał mieć nowy porzą-
dek, rozwijający się nie tylko w czasie, ale i przestrzeni, obejmując coraz 
dalsze obszary, niepowstrzymanie opanowując cały świat.

Palę Paryż jako dopełnienie rewolucji
Rewolucja francuska, obecna w całej twórczości Jasieńskiego, jest głów-
nym tematem Palę Paryż, powstałej w 1928 roku powieści katastroficznej 
ukazującej wybuch zarazy i rozpad porządku kapitalistycznego w odciętej 
od reszty świata kordonem sanitarnym metropolii. Wraz z rozwojem 
wywołanej przez zrozpaczonego robotnika epidemii Paryż dzieli się na 
kolejne państewka o różnych – karykaturalnie przerysowanych – ustrojach 
politycznych, wśród których powstają również, opisywane z nieukrywaną 
sympatią, robotnicze republiki azjatycka i francuska. Dżuma nie jest tu 
przedstawiana jako choroba o określonych objawach – symptomy opisy-
wane przez Jasieńskiego mają się nijak do tych faktycznie występujących 
u zarażonych. Wątpliwe, by był to wynik ignorancji pisarza; zaraza jest 
w powieści umowna, sprowadza się do przenośni. Dżuma nie tylko staje 
się katalizatorem przyspieszającym postulowane przez Jasieńskiego 
przemiany polityczne – okazuje się metaforą rewolucji francuskiej, która 
zniosła stary porządek, ale musi dopiero zyskać dopełnienie na gruzach 
ancien régime’u, obejmując po blisko półtora wieku cały świat.

31 Clément Gonchon, cyt. za: Jan Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy…, s. 356.
32  Jean-Baptiste Mailhe, cyt. za: ibidem.
33 Zagadnienie to szczegółowo omawiają Walter Markov i Albert Soboul –  

por. Walter Markov, Albert Soboul, op. cit., s. 155–174.

Nie jest przypadkowa data wybuchu zarazy – czternasty lipca, gdy 
„udekorowany od stóp do głów szarfami trójkolorowych wstążek, Paryż 
wyglądał jak podstarzała aktorka przebrana za naiwną wieśniaczkę 
z odpustu w ludowej szmirze”34. Znamienna wydaje się również rola 
odgrywana przez więzienia – bowiem właśnie od nich, zniekształconych 
odbić Bastylii, zaczyna się finalny akord rewolucji. 

W Palę Paryż Jasieński explicite odnosi się do dziedzictwa Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej, która według niego zatraciła swoją moc sym-
boliczną i potencjał (uznawanej przez pisarza za konieczną i pełniącą 
funkcję soteriologiczną) przemocy. Poeta rewolucję francuską ukazuje 
jako oswojoną, przejętą przez burżuazję i skapitalizowaną: 

Raz po raz, odgarniając tłum wiosłem chrapliwej syreny, przepływały ulicami 
naładowane po brzegi arki przedsiębiorstw turystycznych, unoszące na falach 
tego potopu demokracji wybrane pary czystych i nieczystych — przeważnie 
z jednego i tego samego gatunku Anglosasów — obserwujące z ciekawością 
przez lorgnony i lornetki dobrze odżywionych, obłaskawionych i dobrodusz-
nych zdobywców Bastylii, w milczącym, choć głębokim przeświadczeniu, że 
cała sławetna Rewolucja Francuska nie była w gruncie rzeczy niczym innym, 
jak […] pretekstem do dorocznych wystawnych obchodów, obliczonych na cu-
dzoziemców i wkalkulowanych z procentem w koszty autokarowego biletu35.

Rewolucja, która miała zburzyć stary porządek na całym świecie, staje 
się dla obcokrajowców wyłącznie atrakcją turystyczną. Hasło „Wol-
ność – Równość – Braterstwo” Jasieński nazywa „wypłowiałą żałobną 
wstęgą na zapuszczonej mogile Wielkiej Rewolucji Francuskiej”36. Re-
wolucja w powieści jest projektem niedokończonym, a jednocześnie 
wykorzystywanym do legitymizacji obecnej władzy. Podobnie zresztą 
w rozgrywającym się w Paryżu Balu manekinów – „Liga Obrony Praw Czło-
wieka i Obywatela”37 firmuje degenerację elit, które, deklarując się jako 

34 Bruno Jasieński, Palę Paryż, s. 55.
35 Ibidem, s. 56 i 57. Warto tu zwrócić uwagę na frazę „fale potopu demokracji”, 

która wyraźnie kojarzy się z retoryką okresu rewolucji francuskiej.
36 Ibidem, s. 57.
37 Warto zauważyć, że we Francji nie działała organizacja o takiej nazwie – 

Jasieński przeniósł ją na grunt francuski z II Rzeczypospolitej.
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socjaldemokratyczne, wchodzą bez chwili wahania w mariaż z kapitałem.  
Jeden z bohaterów Palę Paryż dowodzi:

Dotychczas [demokracja francuska] trzymała się u steru jednie mocą iner-
cji, dawno już roztrwoniwszy swój kapitał moralny; skoro zaś wypadło jej 
przystąpić do reorganizacji mocno okrojonego gospodarstwa, w momencie 
licytacji między komunizmem i monarchią z bożej łaski – bez namysłu i bez 
walki oddała poniżej ceny kosztu miejsce zajmowane przez nią od czasów 
Wielkiej Rewolucji w ręce najczarniejszej, ukoronowanej reakcji38.

Wybuchająca czternastego lipca zaraza nie jest wyczekiwaną przez 
Jasieńskiego rewolucją proletariacką – jest natomiast metaforą rewolucji 
francuskiej. Eskalująca przemoc, wznoszone barykady, anomia i kolej-
ne zgony przygotowują jedynie grunt pod faktyczną przemianę, która 
dokonuje się, gdy cała populacja miasta wymarła. Choć bohaterowie 
powieści przewidują, że „z Paryża dżuma musi rozlać się nieuchronnie 
po całym kontynencie”39, zaraza, powstrzymana przez kordon sanitarny, 
nie rozszerza się – podobnie jak rewolucja francuska, wbrew oczekiwa-
niom uczestników, nie rozprzestrzeniła się i nie ogarnęła świata. Bez 
ostatniej części powieść prezentowałaby tylko katastrofę, po której wciąż 
nie nadchodzi postulowany przez poetę nowy porządek. 

Ten jednak zostaje wyraźnie ukazany. Czerpiąc z akwatycznej metafo-
ryki rewolucji francuskiej, Jasieński nazywa przepełnione uczestnikami 
robotniczych strajków więzienia, które przetrwały epidemię, „mimo-
wolnymi arkami Noego na falach powszechnego potopu”40. To właśnie 
proletariat w nich zgromadzony, wydostając się i przeprowadzając szturm 
na kolejne twierdze, przystępuje do tworzenia nowego świata. 

Opis Paryża, który po kilku latach ujrzał z góry zabłąkany brytyjski 
lotnik, jest skrajnie utopijny i wręcz umowny. 

Minąwszy Łuk Triumfalny, pilot leciał dalej, wzdłuż alei Pól Elizejskich. To, 
co ujrzał, przekraczało wszelkie granice prawdopodobieństwa. […] Gdzie nie-
gdyś niezmierzoną taflą wyślizganego asfaltu rozpościerał się plac Zgody, od 

38 Bruno Jasieński, Palę Paryż, s. 163.
39 Ibidem, s. 120.
40 Ibidem, s. 264.

Madeleine do Izby Deputowanych i od Pól Elizejskich do Tuilleryj, pod lekkim 
podmuchem południowego wietrzyka falował teraz łan dojrzałego zboża. 
Zboże to żęły właśnie motorowe żniwiarki, prowadzone przez barczystych 
ogorzałych ludzi w białych koszulach. Mężczyźni i kobiety, w takich samych 
lekkich ubraniach żniwiarzy, zwinnie podawali gotowe snopy na oczekujące 
auta ciężarowe. Gdzieniegdzie, na skraju ścierniska, odpoczywające kobiety 
karmiły piersią niemowlęta. […] Przelatując dalej nad parkiem Tuilleryjskim, 
pilot zauważył w nim kolonię, złożoną z paru tysięcy bawiących się dzieci, 
w jednakowych ubrankach, fartuszkach i maleńkich, czerwonych czapeczkach, 
przypominającą pole makowe o miedzę z polem pszenicznym41.

Istotny jest dobór miejsc, które Jasieński ukazuje jako zagospodarowa-
ne na nowo. Działania komunistów w Palę Paryż nie są aktem zerwania 
z tradycją, a stanowią kontynuację procesu rozpoczętego w osiemnastym 
wieku. Widać to nawet w obrazie miasta: „Gmachy, pałace, posągi – 
wszystko na pozór stało na swoim miejscu, a jednak wszędzie dawała się 
zauważyć bijąca w oczy zmiana”42. Robotnicy zawłaszczają przestrzeń 
i symbole rewolucji francuskiej. Proces ten znajduje swoją prefigurację 
jeszcze w trakcie trwania zarazy. W gorączkowych wizjach umierające-
go na dżumę przywódcy „autonomicznej republiki żółtych” komuniści 
wdzierają się do Panteonu, by wywieźć rewolucyjne relikwie do Chin43 
jako prawowicie należące do kontynuatorów osiemnastowiecznych 
ideałów, którzy zdecydowali się na dokonanie rewolucji światowej. Rze-
czywiście, w tym właśnie mauzoleum, obok Jeana-Jacques’a Rousseau 
i Woltera, spoczną ostatecznie zwłoki komunistycznego przywódcy44. 
Na obraz rewolucji proletariackiej nakładają się elementy pochodzące 
z innej epoki i innego porządku.

Rewolucję francuską u Jasieńskiego przejmują jej prawowici 
spadkobiercy. Zaraza – jej analogon – zostaje zastąpiona przez 
komunizm, którego nie może powstrzymać kordon sanitarny.  
Jeden z robotników zapowiada:

41 Ibidem, s. 290–291.
42 Ibidem, s. 290.
43 Por. ibidem, s. 193.
44 Por. ibidem, s. 197.
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W miejsce dżumy, co zalać miała cały świat, a oczyściła tylko plac pod nasza 
budowlę, wzniecimy wielką zarazę idei, która morzem oczyszczającego ognia 
rozleje się po starym kontynencie, drwiąc z armii, kordonów i granic45.

Wyzwoleni dzięki kataklizmowi więźniowie polityczni zamierza-
ją „w środku Francji, w sercu Europy, metropolię świata zamienić na 
olbrzymie miasto komunistyczne, ognisko i komórkę, której ustrój roz-
promieniuje na cały kontynent”46. Paryż ma się stać wzorcową komuną, 

„która jak słup ognia rozświeci drogę proletariatowi wszystkich krajów, 
stanie się zarzewiem, pierwszą głownią rewolucji światowej”47, a jako 
taka – dodajmy – w oczywisty sposób jest predysponowana do zajęcia 
uprzywilejowanej pozycji w nowym porządku.

Tr u d n o  n i e  d o s t r z e c  p o k r e w i e ń s t w a  te g o  w y o b r a ż e n i a 
z imperialistycznymi przekonaniami na temat roli Pierwszej Republi-
ki w Europie, które stają się tu formą stałej interferencji. Anacharsis 
Cloots, próbujący od samego początku rewolucji przekonać Francuzów  
do ekspansji ideałów Wolności, dowodził: 

To tutaj [w Paryżu] zbiorą się Stany Generalne Świata. […] Niechże tylko londyń-
ski Tower padnie, tak jak paryska Bastylia, a nastąpi kres tyranów. Francuski 
proporzec powiewający nad Londynem i Paryżem musi wnet dopełnić swój 
pochód przez cały świat. […] Światowe Zgromadzenie, z siedzibą w Paryżu, 
będzie kierować rydwanem całej ludzkości48.

Rewolucja światowa
Rewolucja francuska miała, od zdobycia Bastylii, rozprzestrzeniać się 
niemal mechanicznie, po drodze wyzwalając kolejnych więźniów. Wbrew 
nadziejom zatrzymała się jednak w pół drogi. U Jasieńskiego „zaraza idei” 

– w przeciwieństwie do dżumy, o której sądzono to samo – roznosi się na-
tychmiastowo, gdy tylko świat dowiaduje się o wydarzeniach za kordonem 
sanitarnym. Wraz z pierwszą radiową odezwą komunistów z Paryża

45 Ibidem, s. 277.
46 Ibidem, s. 270.
47 Ibidem, s. 276.
48 Anacharsis Cloots, cyt. za: Jan Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy…, s. 353.

[w]ypadki […] potoczyły się już z prawdziwie zawrotną szybkością […]. Tłumy, 
zdawało się, ogarnął jakiś szał. Ludzie biegli, gniotąc i tratując się nawzajem. 
Tysiące rozwartych ust pochwyciły cichnący refren Międzynarodówki. 
I pod wzdętym żaglem pieśni masy drgnęły, jak tytaniczne okręty trzeszcząc 
w spojeniach, zakołysały się na mieliznach jezdni i ciężko ruszyły49.

Ostatnie zdania powieści jednoznacznie sugerują dalszy ciąg wydarzeń, 
które toczą się już same, niepowstrzymane. Nie ma tu jednak procesu, 
widać tylko momentalnie wybuchającą rewolucję, a jej rozpoczęcie jest 
równoznaczne ze zburzeniem starego porządku w sposób tak oczywisty, 
że nie trzeba już o konsekwencjach buntu mas proletariackich wspo-
minać. Rewolucja wybucha w Paryżu i jest rzeczą naturalną, że rozlewa 
się na cały świat, „sama przez się”, jak to ujmował cytowany we wstępie 
minister Pierre-Henri-Hélène-Marie Lebrun-Tondu. 

Materializm dialektyczny zakładał procesualność przemian, te zaś u Ja-
sieńskiego przybierają postać gwałtownej i jednorazowej katastrofy. Poeta nie 
tylko zdecydował się ukazać Paryż, a nie Moskwę, jako zarzewie światowej 
rewolucji, ale też ją samą ukazał jako dopełnienie procesów osiemnasto-
wiecznych. Interesujący jest wybór pisarza, który z dżumy uczynił metaforę 
rewolucji francuskiej, choć obrazem bardziej zakorzenionym w ówczesnej 
polskiej retoryce była pochodząca z Rosji „czerwona zaraza”. Rewolucja 
komunistyczna w wyobrażeniach Jasieńskiego nie była rewolucją paździer-
nikową – która przecież faktycznie doprowadziła do imperialnej ekspansji 
ideologii i powstania Związku Radzieckiego – a ostatnim akordem rewolucji 
francuskiej. Choć można wskazać wiele podobieństw w retorykach przywód-
ców obu rewolucji50 i dla uczestników obu niewątpliwie rozszerzenie nowego 
porządku politycznego było kwestią kluczową, to za dwudziestowiecznym 
eksportem rewolucji stały mechanizmy racjonalistyczne, a sam materializm 
dialektyczny wyrastał ze światopoglądu naukowego i uwzględniał wiele 
czynników ignorowanych przez osiemnastowiecznych zapaleńców. 

49 Bruno Jasieński, Palę Paryż, op. cit., s. 292 i 295.
50 Niemal do manipulacji w rysowanych paralelach posuwa się Jean-François Fayard, 

zestawiając całkowicie arbitralnie fragmenty przemówień i dekretów z okresu 
rewolucji francuskiej z ustawodawstwem stalinowskim. Por. Jean-François 
Fayard, 100 dni Robespierre’a, przeł. Beata Spieralska, Warszawa 2006, s. 65.
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Palę Paryż spotkało się w Związku Radzieckim z ostrą krytyką właśnie 
z powodu „pominięcia walki klas” i wyjęcia fabuły „spod praw socjo-
logii marksistowskiej”. Mało tego, zarzucono Jasieńskiemu szerzenie 
wrogiej ideologii apokaliptycznej51. Fantastyczna powieść, choć uka-
zywała rewolucję światową jako nieuniknioną, czerpała zbyt wyraźnie 
z ambicji imperialnych pierwszej Republiki. W ujęciu Jasieńskiego 
komunizm musi się rozprzestrzenić i rewolucja światowa musi na-
stąpić, a jedynym – i koniecznym – warunkiem okazuje się tu sygnał 
z Paryża, który nadszedł z ponad stuletnim opóźnieniem. Twórczość 
Jasieńskiego stanowi niezmiernie interesujący dokument pozycji, jaką 
w dyskursie rewolucyjnym na stałe zajęła rewolucja francuska i tego, 
jak – choć nie rozprzestrzeniła się na kolejne państwa – skolonizo-
wała ona wyobrażenia o buncie, manifestując się w obrębie narracji  
dotyczących zupełnie odmiennych wydarzeń. 
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Streszczenie
Przedmiotem tego artykułu są dwie, pokrewne sobie formy ekspansji rewolucji 
francuskiej i sposób, w jaki następnie ujawniły się one w twórczości Brunona 
Jasieńskiego. Pierwsza z nich, rozumiana mniej dosłownie, związana jest z formą 
dyskursywizacji wydarzeń. Zawłaszczanie przez rewolucję francuską wszystkich 
następujących po niej przewrotów stanowi pochodną przekonania o istnieniu jednej 
rewolucji, która swą tożsamość zachowuje we wszystkich przejawach. Rewolucja 
francuska zaważyła na formach opisu kolejnych wydarzeń i fikcyjnych buntów, co 
uwidacznia się w twórczości Jasieńskiego, od którego – jako komunisty – można 
by oczekiwać położenia nacisku na wydarzenia roku 1917 i opisów przewrotu zgod-
nych z doktryną historycznego materializmu. Rewolucja jednak prezentowana 
jest przez autora Palę Paryż nie tyle jako skomplikowany proces i kulminacja walki 
klas, co jako fantastyczna kontynuacja zdobycia Bastylii. Jasieński, odrzucając 
teorię walki klas na rzecz wyobrażenia rewolucji jako kataklizmu, jednocześnie 
powtarza osiemnastowieczny schemat myślowy, w ramach którego nastąpić ma 
druga z interesujących mnie ekspansji – szybkie i niemal automatyczne rozlanie 
się rewolucji z Paryża na cały świat.
Słowa kluczowe: Bruno Jasieński, rewolucja francuska, Palę Paryż
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Summary
„We’ll Start a Great Plague of the Idea” 
The Phantasm of the Expansion of the French Revolution 
as Exemplified by Works of Bruno Jasieński
This paper deals with two related forms of expansion of the French Revolution and 
the way they both manifest in works of Bruno Jasieński. The first one, less literal, 
is tied to the way the events were discoursified over the years. The appropriation 
of all of the next political overturns by the French Revolution stems from the be-
lief that there is only one revolution which maintains its identity through all of 
its manifestations. French Revolution determined the way the future or fictional 
rebellions were presented and this phenomenon is very noticeable in works of 
Jasieński, who as a communist was supposed to focus on the events of 1917 and 
describe upheaval from the perspective of historical materialism. The revolution, 
though, is presented by the writer not as a complicated process or a climax of the 
class struggle but as a fantastic follow-up to the storming of the Bastille. Jasieński, 
who discards the theory of class struggle and chooses to present the revolution as 
a natural disaster, follows the 18th Century paradigm of the revolution spreading 
from Paris all over the world quickly and almost automatically.
Key words: Bruno Jasieński, French Revolution, I Burn Paris




