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WP£YW ARABSKIEJ WIOSNY NA SPONTANICZN¥
TWÓRCZOŒÆ LITERACK¥ M£ODEGO POKOLENIA
W EGIPCIE1

Wybuch protestów i zamieszek na placu Tahrir w Egipcie w styczniu 2011 r.
wp³yn¹³ na aktywny rozwój rozmaitych form literackich prezentowanych przez m³ode
pokolenie Egipcjan, którzy stanowili kluczowe ogniwo niezadowolenia spo³eczno-politycznego w pañstwie.
Mimo braku gruntownego przygotowania literackiego charakterystycznego dla
poetów o ugruntowanej pozycji2, m³odzi twórcy w spontaniczny sposób wyra¿ali swoje
myœli i emocje zwi¹zane z aktualn¹ sytuacj¹ w kraju, a tak¿e opisywali panuj¹ce nastroje
spo³eczne oraz d¹¿enia i oczekiwania protestuj¹cych. Twórczoœæ m³odego pokolenia
spotyka³a siê z krytycznymi reakcjami tradycyjnych oœrodków literackich autoryzowanych przez ówczesne w³adze. Dotyczy³o to miêdzy innymi czasopism kulturalnych i literackich jak „Al-Hilal” (pol. „Pó³ksiê¿yc”), „Adab wa Nakd” (pol. „Literatura
i Krytyka”), „Ibda” (pol. „Twórczoœæ”) czy „Achbar al-Adab” (pol. „Wiadomoœci Literackie”)3 unikaj¹cych publikowania kontrowersyjnych i zbyt krytycznych treœci. Opozycyjni literaci preferowali z kolei tematy ukazuj¹ce mroczne strony ¿ycia dotycz¹ce
takich kwestii jak korupcja, nepotyzm, bieda, brutalnoœæ policji czy prostytucja i narkomania (Nazmi, 2014, Black 2011). Dobrym przyk³adem w tym kontekœcie jest ksi¹¿ka
Alaa al-Aswaniego Imrat Jakubjan (pol. Kair. Historia pewnej kamienicy) oraz powieœæ
Chalida al-Chamisiego Taksi. Hawadit al-maszawir (pol. Taxi. Opowieœci z kursów po
Kairze). Utwory w dosadny i bezpoœredni sposób ukazuj¹ mniej popularne oblicze
Egiptu na przyk³adzie trudnych relacji miêdzy ró¿nymi grupami spo³ecznymi czy brutalnej rzeczywistoœci kairskiej zmuszaj¹cej do nieustannej walki o byt i stawiania czo³a
wszechobecnej korupcji i biurokracji4. Al-Aswany wielokrotnie zawraca³ uwagê na
problemy i utrudnienia zwi¹zane z cenzur¹ i inwigilacj¹ blokuj¹cymi swobodne i ak-

1

Prezentowane badania by³y prowadzone w ramach projektu finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki (decyzja 2012/05/B/HS5/005).
2
Mowa tu o takich przedstawicielach wspó³czesnej poezji egipskiej jak Amal Dunkul (1940–1983),
Ahmad Fouad Negm (1929–2013), Muhammad Afifi Matar (1935–2010), Salah D¿ahin (1930–1986)
czy Helmi Salem (1951–2012) i Fouad Haddad (1927–1985) (zob. Brougman, 1984, Abbas, 2000).
3
Przyk³ady arabskie zawarte w artykule opieraj¹ siê na polskim systemie transkrypcji jêzyka
arabskiego zaproponowanym przez Bogus³awa R. Zagórskiego (zob. Komisja Standaryzacji Nazw
Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej).
4
Ksi¹¿ka Al-Aswaniego zosta³a przet³umaczona na jêzyk polski przez Agnieszkê Piotrowsk¹
w 2008 r. (Wydawnictwo Media Lazar). W 2011 na polskim rynku wydawniczym ukaza³ siê przek³ad
utworu Al-Chamisiego autorstwa Marcina Michalskiego (Wydawnictwo Karakter).
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tywne prowadzenie dzia³alnoœci artystycznej i literackiej pod rz¹dami Husniego Mubaraka (Steavenson, 2012). Zmaganie siê z tego rodzaju przeszkodami przez pisarzy
o ugruntowanym dorobku literackim sprawia³o, ¿e m³odzi twórcy rozpoczynaj¹cy dopiero swoj¹ dzia³alnoœæ nie mieli wiêkszych szans, by publikowaæ swoje utwory i byli
spychani na margines ¿ycia kulturalnego kraju. Sytuacja uleg³a na krótko poprawie po
upadku prezydentury Husniego Mubaraka, gdy niektóre, prywatne wydawnictwa i czasopisma podjê³y siê publikacji utworów powstaj¹cych w trakcie protestów na placu
Tahrir.
Dodatkowym utrudnieniem dla swobodnego tworzenia kultury i sztuki by³ fakt, i¿
literaci starli siê wiernie odzwierciedlaæ emocje i refleksje m³odzie¿y, która wyra¿a³a je
w formie krótkich komunikatów i wyszukanych form graficznych publikowanych na
przyk³ad w portalach spo³ecznoœciowych i blogach internetowych. Dotyczy³o to takich
hase³ i sloganów jak: sza’b jurid iskat an-nizam (pol. naród ¿¹da upadku re¿imu) czy na
przyk³ad ajsz, hurijja, adala id¿tima’ijja! (pol. chleba, wolnoœci i sprawiedliwoœci
spo³ecznej!). Takie podejœcie wp³ywa³o zarazem na styl poematów zawieraj¹cych liczne
zwroty dialektalne, zapo¿yczenia z jêzyka angielskiego, oraz próby tworzenia neologizmów w oparciu o kulturê masow¹ dominuj¹c¹ w arabskiej przestrzeni internetowej.
Tradycyjne œrodowiska literackie unikaj¹ce kontrowersyjnych form i treœci z nieufnoœci¹
i niechêci¹ patrzy³y na próby eksperymentowania z klasyczn¹ arabszczyzn¹ i podejmowanie ryzykownych tematów nara¿aj¹cych na szykany ze strony w³adz.
Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e intensyfikacja protestów w styczniu 2011 r. by³a istotn¹ inspiracj¹ dla alternatywnych i podziemnych dzia³aczy kulturalnych i literackich, dla
których plac Tahrir sta³ siê okazj¹ do prezentacji rozmaitych sztuk teatralnych, wernisa¿y malarskich, koncertów muzycznych czy spotkaæ poetyckich (Jusuf, 2011; Ma’addi,
2011).
Wiêkszoœæ zagadnieñ poruszanych w poematach m³odego pokolenia z placu Tahrir
mo¿na podzieliæ na dwa, wyró¿niaj¹ce siê obszary. Pierwszy dotyczy gloryfikacji rewolucji i uczestników protestów w 2011 r., a tak¿e idea³ów i hase³ g³oszonych w trakcie
demonstracji i pikiet. Drugi dzia³ obejmuje krytykê re¿imu Husniego Mubaraka i stanowi mroczny opis aparatu pañstwowego przeœladuj¹cego spo³eczeñstwo i przedstawicieli opozycji. Poszczególne w¹tki przeplataj¹ siê ze sob¹ tworz¹c bardzo czêsto spójny
i bogaty obraz sytuacji spo³eczno-politycznej w pañstwie. Dobrym przyk³adem wskazuj¹cym na taki podzia³ poezji rewolucyjnej jest zbiór wierszy Asz-Szab jurid (pol. Naród ¿¹da) autorstwa m³odego poety Aliego Raszida (2011), który podzieli³ swój utwór
na rozdzia³y obejmuj¹ce wiersze sprzed styczniowych protestów, krytykuj¹ce autorytarne rz¹dy Husniego Mubaraka oraz rozdzia³y dotycz¹ce okresu rewolucyjnego i post-rewolucyjnego ilustruj¹ce entuzjazm spo³eczeñstwa, gloryfikacjê idea³ów rewolucji
i chêæ przemian demokratycznych w pañstwie. Inni poeci m³odego pokolenia utrzymywali swoje wiersze w podobnej konwencji.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ wraz z narastaniem rozczarowania z powodu pog³êbiaj¹cych siê sporów politycznych, przeci¹gaj¹cych siê reform, braku rozliczenia
przedstawicieli aparatu opresji i pogarszaj¹cej siê sytuacji ekonomicznej, pocz¹tkowy
entuzjazm rewolucjonistów zacz¹³ traciæ na znaczeniu i by³ wypierany przez nowe, postrewolucyjne wyzwania. Kulminacj¹ tego procesu by³o przejêcie w³adzy w 2013 r.
przez armiê na czele z genera³em Abd al-Fattahem as-Sisi. Choæ nowe formy poetyckie
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by³y krótkim epizodem w literaturze egipskiej, stanowi³y jednak ciekaw¹ kronikê wydarzeñ i ilustracjê ówczesnych nastrojów i pozytywnych d¹¿eñ m³odego pokolenia.
Analiza wybranych przyk³adów poezji pozwoli przyjrzeæ siê bli¿ej specyfice tego nurtu.
GLORYFIKACJA REWOLUCJI I PATRIOTYZMU
Idea³y wolnoœci, swobody wyra¿ania myœli, poszanowanie praw cz³owieka i chêæ
demokratycznych przemian w pañstwie, stanowi³y nieod³¹czny element protestów na
placu Tahrir. Zagadnienia te znalaz³y równie¿ odzwierciedlenie w wielu poematach.
Warto odnieœæ siê w tym kontekœcie do twórczoœci m³odego literata Hilala Zijjana,
autora zbioru wierszy Hajja ila al-Midan (pol. ChodŸmy na plac Tahrir) chwal¹cych
wydarzenia z 2011 r. W utworze At-Tawaghit tahawat (pol. Szatan zatrz¹s³ siê w posadach) autor przytacza nastêpuj¹ce s³owa:
A’zifu al-yawma naszidan kaddisijjan wa amlau al-kawna dijaan sarmadijjan,
at-tawaghitu tahawat
wa naszidu al-hurru ja’lu
mutlikan lahnan kawijjan
Masr adat fi sijabi al-ursi chadra bahijja (Zijjan, 2011: 9–10).
(pol. Dziœ gram œwiêty hymn i wype³niam œwiat wiecznym œwiat³em.
Ciemiêzca zatrz¹s³ siê w posadach.
Hymn wolnoœci wznosi siê, rozbrzmiewaj¹c donoœn¹ melodi¹.
Egipt powróci³ w piêknej zielonej sukni œlubnej).

Zasadniczym w¹tkiem przewijaj¹cym siê przez ca³y poemat jest symbol niewinnoœci
i czystoœci rewolucji egipskiej zawarty w metaforze opisuj¹cej sukniê œlubn¹. H. Zijjan
odnosi siê równie¿ do radoœci i entuzjazmu panuj¹cego po odejœciu dyktatora okreœlanego w utworze mianem szatana i ciemiêzcy. Wed³ug poety upadek re¿imu wi¹¿e siê
z nowymi nadziejami i planami przywracaj¹cymi godnoœæ i dumê gnêbionemu spo³eczeñstwu. Œwiadcz¹ o tym podnios³e metafory mówi¹ce o rozbrzmiewaj¹cych pieœniach i wznosz¹cej siê niczym ptak wolnoœci. Obok wymienionych w¹tków, poemat
przepe³niony jest duchem patriotyzmu i zaanga¿owania spo³ecznego odzwierciedlaj¹cego panuj¹ce w tamtych dniach nastroje.
H. Zijjan przypisuje równie¿ placu Tahrir odpowiednie epitety, które maj¹ wyró¿niæ
to miejsce na tle miasta wype³nionego strachem i bezwzglêdnoœci¹ re¿imu. W utworze
Amdi abijjan (pol. Pozostanê dumny) autor w taki oto sposób charakteryzuje g³ówny
oœrodek protestów:
Rajtu fi at-Tahrir mand¿atan lana
wa safinatan kaj nu’abbira al-bahra al-atijja (Zijjan, 2011: 19–24).
(pol. Zobaczy³em na placu Tahrir nasze bezpieczne schronienie
i statek, którym mo¿na przekroczyæ wzburzone morze).

Poeta przeciwstawia siê oficjalnym komunikatom w³adz na temat nieustaj¹cych zamieszek, postêpuj¹cej anarchii oraz powszechnych obaw co do rozwoju sytuacji w pañstwie (Sowers, Toensing, 2012). W jego opinii, trwaj¹ce protesty przecz¹ re¿imowym
mediom i stanowi¹ opozycjê wobec oficjalnego przekazu akcentuj¹cego negatywne
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zjawiska trwaj¹cej rewolucji. Poeta stosuje hiperbolê polegaj¹c¹ na podawaniu przerysowanego opisu sugeruj¹cego, i¿ protesty na Tahrir nie maj¹ nic wspólnego z przemoc¹
i starciami z policj¹. Dla poety Tahrir jest azylem chroni¹cym przed wzburzonym morzem, które okreœla przeœladowania, przemoc i zak³aman¹ politykê pañstwa. Przenoœny
charakter rewolucji okreœla tymczasem obraz statku, który pozwala przekraczaæ wszelkie trudnoœci i dotrzeæ do upragnionego celu zwi¹zanego z realizacj¹ hase³ wolnoœciowych i demokratycznych.
W podobnym tonie utrzymany jest utwór innego m³odego poety Mahmuda Abd
al-Kawi autora tomiku wierszy Kasaid min wahi as-sawrati (pol. Poematy natchnione
rewolucj¹). W poemacie Hadwa kabla an-nawmi (pol. Dobranocka przed snem) autor
w szczególny sposób charakteryzuje wydarzenia na placu Tahrir:
Ihki li ya ummi hadwata,
ihki li kabla ma anama
ja ibni da sawrat janair
sawarat al-hurrijja, sawrat al-abtal (Al-Kawi, 2012: 1–8).
(pol. Opowiedz mi mamo przed snem dobranockê,
opowiedz zanim zasnê.
Synu, to jest rewolucja styczniowa,
rewolucja wolnoœci i rewolucja bohaterów).

Pozytywny charakter przemian w pañstwie jest ukazany na podstawie alegorycznego opisu charakterystycznego dla baœni przybli¿aj¹cych niezwyk³e i niesamowite zjawiska. Abd al-Kawi usi³uje w ten sposób okreœliæ uczucia towarzysz¹ce protestuj¹cym,
dla których upadek re¿imu by³ niemo¿liwy do spe³nienia i graniczy³ od dziesiêcioleci
z cudem. Tym wiêksza by³a radoœæ i entuzjazm z odejœcia przeœladowców. Nale¿y
równie¿ zauwa¿yæ, i¿ motyw matki opowiadaj¹cej dziecku bajkê przed snem ilustruje
poczucie spe³nienia, wytchnienia i spokoju po latach trosk i beznadziei.
Innym ciekawym zabiegiem stylistycznym stosowanym przez m³odych poetów jest
personifikacja rewolucji i ojczyzny polegaj¹ca na przypisywaniu abstrakcyjnym znaczeniom odpowiednich czasowników wyra¿aj¹cych cechy ludzkie i o¿ywione. Tak¹
formê narracji stosuje miêdzy innymi Ahmad Ammar w poemacie Imsahi dama’a (pol.
Wytrzyj ³zy) pochodz¹cym ze zbioru Ajjam as-sawra (pol. Dni Rewolucji):
Fi ujuniki ja biladi
huznun badi
dam’atun farrat min ujuniki...
ja habibti ja bahijja,
imsahi dam’at ajnajki
wa israchi wa kuli – kifaja (Ammar, 2011: 27–31).
(pol. Drogi kraju,
z Twoich oczu pop³ynê³a ³za
i widaæ w nich wyraŸny smutek
mój ukochany i piêkny kraju,
wytrzyj ³zy
i zawo³aj: Doœæ!)

Poeta stosuje apostrofê polegaj¹c¹ na bezpoœrednim zwracaniu siê do adresata
i przypisywaniu zdañ wykrzyknikowych zawieraj¹cych s³owa typu kifaja (pol. doœæ)
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wyra¿aj¹ce rewolucyjn¹ atmosferê placu Tahrir. A. Ammar o¿ywia ponadto pojêcie
ojczyzny, która przyjmuje cechy zrozpaczonego cz³owieka roni¹cego ³zy i ubolewaj¹cego nad swoim losem. Autor wyrazi³ w ten sposób szczególne uczucia patriotyczne towarzysz¹ce rewolucjonistom, którzy odwo³uj¹ siê do podnios³ych chwil w historii
Egiptu, kiedy wartoœci wolnoœciowe, niepodleg³oœciowe i narodowoœciowe nabiera³y
wyj¹tkowego znaczenia. Przyk³adem mo¿e byæ powstanie wyzwoleñcze Arabiego Paszy w 1881 r. przeciwko zachodnim rz¹dom, liczne wyst¹pienia spo³eczne i dzia³ania
polityczne w okresie protektoratu brytyjskiego, jak na przyk³ad dzia³alnoœæ Sada
Zaghlula staj¹cego w 1918 r. na czele ruchu niepodleg³oœciowego czy wreszcie wybuch rewolucji Wolnych Oficerów w 1952 r. pod dowództwem Gamala Abd an-Nasera
(Zdanowski, 2010). Warto dodaæ, i¿ przetaczaj¹ce siê napiêcia spo³eczne i polityczne
zawsze znajdowa³y odzwierciedlenie w twórczoœci literackiej poetów i pisarzy takich
jak Mahmud al-Barudi (1838–1904), Ahmad Szawki (1868–1932) czy Hafiz Ibrahim
(1871–1932) (Abbas, 2000).
Uczucia patriotyczne towarzysz¹ równie¿ Hiszamowi al-D¿ahha, który w poemacie
Maszhad rasi min Midan at-Tahrir (pol. Widok mojej g³owy z placu Tahrir) w nastêpuj¹cy sposób opisuje Egipt:
Kanat tuda’ibuna asz-szawari’a bi-al-burudati wa as-saki
wa lam nufassir waktaha
kunna nudfi ba’duna fi ba’dina
wa naraki tabtasimina
nansa bardaha (Al-Wahid, 2011: 196).
(pol. Ulice ¿artowa³y sobie z nas
i niczego nie wyjaœniaj¹c,
wype³ni³y siê zimnem i szronem.
Ogrzewaliœmy siê wiêc jeden od drugiego
i widz¹c, ¿e siê uœmiechasz Egipcie,
zapominaliœmy o zimnie).

Ponownie wiod¹cym œrodkiem retorycznym jest personifikacja, która w poemacie
Al-D¿ahha odnosi siê do cech ludzkich przypisywanych pojêciu ojczyzny. Egipt niczym zwyk³y cz³owiek ¿artuje i odwzajemnia uœmiechy. Opis jest sentymentalnym
i fantazyjnym spojrzeniem na najnowsze, burzliwe dzieje Egiptu. Obraz styczniowej
pogody wype³niaj¹cej kairskie ulice ch³odem i mrokiem oraz motyw demonstrantów
wyra¿aj¹cych swój optymizm, nadziejê i radoœæ mimo niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych, stanowi¹ alegoriê ówczesnych nastrojów spo³ecznych zwi¹zanych
z ide¹ solidarnoœci, wzajemnego wsparcia, patriotyzmu i wytrwa³oœci w d¹¿eniu do celu.
Obok m³odego pokolenia literatów, szczególne znaczenie dla idea³ów rewolucji
egipskiej ma poezja Abd ar-Rahmana al-Abnudiego (ur. 1938), który jako jeden
z pierwszych znanych pisarzy jednoznacznie popar³ protesty i wyra¿a³ krytyczne
opinie o rz¹dz¹cych. Trzeba w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ Al-Abnudi cieszy siê du¿ym
autorytetem w œrodowiskach opiniotwórczych i wœród zwyk³ych obywateli nazywaj¹cych go „poet¹ ludu” z uwagi na twórczoœæ pisan¹ zazwyczaj w dialekcie egipskim (Hassan, 2012; Radwan, 2012).
O znaczeniu Al-Abnudiego dla m³odego pokolenia œwiadczy te¿ fakt, i¿ fragmenty
jego poezji zosta³y zamieszczone w znanej piosence Sawt al-hurrijja (pol. G³os wol-
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noœci) zespo³u rockowego Cairokee sympatyzuj¹cego z rewolucjonistami. Muzycy
odwo³uj¹ siê do poematu Al-Midan (pol. Plac), który sta³ siê jednym z hymnów rewolucji. Al-Abnudi w dosadny i krytyczny sposób wyra¿a swoje niezadowolenie z sytuacji w kraju:
Ajadi masrijja samra liha fi at-tamiz
mamduda wasta az-zair bi-tukassir al-barawiz
sutu li-sawt al-d¿umu szuf Masr tahta asz-szams
ana al-awan tarhili ja dawlat al-awad¿iz
awad¿iz szadad mas’urin
akalu biladna akla... wa juszbihu baduhum nahma wa chissa wa szakl
tala’a asz-szabab al-badi kalabu charifan rabi (Al-Wahid, 2011: 191–195).
(pol. Ciemne egipskie d³onie wiedz¹ jak rozró¿niaæ rzeczy
i pod¹¿aj¹ naprzód wraz z gniewnym krzykiem rozbijaj¹c ramy okien
wzrastaj¹cy g³os t³umu dostrzega ju¿ rozpromienione s³oñce,
nadszed³ czas ¿eby pañstwo nieudaczników odesz³o w zapomnienie,
ci nieudolni ludzie s¹ pe³ni wœciek³oœci,
przejedli ju¿ ca³y kraj, przypominaj¹c w swojej pod³oœci i wygl¹dzie hienê,
ale pojawi³a siê piêkna m³odzie¿, która zmieni³a jesieñ w wiosnê).

Poeta zestawia obok siebie dwa, przeciwstawne œwiaty obejmuj¹ce pozytywny obraz zrewoltowanego ludu wystêpuj¹cego przeciwko przeœladowcom oraz krytyczne
spojrzenie na w³adzê. Gloryfikacja protestuj¹cych dotyczy przybli¿enia charakterystycznych elementów rewolucji zwi¹zanych z odwa¿nym maszerowaniem naprzód,
a tak¿e donoœnymi odg³osami wzburzenia i protestu, od których pêkaj¹ szyby w oknach,
co stanowi rodzaj wyolbrzymienia umo¿liwiaj¹cego opisanie wzrastaj¹cego rozgoryczenia i buntu. Poeta odnosi siê równie¿ do motywu m³odzie¿y, rozpromienionego
s³oñca i wiosny oznaczaj¹cych czas zmian i nadziei. Odrêbnym obrazem jest z kolei
opis negatywnych atrybutów rz¹dz¹cych, którzy s¹ skoncentrowani na swoich interesach i wygodach, a tak¿e ograbiaj¹ i gnêbi¹ naród. Re¿im jest ponadto porównany do
hieny symbolizuj¹cej w œwiecie arabsko-muzu³mañskim pod³oœæ, brak moralnoœci,
brzydotê, fa³sz i przebieg³oœæ. Z uwagi na swój odpychaj¹cy wygl¹d i zachowanie, hiena wi¹¿e siê z symbolem zbli¿aj¹cego siê niebezpieczeñstwa, co wynika z brutalnych
napadów drapie¿nika na koczownicze obozowiska. W staroarabskich wierzeniach hiena by³a ponadto siedliskiem z³ych duchów (Frembgen, 1998: 331–344).

KRYTYKA RE¯IMU I RZ¥DZ¥CYCH
Pozytywny obraz rewolucji by³ przeciwstawiany krytycznym opisom dotycz¹cym
dyktatury Husniego Mubaraka i ludzi zwi¹zanych z re¿imem. Tak¹ koncepcjê narracyjn¹ przyjmuje miêdzy innymi H. Zijjan, który w poemacie Bajt al-kasid (pol. Sedno
sprawy) przytacza alegoryczny i metaforyczny opis Egiptu pod rz¹dami dyktatora:
Al-Bumu ju’anniku fi az-zulami
jaszukku sitra al-lajli
tadafa’at tufanu rabi
al-mawtu ja’tasiru al-madina (Zijjan, 2011: 14–19).
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(pol. Sowa huczy w ciemnoœciach i przemyka pod os³on¹ nocy,
wznios³y siê tumany strachu
a œmieræ wype³nia³a miasto).

Poeta prezentuje apokaliptyczn¹, z³owrog¹ wizjê œwiata w okresie dyktatury, która
sprawia, ¿e miasta wype³nia strach, ciemnoœæ i przeœladowania. Autor, podobnie do innych wspomnianych poetów, stosuje hiperbolê wyolbrzymiaj¹c¹ negatywny obraz sytuacji w kraju. Mroczny opis jest dodatkowo wzmocniony symbolik¹ sowy, która
uosabia wyobcowanie, z³o i œmieræ. Pojêcia te wynikaj¹ z symboliki arabskiej, która
uwzglêdnia miêdzy innymi obraz opustosza³ego, zniszczonego obozowiska odstraszaj¹cego przybyszów z³owrogim pohukiwaniem sowy. Krytyczny stosunek do ptaka
odnosi siê równie¿ do staroarabskich wierzeñ, które uwzglêdniaj¹ odpowiednie
przes¹dy i maksymy odstraszaj¹ce z³e omeny dotycz¹ce sowy (Dziekan, 1997: 97).
Negatywne podejœcie do panuj¹cego sytemu politycznego odnosi siê bardzo czêsto
do potêpienia konkretnych osób sprawuj¹cych swoje funkcje w pañstwie. Faruk D¿uwajda w utworze Irhal! (pol. OdejdŸ!) stara siê wiernie opisaæ krytyczne oceny w³adzy
przez spo³eczeñstwo:
Irhal ka-Zin al-Abidin wa ma narahu adall minka
ihal wa hazbuka fi jadajka
irhal fa-Masr bi-sza’biha wa rubu’iha tadu alajka
irhal fa-inni ma ara fi al-watan fadan wahidan jahfu ilajka (Al-Wahid, 2011:
186–190).
(pol. OdejdŸ jak Ben Ali i inni równie gorsi,
odejdŸ razem ze swoj¹ parti¹, któr¹ dzier¿ysz w rêkach
odejdŸ, prosi Ciê o to ca³y naród egipski wraz ze swoimi regionami
odejdŸ, bo nie widzê ani jednej osoby w kraju, która by do ciebie lgnê³a).

Szczególn¹ uwagê we fragmencie zwraca zastosowanie anafory polegaj¹cej na cyklicznym powtarzaniu wyrazu irhal (pol. odejdŸ), który stanowi³ jedno z naczelnych
hase³ wykrzykiwanych na placu Tahrir i umieszczanych na transparentach i graffiti (Jusuf, 2011; Ma’addi, 2011).
Anafora odzwierciedla ponadto nastroje i emocje panuj¹ce wœród demonstruj¹cego t³umu domagaj¹cego siê odejœcia dyktatora. Solidaryzowanie siê ze spo³eczeñstwem i krytyka w³adzy pozwala ponadto wytyczyæ wyraŸne granice miêdzy narodem
i rz¹dz¹cymi, którzy uosabiaj¹ przeciwnika i wroga odstêpuj¹cego od reszty kraju
i obywateli.
Autorem podobnego wiersza jest Ali Raszid, który w utworze Irhal al-an! (pol.
OdejdŸ teraz!) przypisuje odpowiednie, krytyczne epitety okreœlaj¹ce siermiê¿ne
i skostnia³e rz¹dy Husniego Mubaraka zabijaj¹ce, zdaniem poety, wszelkie przejawy
wolnoœci.
Potêpienie autorytarnych rz¹dów to tak¿e motyw przewodni poezji wspomnianego
wczeœniej Abd al-Kawi. W wierszu La li-al-zulmi (pol. Nie dla tyranii) autor w dosadny i bezpoœredni sposób potêpia aparat pañstwa:
La li-al-zulmi,
la li-al-kurhi, la li-al-fasad!
La li al-fakri wa tahijja Masr... (Al-Kawi, 2012: 14–17).
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(pol. Nie dla tyranii, nie dla ucisku i korupcji!
nie dla korupcji, nie dla biedy!
niech ¿yje Egipt!)

Ca³oœæ utworu jest utrzymana w podobnej narracji opartej na apostrofach obejmuj¹cych bezpoœrednie zdania wykrzyknikowe wyra¿aj¹ce zdecydowany sprzeciw
wobec dyktatury. S³owa poety s¹ realistycznym odbiciem atmosfery panuj¹cej na placu
Tahrir, na którym protestuj¹cy artyku³owali analogiczne has³a i postulaty. Abd al-Kawi
wyró¿nia w ten sposób spontanicznoœæ i naturalnoœæ rewolucji egipskiej.
W poemacie Ja katil asz-szahid (pol. Morderco mêczenników) Abd al-Kawi tak¿e
stosuje podobny styl, odnosz¹c siê tym razem do brutalnoœci s³u¿b bezpieczeñstwa:
Ja katil asz-szahid tanam azaj?
Ja katil asz-szahid idajka mulawwasa bi-dammihi
ja katil asz-szahid bi-tadhak azaj?
Ja katil asz-szahid chasarta dinak wa mata damirak (Al-Kawi, 2012: 110–112).
(pol. Morderco mêczenników, jak mo¿esz spokojnie spaæ?
morderco mêczenników, masz rêce splamione krwi¹
morderco mêczenników, z czego siê œmiejesz?
morderco mêczenników, straci³eœ swoj¹ wiarê i umar³o twoje sumienie).

Zdania pytaj¹ce zapisane w formie dialektalnej zawieraj¹ dosadne epitety wartoœciuj¹ce przedstawicieli s³u¿b prewencji, którzy, w ocenie poety, pozbawieni s¹ moralnoœci i etyki. Ich znakiem rozpoznawczym s¹ za to rêce splamione krwi¹, przemoc
i brak cz³owieczeñstwa. Abd al-Kawi korzysta te¿ z anafory, powtarzaj¹c cyklicznie
kluczowe zdanie ja katil asz-szahid (pol. Morderco mêczenników), które ma dodatkowo utrwaliæ krytyczne przes³anie utworu.
Potêpienie re¿imu opiera siê na odpowiednich metaforach i porównaniach, które
w jednoznaczny sposób determinuj¹ rz¹dz¹cych. W wierszu Al-Ard kad adat lana (pol.
Ziemia do nas powróci³a) wspomniany wczeœniej F. D¿uwajda porównuje Husniego
Mubaraka do faraona i atrybutów zwi¹zanych z jego panowaniem, takich jak kult
w³adzy, despotyzm, a tak¿e œwi¹tynie i grobowce wywy¿szaj¹ce poszczególnych w³adców (Kemp, 2009). Krytyczny stosunek poety do w³adzy ilustruj¹ tak¿e metafory i apostrofy, w których zwraca siê bezpoœrednio do prezydenta s³owami:
Ja sajjidi al-far’un
hal szahadta ahzana al-madinati
an-nasu tasrachu min kuhufi az-zulmi (Ma’addi, 2011: 279).
(pol. Szanowny Panie Faraonie,
czy widzia³eœ smutek miasta
i ludzi krzycz¹cych
ze swoich jaskiñ opresji i przeœladowania
w te mroczne, wyobcowane i smutne dni?)

Metaforyczne znaczenie jaskiñ, krzyku i smutku wype³niaj¹cego ca³e miasto odnosi
siê do trudnych warunków ¿ycia wiêkszoœci spo³eczeñstwa, które oprócz codziennych
problemów bytowych, doœwiadcza represji i parali¿uj¹cego strachu.
W innych fragmentach autor przywo³uje motyw p³aczu dzieci, matek i wdów rozpaczaj¹cych nad swoim losem, a tak¿e konfrontuje cierpienie spo³eczeñstwa z dobroby-
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tem, dobrym samopoczuciem i wynios³oœci¹ rz¹dz¹cych, co jasno determinuje strony
konfliktu.
Niektóre utwory zawieraj¹ ironiczne i sarkastyczne podejœcie do prezydentury Husniego Mubaraka. Tarik Muhammad Hasan jest autorem zbioru wierzy Aghani wa
aszar sawrat 25 janajir (pol. Pieœni i poematy 25 stycznia), w którym zamieszcza satyryczne w¹tki dotycz¹ce w³adzy. Stanowi¹ one zazwyczaj krótkie fragmenty na tle podnios³ego nastroju martyrologii, gloryfikacji bohaterów i idea³ów rewolucji. Tematyka
ironiczna ma te¿ daæ wytchnienie odbiorcy od powagi treœci i wzbudziæ dodatkowe, negatywne opinie na temat rz¹dz¹cych. W wierszu Asz-Szahid dammuhu fi kulubina (pol.
Krew mêczennika jest w naszych sercach) autor zwraca siê do prezydenta Mubaraka
s³owami:
Irhal ma’a as-salama
chalas ihna kabirna
chalas ihna itfatamna
misz ajizin mama wa baba
wa asz-szabab kalaha bi-sarama
jalla irhal ja za’im (Hasan, 2011: 7–8).
(pol. OdejdŸ, do widzenia,
wystarczy, ju¿ doroœliœmy
wystarczy, ju¿ odstawiono nas od piersi
nie chcemy mamusi i tatusia
m³odzie¿ wyrazi³a to jednoznacznie).

Poeta korzysta z dialektalnych zwrotów charakterystycznych dla codziennych, luŸnych konwersacji na ulicach egipskich miast. Dotyczy to takich zwrotów, jak: chalas
(pol. wystarczy), ma’a as-salama (pol. do widzenia, na razie), jalla! (pol. no dalej!) czy
ajizin (pol. chcemy), które ilustruj¹ ¿ywio³owe reakcje spo³eczeñstwa oczekuj¹cego
szybkiego odejœcia prezydenta Mubaraka. Ironiczne podejœcie do treœci zostaje z kolei
zarysowane poprzez s³owa porównuj¹ce m³ode pokolenie do ma³ych, naiwnych dzieci,
którymi ³atwo manipulowaæ i rz¹dziæ. Jest to zarazem nawi¹zanie do kultu w³adcy popularyzowanego w kampaniach propagandowych w czasach œwietnoœci rz¹dów Husniego Mubaraka przedstawianego jako ojciec narodu opiekuj¹cy siê poddanymi, którzy
nie mieli mo¿liwoœci decydowania o w³asnym losie i byli zmuszani do podporz¹dkowania siê jedynej s³usznej linii politycznej w kraju (Allison, 2011). Hasan odrzuca
i wyœmiewa w swoich wierszach takie podejœcie i wskazuje, ¿e naród siê zmieni³, zaczyna dostrzegaæ swoj¹ podmiotowoœæ, nie daje ju¿ sob¹ manipulowaæ i oczekuje wyraŸnych zmian w pañstwie.
Poezja okresu rewolucji to równie¿ kontrowersyjne utwory. Przyk³adem mo¿e byæ
wiersz Aliego Raszida Surat az-zulm (pol. Sura o tyranii), który stanowi parafrazê sur
(rozdzia³ów) koranicznych i modlitw muzu³mañskich, co mo¿e budziæ zaskoczenie
i w¹tpliwoœci w odbiorze utworu przez spo³eczeñstwo arabskie przywi¹zane do tradycji i wiary. W jednym z fragmentów Ali Raszid pisze:
Kul, a’udu bi-rabbi al-kahri
rabbi az-zulmi
rabbi al-ghadri wa al-istibdad
rabbi al-d¿uwi wa rabbi al-fakri
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(pol. Powiedz, szukam schronienia u Pana ujarzmienia,
Pana tyranii,
Pana zdrady i uciemiê¿enia
Pana g³odu i biedy).

Wiersz opiera siê na strukturze modlitw i inwokacji religijnych, w których dominuj¹ takie zwroty jak kul (pol. mów, powiedz), rabb (Pan) czy a’udu (pol. szukam
schronienia). Poeta podkreœla w ten sposób megalomaniê i pró¿noœæ prezydenta Mubaraka, który by³ traktowany przez swoich zwolenników na równi z Bogiem. Sarkastyczne podejœcie do tematu polega równolegle na ³¹czeniu kultu przywódcy z pojêciami
ukazuj¹cymi prawdziwe oblicze kraju doœwiadczaj¹cego biedy, poni¿enia i zniewolenia. Warto równie¿ dodaæ, i¿ specyficzna narracja przyjêta przez Raszida wskazuje na
pe³n¹ swobodê twórcz¹ m³odego pokolenia Egipcjan wyzwolonego z konwenansów
i zakazów narzucanych dotychczas przez autorytarny system.
***
Zaprezentowane badania wskazuj¹ na dynamiczny rozwój ruchu poetyckiego m³odego pokolenia Egipcjan, które pod wp³ywem kilkutygodniowych protestów na placu
Tahrir w spontaniczny sposób reagowa³o na idea³y, oczekiwania i postulaty demonstruj¹cych.
O ¿ywio³owoœci poezji okresu rewolucji w styczniu 2011 r. œwiadczy dosadny styl
przyjêty przez poetów, którzy przy pomocy dialektalnych form jêzykowych, wykrzyknikowych zdañ lub odpowiednich epitetów, powtórzeñ, symboliki i alegorii opisywali
sytuacjê spo³eczno-polityczn¹ w pañstwie.
Analiza zaprezentowanych przyk³adów dowodzi ponadto, i¿ poezja rewolucyjna
obejmuje dwa zasadnicze w¹tki dotycz¹ce gloryfikacji protestuj¹cych i ich idea³ów
oraz krytyki re¿imu i brutalnoœci aparatu pañstwowego.
Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, i¿ twórczoœæ poetów z placu Tahrir stanowi kronikê wydarzeñ ilustruj¹c¹ ówczesne, entuzjastyczne nastroje i prodemokratyczne d¹¿enia
spo³eczeñstwa egipskiego. M³odym poetom z placu Tahrir uda³o siê zatem uchwyciæ
emocje i uczucia, które w wyniku ch³odnych kalkulacji politycznych zwi¹zanych na
przyk³ad z wzrostem znaczenia ugrupowañ islamistycznych i póŸniejszym przejêciem
w³adzy przez genera³a Abd al-Fattaha al-Sisiego zaprzepaœci³y pierwotne idea³y upodmiotawiaj¹ce obywateli Egiptu i respektuj¹ce swobody obywatelskie i uniwersalne
prawa cz³owieka.
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STRESZCZENIE
Wybuch protestów i zamieszek na placu Tahrir w Egipcie wp³yn¹³ na aktywny rozwój rozmaitych form literackich prezentowanych przez m³ode pokolenie Egipcjan bêd¹cych kluczowym ogniwem niezadowolenia z warunków spo³eczno-politycznych w 2011 roku.
Mimo braku gruntownego przygotowania literackiego charakterystycznego dla znanych pisarzy i poetów, m³odzi twórcy w spontaniczny sposób wyra¿ali swoje myœli i emocje zwi¹zane
z aktualn¹ sytuacj¹ w pañstwie oraz d¹¿eniami, oczekiwaniami i obawami dotycz¹cymi przysz³oœci. Twórczoœæ m³odych z placu Tahrir stanowi ponadto szczegó³ow¹ kronikê wydarzeñ
Arabskiej wiosny, a tak¿e ilustruje panuj¹ce nastroje spo³eczne.

INFLUENCES OF THE ARAB SPRING ON GENERATION OF YOUNG POETS
IN EGYPT
ABSTRACT
The paper concerns young Egyptian poets who sympathized with the Arab Spring in 2011
and expressed their angry and protests against dictatorship in the country. Spontaneous and emotional poems reflected two main factors: glorification of the revolution in the Tahrir Square and
strong condemnation of Hosni Mubarak’s regime and its apparatus. However, the impulsive literature of young generation also became a chronicle of current history of Egypt, its society and
political and social expectations and demands.

