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Abstract: Mirzade-ye Eshqi (1893–1924) was one of the most curious characters of 
Iranian intellectual life in the period between the First and the Second World War. Most 
famous as a poet, he was also a journalist; moreover, in his poetry he often pursued 
social and political goals with a much greater zeal than his literary ambitions. A fervent 
radical, he never subscribed to any particular ideology, instead creating his own ideas of 
a cyclical revolution and the Festival of Blood. This paper aims to explore these ideas 
through an analysis of Eshqi’s poetry and essays, as well as answer to what degree he 
truly supported annual mass murder, i.e. the Festival of Blood.
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Mirzade-je Eszghi (właściwie Sejjed Mohammad Reza Hamadani, 1893–1924) bez 
wątpienia należy do najoryginalniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych postaci 
Iranu przed drugą wojną światową. Choć sławę zyskał jako poeta, większą wagę niż do 
kwestii literackich przykładał do zagadnień społecznych; poruszał je zarówno w swojej 
publicystyce – wydawał m.in. czasopisma „Name-je Eszghi” („List Eszghiego”) oraz, 
znacznie bardziej znany, „Gharn-e Bistom” („Wiek Dwudziesty”) – jak i przede wszyst-
kim w twórczości poetyckiej.

Życiorys poety nie mógł być bez wpływu na jego twórczość. Urodzony w 1893 r. 
w Hamadanie, był ledwie nastolatkiem, gdy Iranem wstrząsnęła rewolucja konstytucyjna 
(1905–1911)1. Ów zryw narodu przeciw despotyzmowi władzy doprowadził do ustano-
wienia w Iranie w 1906 monarchii parlamentarnej, a w 1909, po trwającej około roku 
wojnie domowej wywołanej rojalistyczną reakcją i ostrzałem parlamentu, złamał władzę 
szacha. Wydarzenia te, a zwłaszcza nowe prądy i trendy inteektualne, nie pozostały bez 
wpływu na młodzieńca, który zdradzał zainteresowanie kulturą i językiem francuskim, 
będącymi wówczas jednymi z wyznaczników przynależności do postępowych elit narodu2.

Cóż to za prądy i trendy intelektualne zajęły jednak umysł młodzieńca? O czym 
dyskutowały wspomniane elity? Pobieżne nawet przyjrzenie się poglądom formułowanym 
przez rozmaite ugrupowania polityczne omawianego okresu pozwala nam stwierdzić, iż 
najbardziej palącymi kwestiami były wówczas szeroko pojęte spory kulturowe i poli-
tyczne, nierzadko się ze sobą przeplatające. Wiązały się one właśnie z przypływem na 
grunt cywilizacji persko-muzułmańskiej idei (głównie liberalnych) z Zachodu. Z jednej 
strony miał miejsce spór między konserwatywnymi środowiskami religijnymi a grupami 
domagającymi się większej westernizacji (głównie zachodniej edukacji, stroju i obycza-
jów; kwestie te łączyły się też z ewentualną partycypacją kobiet w życiu publicznym), 
z drugiej zaś pojawiła się idea uniezależnienia od brytyjsko-rosyjskiej dominacji, sta-
nowiącej niemal przez cały wiek dziewiętnasty decydujący czynnik w polityce i gospo-

1 Solmaz Naraghi, Mirzade-je Eszghi, Naszr-e Sales, Teheran 1388, s. 15.
2 Ibidem, s. 15–16.
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darce państwa3. Oczywistym problemem było też skrajne zacofanie kraju, wiążące się 
z analfabetyzmem i ekstremalną biedą. Równocześnie Persję trapiły problemy wszystkich 
młodych parlamentaryzmów, mianowicie słabość kolejnych rządów, dyktatorskie zapędy 
niektórych polityków, korupcja i zaciekłe, niekiedy wręcz krwawe spory polityczno-
-ideologiczne4. Godne uwagi jest to, iż przyglądając się biografiom i twórczości wielu 
ówczesnych intelektualistów, działaczy społecznych i mężów stanu, można dojść do 
wniosku, że ich przynależność partyjna, a zatem również ideologiczna, była raczej kwestią 
przypadku. Powoływano się na różnych myślicieli Zachodu, znajomość ich koncepcji 
opierała się jednak raczej na lekturze krótkich wzmianek w prasie, stąd też i ideologia 
sprowadzała się de facto do zbioru haseł5. Wspomniane wątki odnajdujemy w twórczości  
Eszghiego.

Jednak rewolucja konstytucyjna nie była jedynym, a może nawet dominującym czyn-
nikiem, który ukształtował poetę – stanowiła ona bowiem raczej doświadczenie wcze-
śniejszego pokolenia; podobnież, Eszghi zginął przed publikacją Tarich-e maszrute-je 
Iran („Historii irańskiej rewolucji konstytucyjnej”) Ahmada Kasrawiego, która uczyniła 
z niej wydarzenie ponadczasowe dla znacznej części Irańczyków. Dodatkowo Hamadan, 
w którym poeta się wychował, znajdował się na uboczu głównych wydarzeń tego okresu, 
rozgrywających się w Tabrizie, Teheranie i Gilanie. Tym, co mogło wywrzeć najwięk-
szy wpływ na poetę, były dwa inne wydarzenia. Według Alego Miransariego pierwsze 
z nich stanowiło samobójstwo starszego brata, wysłanego do Europy na studia, około 
1914 roku6. Drugim z tych wydarzeń była zaś bezsprzecznie podróż, którą w latach 
pierwszej wojny światowej odbył wraz z udającym się na emigrację do Stambułu Rzą-
dem Tymczasowym, bezskutecznie próbującym wywalczyć większą niezależność Persji 
i opowiadającym się – wbrew zachowującym neutralność władzom w Teheranie – po 
stronie państw centralnych. Nie był jego członkiem; dołączył jedynie do przejeżdżającej 
karawany. Pozwoliło mu to wydostać się z prowincjonalnego Hamadanu i nawiązać 
kontakt z wieloma wybitnymi postaciami kulturalnymi i politycznymi ówczesnej Persji, 
spośród których największy wpływ na młodzieńca miał Aref-e Ghazwini, słynny poeta 

3 Rosja zdobyła uprzywilejowaną pozycję po wygranych wojnach z Persją (1804–1813  
i 1826–1828); kończący je traktat w Turkmenczaju uczynił też cara gwarantem dziedziczenia tronu 
w Iranie. Wielka Brytania zdołała pognębić kraj szachów w wojnie 1856–1857 roku, w późniejszych 
dekadach zadowalając się raczej ekspansją gospodarczą w Persji i hamowaniem zapędów rosyjskich. 
W 1907 roku oba kraje formalnie podzieliły Iran na strefy wpływów. Po rewolucji 1917 roku w Rosji 
w sposób oczywisty próżnię w sferze carskiego orła wypełnił angielski lew, stając się rzeczywistym 
„protektorem” Iranu.

4 Na temat sytuacji społeczno-politycznej Iranu pod panowaniem Kadżarów patrz, m.in.: Ervand 
Abrahamian, Historia współczesnego Iranu, Książka i Wiedza, Warszawa 2011, s. 39–105 i Nikki 
Keddie, Współczesny Iran, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 1–82; Anna 
Krasnowolska, Iran współczesny, w: Anna Krasnowolska (red.), Historia Iranu, Ossolineum, Wrocław 
2010, s. 701–816,.

5 Wystarczy wspomnieć, że socjaldemokratyczna (a więc, w ówczesnym znaczeniu tego słowa, 
komunistyczna) partia Edżtema’ijun-e Amijun, która miała nawiązywać do komunistów rosyjskich, 
według jednej z wersji swojego programu karała śmiercią za szczególnie krnąbrne występki przeciw 
islamowi (por. Sohrab Jazdani, Edżtema’ijun-e Amijun, Naszr-e Nej, Teheran 1391, s. 182). Również 
dalsze losy członków tego ugrupowania – którzy zajęli zupełnie różne miejsca na scenie politycznej 
– wskazują na ten problem; por.: ibidem, s. 275–284.

6 Ali Miransari, Namajesznameha-je Mirzade-je Eszghi, Tahuri, Teheran 1386, s. 49.
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okresu rewolucji konstytucyjnej7. Wiele z tych osób rozczarowało jednak Eszghiego, co 
tłumaczyć może jego późniejszą do nich nienawiść. Jak podaje Mohammad Ali Sepanlu, 
ta dość ciężka i nieprzyjemna atmosfera, jak również konieczność udowodnienia sobie 
i innym swojej dojrzałości, popchnęła poetę ku rozpuście i romansom z kochankami różnej 
płci i w rozmaitym wieku8. Według niektórych badaczy (np. Moszira Salimiego) Eszghi 
uczęszczał też jako wolny słuchacz na politechnikę w Stambule na wykłady z filozofii 
i socjologii, choć inni (np. Solmaz Naraghi) uważają to za mało prawdopodobne, biorąc 
pod uwagę fakt, że żył on wtedy w skrajnej nędzy – okresowo był wręcz bezdomny9. 
Wówczas też jednak Eszghi narodził się jako poeta i miał okazję bliżej poznać nowe 
nurty umysłowe, które tak go przecież pociągały.

Po powrocie do kraju rozpoczął się krótki, aczkolwiek – biorąc pod uwagę aktywność 
artysty – najważniejszy etap w jego życiu. Wtedy też powstały niemal wszystkie jego 
teksty społeczno-polityczne, w których formułował ideę, według której rewolucja powinna 
trwać nieprzerwanie i obejmować wszelkie przejawy życia. Poeta głosił ją niewzruszenie, 
co doprowadziło do jego tragicznej śmierci; w odpowiedzi na ostrą krytykę władzy, 
w trzydziestym roku życia zginął raniony kulą przez agenta policyjnego (nie wiadomo 
dokładnie, czy rana była śmiertelna, czy może mordu dokonano w szpitalu)10. Cóż takiego 
tkwiło w ideach Eszghiego, że ich twórca zmuszony był zapłacić za nie życiem?

Myśl polityczna poety opierała się na trzech powiązanych ze sobą przesłankach, 
z których niejako naturalnie wynikała przyjęta przez niego koncepcja rewolucji; aby ją 
zrozumieć, niezbędne jest poznanie owych podstaw.

Pierwszą z nich stanowiło przekonanie o upadku i zacofaniu Iranu, będącego jedynie 
cieniem swojej starożytnej chwały; ocena ta znajduje wyraz zarówno w twórczości poety, 
jak i w niektórych jego wypowiedziach. Przykładowo, w operze Rastachiz-e szahrjaran-e 
Iran (znanej również jako Rastachiz-e salatin-e Iran; oba tytuły znaczą „Zmartwychwsta-
nie królów Iranu”)11 Eszghi – będący tak autorem, jak i jedną z postaci dramatu – kon-
templuje ruiny Ktezyfonu; objawiają mu się przy tym zjawy kolejnych postaci z dawnej 
historii Persji, opisujące kontrast między dawnym splendorem a obecnym stanem kraju. 
W pieśń każdego z bohaterów wpleciony został refren:

Te ruiny cmentarne to nie jest nasz Iran,
Te ruiny to nie Iran, gdzież jest Iran?12

Autor zaś, po zakończeniu jednego z przedstawień miał zakrzyknąć:

 7 Aref Ghazwini (1882–1934) – poeta perski, autor przede wszystkim utworów patriotycznych 
i lirycznych; obok utworów w stylu klasycznym tworzył również wiersze wzorowane na piosenkach 
ludowych, miał istotny wkład w rozwój muzyki Iranu. Więcej na temat Arefa w: Abdorrahman Sejf-e 
Azad (red.), Kollijat-e diwan-e Szadrawan-e Mirza Abulghasem-e Aref-e Ghazwini, Amir Kabir, 
Teheran 1347 (1968–1969), passim.

 8 Mohammad Ali Sepanlu, Czahar sza‘er-e azadi, Negah, Teheran 1369 (1990–1991), s. 148–150.
 9 S. Naraghi, op. cit., s. 28–29; por. Ali Akbar Moszir Salimi, Sargozaszt-e Eszghi, w: Ali Akbar 

Moszir Salimi (red.), Kollijat-e mosawwar-e Eszghi, Amir Kabir, Teheran 1350 (1971–1972), s. 5.
10 Na temat zamachu na Eszghiego patrz: Ali Akbar Moszir Salimi, Szahadat-e Eszghi, w: 

A.A. Moszir Salimi (red.), Kollijat-e mosawwar-e Eszghi, s. 12–16.
11 Jako ciekawostkę należy wspomnieć fakt, iż była to pierwsza opera irańska.
12 Mirzade-je Eszghi, Rastachiz-e szahrjaran-e Iran, w: A.A. Moszir Salimi (red.), Kollijat-e 

mosawwar-e Eszghi, s. 231–241.
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Te tysiącletnie ruiny ujrzałem dostatniejszymi niż dzisiejszy Iran czasów Rezy Szaha!13

Druga przesłanka stanowiła niejako rozwinięcie pierwszej. Było nią uznanie zabo-
bonnej religijności Irańczyków i ich przywiązania do tradycyjnych obyczajów, nieprzy-
stających do ówczesnych czasów, za jeden z przejawów zacofania, w jakim pogrążony 
był Iran. W sztuce Kafan-e Sijah („Czarny Całun”)14 poeta nie tylko krytykuje zastaną 
sytuację, lecz również doszukuje się jej przyczyn w podboju arabskim i przyjęciu przez 
Persów islamu15. Podobnie jak w „Zmartwychwstaniu...”, również tutaj Eszghi jest jedną 
z postaci dramatu. Podczas podróży, która zawiodła go do pewnej wsi, udaje się zwiedzić 
pobliskie ruiny starożytnej twierdzy. Dostrzega w nich ślady stóp nieprzyjaciół:

Dostrzegłem ślady stóp bosych Arabów,
Zmierzyłem tak ślady, jak i miejsce korony,
Zrozumiałem to, co zrozumieć miałem...16

Po zwiedzeniu ruin, poeta udaje się na pradawny cmentarz, tam zaś wkracza do 
niszczejącego, pozornie opuszczonego grobowca. Spotyka w nim starożytną królową 
spowitą w czarny całun, łkającą nad losem swoim i ogółu perskich kobiet, odzianych 
w strój przynależny zmarłym, pogrzebanych już za życia.

Po powrocie do wsi Eszghi w każdej napotkanej kobiecie widzi ową przyodzianą 
w czarny zawój zjawę, podobnie wśród osób, z którymi podróżuje „z wyjątkiem jednej 
kobiety, która nie była muzułmanką, a była Żydówką”17. Utwór kończy wezwanie do 
zakończenia uświęconego pobożną tradycją ucisku kobiet:

...
Mowa jest zakryta hidżabem, choć jest przeciw hidżabowi,
Dość jest szkód z hidżabu, zliczyć ich nie sposób.

Tobie przystoi, byś innym udzielił lekcji,
Głoś mowę wolną, niczego się nie lękaj.

Jaki wstyd? Mężczyzna jest sługą i kobieta jest sługą,
Cóż kobieta uczyniła, by się wstydzić miała mężczyzny?
Czymże jest ten czador i owa zasłona szpetna?
Jeśli nie jest całunem, powiedz, czym jest?
Śmierć temu, kto kobiety żywcem zapędza do grobu.

Oprócz religii kimkolwiek by był,
Dość! Słów tu niech wystarczy.

Jeśli dwóch, trzech dołączy się do mojej pieśni,

13 Ali Miransari, op. cit., s. 137; cytat ten wydaje się błędny, Eszghi zginął bowiem zanim Reza 
Chan (późniejszy Reza Szah) został królem. Możliwe, że sam autor popełnił tu pewien skrót myślowy 
(biorąc pod uwagę rozwój kariery Rezy Chana), bardziej prawdopodobna wydaje się jednak pomyłka 
wydawcy tekstu źródłowego.

14 Mirzade-je Eszghi, Namajeszname-je Kafan-e Sijah, w: A.A. Moszir Salimi (red.), Kollijat-e 
mosawwar-e Eszghi, s. 201–219.

15 Nie należy jednak uważać go za osobę w pełni wrogą religii, jakkolwiek z analizy jego 
twórczości nie wynika, że w odniesieniu do wiary jako takiej zajmował jakieś konkretne stanowisko.

16 Mirzade-je Eszghi, Namajeszname-je Kafan-e Sijah, w: A.A. Moszir Salimi (red.), Kollijat-e 
mosawwar-e Eszghi, s. 211. Fragmenty twórczości Eszghiego cytowane są w tłumaczeniu autorskim.

17 Ibidem, s. 218.
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Brzmienie jej pomału rozniesie wśród ludu,
Tym właśnie brzmieniem, odkryjemy twarze kobiet,
Kobieta zrzuci hańbiące szaty i podniesie głowę,
Strój pozwoli jej cieszyć się życiem.

Jeśli zaś nie, to póki kobieta jest w całunie:
Połowa narodu irańskiego jest martwa!18

Krytyce obskurantyzmu poświęcił Eszghi również inną swoją sztukę, Halwa al-
-Foghara („Chałwa Biedaków”; w utworze tym jest to jednak tytuł, który przyjmuje 
jeden z bohaterów)19. Należy ona do literacko słabszych dzieł poety, także jej przesłanie 
nie jest szczególnie doniosłe. W komedii tej Eszghi wyśmiewa wróżbiarstwo, alchemię, 
pozbawione sensu tytuły honorowe, tzw. laghaby (stąd tytuł sztuki), jak i nadmiernie 
skomplikowane, a zarazem niezawierające żadnej treści wiersze, stanowiące ówcześnie 
obowiązującą modę poetycką. Dla naszych rozważań ważne jest jednak, że autor pod-
niósł w dziele kwestię zabobonu i obskurantyzmu, co pozwala uznać je za przejaw jego 
przekonania o szkodliwej roli tych zjawisk w społeczeństwie.

Trzecią przesłanką, na której Eszghi oparł swoje koncepcje, był pogląd o niepowodze-
niu rewolucji konstytucyjnej. Miała ona zaprowadzić w kraju sprawiedliwość i zwalczyć 
dawne zabobony, ostatecznie wyniosła jednak do władzy ludzi, których Eszghi uważał 
za zdrajców. Przekonaniu temu dał on wyraz tak w swojej twórczości literackiej, jak 
i w publicystyce. Po raz pierwszy kwestię tę podniósł w sztuce Dastan-e Biczarezade 
(„Historia Nędzarczyka”)20, napisanej w reakcji na samobójczą śmierć brata. Poeta opisuje 
w niej los młodzieńca, który po ukończeniu studiów za granicą zostaje zniszczony w kraju 
przez dawnych tyranów, obecnie udających zwolenników demokracji. Z kolei w sztuce 
Ide’al-e pirmard-e dehgani („Ideał wiejskiego starca”)21, w trzecim akcie opisuje los 
człowieka, który poświęcił całą swoją rodzinę i dobytek dla rewolucji, ta jednak dopro-
wadziła do rządów ludzi niegodnych, współpracowników dawnych ciemiężców.

Wydarzenia te doprowadziły, zdaniem Eszghiego, do całkowitego zaniku zasad moral-
nych wśród klasy politycznej. Symbolem tego upadku były dla poety postaci Ghawam 
as-Saltane (Ahmad Ghawam, 1873–1955) i Wosugh ad-Doule (Hasan Wosugh, 1868–1951),  
czołowych przedstawicieli ówczesnej klasy panującej (obaj byli, w różnych latach, pre-
mierami), odpowiedzialnych za zawarcie w 1919 roku traktatu, oddającego Iran pod 
protektorat Wielkiej Brytanii. Traktat ten nie wszedł co prawda w życie na skutek sprze-
ciwu tak parlamentu, jak i społeczeństwa perskiego, wywarł jednak przemożny wpływ na 
irańską inteligencję, pozbawiając w jej oczach znaczną część klasy politycznej moralnego 
prawa do sprawowania władzy. Poeta był jednym z czołowych głosicieli tego poglądu. 
Eszghi – oprócz licznych wierszy – poświęcił Ghawamowi i Wosughowi cykl czte-
rech artykułów zatytułowany Alefba-je fesad-e achlagh („Alfabet zgnilizny moralnej”), 
w którym zarzucał im odrzucenie wszelkich zasad etycznych, a także uczynienie takiej 

18 Ibidem, s. 218–219.
19 Mirzade-je Eszghi, Namajeszname-je Halwa al-Foghara, w: A.A. Moszir Salimi (red.), 

 Kollijat-e Mosawwar-e Eszghi, s. 220–230.
20 Mirzade-je Eszghi, Dastan-e Biczarezade, w: Ali Miransari, op. cit., s. 57–118.
21 Mirzade-je Eszghi, Namajeszname-je Ide’al-e pirmard-e dehghani, w: A.A. Moszir Salimi 

(red.), Kollijat-e Mosawwar-e Eszghi, s. 171–193.
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postawy normą wśród ogółu polityków22. Wspólnym mottem tych tekstów były słowa 
przypisane Wosughowi ad-Doule:

Ktokolwiek zapłacił, dla tego trzeba pracować; sumienie, przekonania, ideologia są uro-
jeniami23.

Jak jednak doszło do tego, że rewolucja konstytucyjna poniosła klęskę? Odpowiedź 
poety na to pytanie stanowi czwartą przesłankę jego rozumowania. Otóż nie negował on 
dawnych zasług polityków starszego pokolenia. Co więcej, samą rewolucję uważał po 
części za udaną. Zdaniem Eszghiego, błędem było jednak pozostawienie u władzy osób, 
które doprowadziły do przemian. W cyklu artykułów Adamha-je tazekar („Świeży ludzie 
do pracy”) argumentuje, że osoby, które podczas rewolucji wykazały się bohaterstwem, 
widząc późniejsze problemy stały się zgorzkniałe i niezdolne do pożytecznego działania. 
Należy je w związku z tym zastąpić ludźmi nowymi, pełnymi energii i nieutrudzo-
nymi losem24. Taką samą treść zawiera inny tekst publicystyczny poety, Eskeletha-je 
dżombonde: wokala’-e parleman („Tańczące kościotrupy: deputowani parlamentu”)25. 
Co więcej, owo poczucie klęski polityków starszego pokolenia umożliwia zaprowadzenie 
w kraju dyktatury – widząc niepowodzenie demokracji, tęsknią oni bowiem za rządami  
silnej ręki26.

W odniesieniu do bohaterów rewolucji konstytucyjnej, poeta stosuje porównanie do 
igły gramofonowej oraz strzykawki z lekiem na syfilis: zastosowane po raz pierwszy 
dobrze służą osiągnięciu zamierzonych celów. Z czasem jednak igła gramofonu zaczyna 
rysować płytę, strzykawka zaś, raz wykorzystana, pokrywa się mikrobami i dalsze jej uży-
cie jest niebezpieczne. Podobnie politycy rewolucyjni, zwalczywszy monarchię absolutną, 
stali się, jak pisze Eszghi, zatruci atmosferą swoich czasów – nie potrafią odnaleźć się 
w nowych warunkach, brakuje im również wiedzy niezbędnej do zarządzania krajem27. 
Wynika to z faktu, że rewolucja nie powinna ograniczać się wyłącznie do zmiany wła-
dzy – powinna być ruchem obejmującym wszystkie dziedziny życia; nie tylko politykę, 
lecz również kulturę28. Do tego stare pokolenie nie było już zdolne. Dodatkowo fakt, 
że Eszghi w młodości miał okazję poznać i zniechęcić się do wielu osób związanych 
z ruchem konstytucyjnym, z pewnością ułatwił poecie krytykę dawnych działaczy. Nie-

22 Mirzade-je Eszghi, Alefba-je fesad-e achlagh, w: A.A. Moszir Salimi (red.). Kollijat-e mosaw-
war-e Eszghi, s. 107–120.

23 Ibidem, s. 107, 111, 115, 118.
24 Mirzade-je Eszghi, Adamha-je tazekar, w: A.A. Moszir Salimi (red.), Kollijat-e mosawwar-e 

Eszghi, s. 150–159.
25 Mirzade-je Eszghi, Eskeletha-je dżombonde: wokala’e parleman, w: A.A. Moszir Salimi (red.), 

Kollijat-e mosawwar-e Eszghi, s. 160–162.
26 M. Eszghi, Adamha-je tazekar, s. 155.
27 Ibidem, s. 150–151; warto zaznaczyć, iż podobne stanowisko w kwestii „zużywania się” 

starych działaczy, którzy w pewnym momencie natknęli się na większy opór, przedstawił Ahmad 
Kasrawi (1890–1946), uczony i myśliciel, skrajnie niechętny Eszghiemu. Oczywiście Kasrawi, podob-
nie postrzegając chorobę, nie podzielał przekonania poety o metodzie leczenia; por. Ahmad Kasrawi, 
Tarich-e Maszrute-je Iran, Amir Kabir, Teheran 2537 (1978), s. 190–191.

28 Swoje dwa utwory: wspomniany już Ideał oraz Nouruziname („Księgę noworoczną”) Eszghi 
uważał za początek rewolucji w literaturze Iranu. Mirzade-je Eszghi, Nouruziname, w: A.A. Moszir 
Salimi (red.), Kollijat-e mosawwar-e Eszghi, s. 260–273).
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kiedy posuwał się w niej wręcz do wulgaryzmów, gdy w wierszu Cze mo‘amele bajad 
kard? („Jak działać” lub „Jakiego dobić targu”) o Hasanie Modarresie29 pisał:

Na Modarresa nie można się poważyć, jednakowoż
Odwagi na tyle starcza, żeby na jego oślą brodę nasrać30

Opracowując swoją koncepcję, Eszghi dysponował więc następującymi przesłanka-
mi: Iran jest cieniem dawnej chwały, krajem zacofanym i pełnym niesprawiedliwości. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest obecność licznych zabobonów, tak dotyczących kwe-
stii społecznych (jak np. dyskryminacji kobiet), jak i innych (popularność wróżbiarstwa 
i podobnych praktyk). Rozwiązaniem była zatem rewolucja – ta jednak wyniosła do 
władzy ludzi jej niegodnych, którzy doprowadzili do wyparcia zasad moralnych z polityki. 
Przyczyną tego było pozostawienie u steru kraju osób, które obaliły dawny reżim, jednak 
w konfrontacji z nowymi wyzwaniami poniosły klęskę i stały się elementem reakcyjnym.

Z rozumowania tego wynika, że według Eszghiego rewolucja jako metoda zwalczania 
zastanych problemów stanowiła słuszne rozwiązanie, problemy pojawiły się jednak po jej 
zwycięstwie. Nie istniał bowiem mechanizm, który pozwalałby na skuteczną wymianę elit 
rewolucyjnych na nowe. Wiadomo jednak, że ludzie ci sami z siebie nie oddaliby władzy; 
gdyby tak było, nie istniałaby konieczność nawoływania ich, aby ustąpili miejsca nowemu 
pokoleniu polityków31. Stąd zrodziła się koncepcja nowej, a wręcz cyklicznej rewolucji, 
służącej wymianie elit, którą Eszghi przedstawiał w swojej publicystyce i poezji. Uważał, 
że niezbędne jest odsunięcie byłych rewolucjonistów od władzy, nawet jeśli oznacza to 
konieczność użycia siły. Ów nowy przewrót nie może być jednak jednorazowym wyda-
rzeniem – w końcu, jak na to wskazują przyjęte przez poetę przesłanki, ludzie walczący 
z niesprawiedliwością z czasem stają się szkodliwi, gdyż nie potrafią dostosować się do 
zmieniających się okoliczności. W związku z tym mechanizm taki powinien być powta-
rzalny. Funkcji takiej nie mogą jednak pełnić instytucje państwowe – te bowiem zawsze 
znajdują się pod mniejszym lub większym wpływem klasy panującej. Rozwiązaniem 
byłby więc powtarzający się cyklicznie, oddolny ruch prowadzący do wymiany elit.

Rozwiązaniem zaproponowanym przez Eszghiego było więc pięciodniowe Święto Krwi 
(Ejd-e Chun). Poeta często odnosił się do tej koncepcji w swojej twórczości poetyckiej, 
przede wszystkim w końcowej części dramatu Ideał, gdzie napisał m.in.:

O, jakimże dobrym dniem będzie ów dzień rzezi / Gdy nadejdzie, iluż jest pomywaczy 
zwłok32

29 Hasan Modarres (1870–1937) – irański duchowny szyicki i polityk, zwolennik rządów kon-
stytucyjnych, przeciwnik Rezy Szaha i jego koncepcji republiki. Eszghi musiał go poznać podczas 
emigracji, Modarres był bowiem jedną z prominentnych postaci życia publicznego obecnych w grupie 
wychodźców, do której młody poeta dołączył.

30 Mirzade-je Eszghi, Cze mo‘amele bajad kard?, w: A.A. Moszir Salimi (red.), Kollijat-e mosaw-
war-e Eszghi, s. 423.

31 Do czego nawoływał Eszghi w Tańczących kościotrupach, por. M. Eszghi, Eskeletha-je dżom-
bonde, s. 160–162.

32 Jednym z negatywnych bohaterów Ideału jest były pomywacz zwłok, robiący karierę polityczną 
dzięki odrzuceniu wszelkich zasad moralnych. Określenie „pomywacz zwłok” funkcjonowało i nadal 
jest w użyciu w Iranie jako obelga; por. Hasan Anwari (red.), Farhang-e feszorde-je Sochan, Sochan, 
Teheran 1388 (2009–2010), t. 2, s. 2148.



STANISŁAW ADAM JAŚKOWSKI290 NR 3 – 4

Pełen jest rachunek tych mężów stanu / Dla zdrajców jest już kij i sznur przyszykowany
Każdemu należy wymierzyć sprawiedliwość lewicą i prawicą
Tego dnia cały kraj wywrócimy do góry nogami / Gdyż gniew ludu przeciwstawi się tyranii
Zdrajcom niebo i ziemia staną się wrogiem / Nadejdzie czas zabijania wielu pomywaczy
Ziemia cała pokryje się ich plugawą krwią
Ministrowie sprawiedliwości pójdą na stryczek / Komendanci policji pójdą na tamten świat
Kierownictwo finansów pójdzie żywcem do grobów / Szefowie dyplomacji odejdą ze świata
Aż nie zostanie po nich choćby ślad na powierzchni ziemi33

Rozwiązanie to Eszghi bardziej szczegółowo opisał w cyklu artykułów Pandż ruz 
ejd-e chun („Pięć dni święta krwi”)34. Nawoływał weń do zastąpienia obecnych, nieprzy-
noszących pożytku rozrywek i karnawałów świętem znacznie donioślejszym35. Przez pięć 
pierwszych dni lata ludzie winni gromadzić się na rynkach i placach, ubrani w odświętne 
stroje, z czerwonymi opaskami na ramionach, śpiewając specjalnie skomponowane na tę 
okazję pieśni. Jako tłum powinni krążyć po okolicy i wymierzać sprawiedliwość osobom, 
których działalność w minionym roku nosiła znamiona zdrady względem ludu, a których 
aparat państwowy nie był w stanie ukarać. Naród powinien takich ludzi rozerwać na 
strzępy, domy ich zaś zrównać z ziemią36.

Działalność taką Eszghi porównywał do nakręcania zegarka lub wzmacniania dachu 
– czynności niezbędnych, aby dane narzędzie dobrze pełniło swoją funkcję. W sytuacji 
bowiem, gdy nie istnieje Święto Krwi, wszystkie prawa i zdobycze ludzkości z czasem 
są zawłaszczane i wykorzystywane przez oportunistów i wrogów ludzkości. Poeta porów-
nywał ich do dynastii Omajjadów, która przejąwszy władzę w kalifacie przekształciła 
– jego zdaniem – w miarę egalitarne państwo pierwszych muzułmanów w kraj ucisku 
społecznego37. Co więcej – rozumował Eszghi – taki sam los, jaki spotkał islam, czeka 
wszelkie inne ruchy społeczne, o ile nie zostanie ustanowione doroczne Święto Krwi. 
Taka jest bowiem natura świata i ludzkości:

O ludzkości! O najszlachetniejsze ze stworzeń! O ukochane dzieci Adama i Ewy! Jeste-
ście i będziecie takie, jak dotąd – nie zmieniłyście się i nie zmienicie, nie zmienią was 
zasady socjalizmu, księga Marksa, rady Tołstoja, za to wy zmienicie zasady socjalizmu 
i poglądy Marksa.38

W takiej sytuacji jedynym – choć gorzkim – lekarstwem wydaje się być właśnie 
Święto Krwi. Kto zaś mu się sprzeciwia, ten jest zdrajcą:

Propozycję tę [Święta Krwi] przedstawiam niczym lekarz, który odkrył lekarstwo na daną 
chorobę i jestem przekonany, że Święto Krwi stanowi najlepszy lek na choroby społeczne, 
zdradę i ucisk. Należy je przy tym uznać za rozwiązanie pozbawione wad, choć jestem 
pewien, że zostanie ono skrytykowane. Wszystkie zarzuty są jednak związane z planami 

33 M. Eszghi, Ide’al, s. 192.
34 Mirzade-je Eszghi, Pandż ruz ejd-e chun, w: A.A. Moszir Salimi, Kollijat-e mosawwar-e 

Eszghi, s. 121–139.
35 Ibidem, s. 124–125.
36 Ibidem, s. 125–126, 133.
37 Ibidem, s. 122–123.
38 Ibidem, s. 126.
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zdrady; poza tym mam gotowe odpowiedzi na wszelką możliwą krytykę, które przedstawię 
w przyszłości w stosownym artykule39.

Tezy swoje Eszghi głosił nie tylko w artykułach i eksperymentalnych utworach poetyc-
kich. W nich co prawda przedstawiał swoje rozumowanie i przytaczał argumenty za 
Świętem Krwi, był jednak świadom, że w ten sposób nie uda mu się trafić do szerokich 
mas społecznych. Aby zrealizować ów cel, przystąpił do pisania prostych wierszy, skie-
rowanych do rolników i robotników. Będąc jednak świadomym faktu, że znaczną część 
narodu stanowią ludzie niepiśmienni, wzywał inteligencję, aby recytowała je w miejscach, 
w których gromadzą się ludzie pracy. Przykład takiego wiersza stanowić może Ej kola 
namadiha („O, Filcowe Czapki!”)40:

To jest fotoplastykon, o Filcowe Czapki! / To jest chwila walki, o Filcowe Czapki!
Wróg nie idzie frontem, ty spójrz mu w twarz / Jest żelazo, są kamienie, o Filcowe Czapki!
W mojej dłoni jest pióro, lecz w waszych dłoniach / Są łopaty i motyki, o Filcowe Czapki!
Użyjcie siły, o Filcowe Czapki!
Wyciągnijcie ręce, o Filcowe Czapki! ...41

Ciągła rewolucja była więc dla Eszghiego sprawą kluczową; jej powodzenie zależało 
zaś od regularnego dokonywania czystek wśród elementów kontrrewolucyjnych. Wydaje 
się jednak, że fanatyzm, który poeta przejawiał w zagrzewaniu do anarchistycznego ludo-
bójstwa, mógł być do pewnego stopnia prowokacją i metaforą, którą stosował w ramach 
protestu przeciw wszechogarniającej niesprawiedliwości. Pozwala nam tak przypuszczać 
fakt, że w części swojej twórczości nie uznawał aparatu państwowego za rzecz z gruntu 
złą – wręcz przeciwnie, we wspomnianej już sztuce Chałwa Biedaków pochwala ingerencję 
rządu w kwestie takie jak literatura i sztuka. Pozytywny bohater tego dzieła, Dżamszid 
Chan, po wysłuchaniu pozbawionego sensu wiersza mówi: 

Gdyby rząd założył szkołę dla literatów i zabronił publikować twórczość osób niemających 
jej dyplomu, nie pletlibyście teraz tych bzdur, żeby ogłupić Gereftar Chana!42

Kolejnym argumentem za tym, że hasło Święta Krwi mogło stanowić – przynajmniej 
w pewnym stopniu – prowokację, jest to, że Eszghi w wielu kwestiach był zwolennikiem 
pozytywistycznej pracy u podstaw. Uważał, że najpierw trzeba naród przygotować na 
zmiany, dopiero później zaś można je przeprowadzić. Dał temu wyraz w cyklu artyku-
łów Dżomhuri-je ghollabi („Podróbka republiki”)43, w którym sprzeciwiał się propozycji 

39 Ibidem, s. 127; rozumowanie Eszghiego przedstawiliśmy już wcześniej.
40 Mohammad Ali Sepanlu, op. cit., s. 194–196; innym przykładem może być wspomniany 

wcześniej wiersz Jak działać; tytuł Ej kola… pochodzi od nakrycia głowy, noszonego wówczas 
przez prostych Irańczyków.

41 Mirzade-je Eszghi, Ej kola namadiha, w: A.A. Moszir Salimi, Kollijat-e mosawwar-e Eszghi, 
s. 317.

42 M. Eszghi, Halwa, s. 226. Gereftar Chan jest imieniem znaczącym, gereftar oznacza bowiem 
po persku m.in. ‘spętany, popadły w tarapaty’; por. Hasan Anwari (red.), Farhang-e feszorde-je 
Sochan, t. 2, Teheran 1388, s. 1911.

43 Mirzade-je Eszghi, Dżomhuri-je Ghollabi, w: A.A. Moszir Salimi, Kollijat-e mosawwar-e 
Eszghi, s. 140–149.
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przekształcenia Iranu w republikę, argumentując, że lud nie jest jeszcze gotów na takie 
zmiany.

Wydaje się więc mało prawdopodobne, żeby osoba wykazująca jednak pewną doj-
rzałość polityczną – o czym świadczyła ocena tej właśnie propozycji późniejszego Rezy 
Szaha, a ówczesnego premiera i ministra wojny – w pełni poważnie nawoływała do 
corocznych morderstw. Można więc przypuszczać, że Święto Krwi było raczej pewnym 
hasłem, przestrogą dla polityków. Nie znaczy to oczywiście, że poeta był przeciwnikiem 
przemocy – wręcz przeciwnie, można przypuszczać, że śmierci niektórych przynajmniej 
osób, jak wspomnianych już Ghawama as-Saltane i Wosugha ad-Doule, domagał się 
naprawdę. Zapowiedź corocznych obchodów Święta wydaje się być jednak pewną hiper-
bolą, mającą zwrócić uwagę na fakt, że korupcja i zdrada nie ograniczają się tylko do 
tych dwóch polityków.

Możliwe jest również, że poeta poważnie traktując propozycję Święta Krwi, trak-
tował je jako element wprowadzający do życia politycznego nie chaos, lecz porządek; 
tak, jak prawo chroni przed występnym zachowaniem jednostek, tak groźba rozruchów 
zapobiegałaby nadużyciom władz. Eszghi twierdził bowiem:

O ludzkości! Potrzebna jest ci żelazna klatka! Potrzebne są dla ciebie surowe i gorzkie 
prawa, abyś nie łamała praw, które dla ciebie ustanowiono; wiedziony tym przekonaniem 
proponuję Święto Krwi jako lek na chorobę tego społeczeństwa44

Poruszone powyżej kwestie sprawiają jednak, że o ile ustalenie miejsca tak rewolucji, 
jak i Święta Krwi w myśli politycznej poety nie jest trudnym zadaniem, to właściwe 
zinterpretowanie ich znaczenia wymaga pewnego namysłu. O ile bowiem rozumowanie, 
które doprowadziło go do przedstawienia omówionych zagadnień, należy uznać za kla-
rowne, to wnioski, które z niego wysnuł, były raczej chaotyczne. Można powiedzieć, że 
diagnoza pewnych problemów społecznych była dlań łatwiejsza niż odnalezienie sposobu 
ich usunięcia. Myśl polityczna Eszghiego była raczej zbiorem sloganów niż konkretnych 
rozwiązań; dotyczy to również kwestii w niej kluczowych. Mimo to dość aktywnie starał 
się propagować swoje poglądy. W praktyce ograniczało się to jednak zwykle do krytyki 
– nieraz balansującej na granicy dobrego smaku, niekiedy granicę tę przekraczającej – 
klasy politycznej. Te właśnie zarzuty doprowadziły do śmierci poety, gdy ten napisał 
cykl wierszy Dżomhuriname („Księga republiki”)45, w którym przedstawił nieudaną próbę 
zaprowadzenia w Iranie republiki jako podstęp Wielkiej Brytanii, która chciała w ten 
sposób poszerzyć swoje wpływy w Persji.

44 M. Eszghi, Pandż ruz, s. 127.
45 Mirzade-je Eszghi, Dżomhuriname, w: A. A. Moszir Salimi, Kollijat-e mosawwar-e Eszghi, 

s. 277–299; wiersze te są niekiedy przypisywane Malek asz-Szoara’ Baharowi; przemawiać ma za tym 
różnica stylu i słownictwa między Dżomhuriname a resztą twórczości Eszghiego, patrz: M.A. Sepanlu, 
op. cit., s. 154. Mohammad Taghi Malek asz-Szoara Bahar (1884–1951) – irański poeta i uczony; 
powszechnie uważany jest za ostatniego wielkiego mistrza klasycznego stylu poezji perskiej. Od 
okresu rewolucji konstytucyjnej, aż do czasów Rezy Szaha aktywny działacz polityczny związany 
z lewicą. Następnie, choć był przeciwnikiem nowego władcy, poświęcił się pracy literackiej i naukowej. 
Oprócz poezji zasłynął z dzieł historycznych (w tym z wydawania źródeł) i poświęconych historii 
literatury perskiej. Przez pewien czas był swego rodzaju mistrzem Mirzade-je Eszghiego, niejako 
„przejmując pałeczkę” po Ghazwinim.
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W jednym z wierszy tego cyklu przedstawia opowieść o złodzieju Jasim, który żył 
w pewnej kurdyjskiej wiosce. Człowiek ów kradł miejscowemu wójtowi syrop. Gdy został 
nakryty na gorącym uczynku, postanowił uciec się do fortelu – wsiadł na osła i dopiero 
wówczas dokonał kradzieży. Gdy wójt spostrzegł ślady oślich kopyt prowadzące do 
swojej chaty, a na dzbanie syropu odciski palców złodzieja, popadł w zakłopotanie, gdyż:

Jeśli osioł popełnił przestępstwo, osioł nie ma rąk / Jeśli zaś Jasi to uczynił, Jasi nie ma 
kopyt!
Ręka, ręką Jasiego, a kopyta, kopytami osła / Nie rozumiem, o co w tym wszystkim 
chodzi!46

W opowieści tej Jasi symbolizuje Wielką Brytanię, osłem zaś miałaby być republika 
pod przewodnictwem Rezy. Przyszły monarcha nie mogąc pogodzić się z taką zniewagą, 
wydał rozkaz zabicia poety, który też niebawem wykonano.

Agresja i chaos, obecne tak w twórczości, jak i w filozofii politycznej Eszghiego, 
zapewniły mu pewien rozgłos. Sprawiły również, pospołu z tragiczną śmiercią poety, 
że stał się w Iranie symbolem sprzeciwu intelektualisty wobec władzy. Te same czyn-
niki uczyniły jednak myśl polityczną Eszghiego niemożliwą do zrealizowania – istniało 
w niej bowiem zbyt wiele niekonsekwencji, sprzeczności i niejasności, by traktować ją 
jako poważną propozycję dla kraju. Stąd też, o ile jest on postacią znaną i cenioną za 
odwagę, to ani jako poeta nie jest szczególnie wynoszony na piedestał, ani jego recepty 
na rozwiązanie problemów kraju nie zostały nigdy – w kontekście innym niż twórczość 
samego poety – uznane za godne większej uwagi. Jak wielu bezkompromisowych radyka-
łów fascynował – i może fascynować po dziś dzień – nie był jednak w stanie zbudować 
szerszego stronnictwa ani odmienić losów kraju.
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