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Tematy współczesne
T yrnczasowa statystyka of'tar 08tatniej woj!ly podaje: 34 miliony zabitych, 30 milionów
inwalidów. Statystyka nie podaje i podać nie
moie liczby ofiar zdziczenia moralnego. Obję
łaby ona nie tylko jawnych lub skrytych morderców, nie tylko dotkniętych trądem faszyzmu i · pospolitych przest~ów. ale również
tych wszystkich, którzy wprawdzie nie popadli
w zatarg z prawem obowiązującym, ale wyzbyli się przymiotów ZJWiązanych z pojęciem
człowieka: w.railliwości na cudzą śmierć,
cieipienie i krzywdę. Tych jest bodaj ,najwię
cej. To wszyscy ci, któny w pewnym sensie
pogodzili się z faktem masowej zbrodni, któny nie chcą psuć sobie pogody i równowagi
natrętnym ws-pomnieniem.
Tych · wygodnych podróżników życia znajdziemy wśród wszystkich warstw społecznych
i zawodów. Nie brak ich także wśród arty·
stów i pisarzy, odwracających się wzgardliwie od· spraw polityki i „nieestetycznych",
odrażających obrazów chwili. W istocie najwygodniej jest milczeć. Albo mówić tak, aby
ta mowa nie wiele więcej znaczyła od obojęt
nego milczenia. Poruszanie spraw drażliwych,
„jątrzenie", pocóż to wszystko? To pachnie
kaznodziejstwem, moralizowaniem. Powoła
niem pisarza jest tworzyć rzeczy „piękne",
powołaniem pisarza jest dawać „dreszcz metafizyczny". jedynym obowiązkiem pisarza
jest wierno~ć rzemio5łu: ta anachroniczńa estetyka jest jeszcze ciągle popularna, powodzeniu jej sprzyja fakt, że z drugiej strony
zbyt prostacko przeciwstawia się estetyzmowi
tak zwaną użyteczność.
Wymowa tych faktów jest połity~zn~,
wbrew pozorom oderwania od spraw zycia
społecznego.
Wymowa tych faktów jest moralna, gdyż wszystko, co stoi w związku z
pracą, myślą, wrażliwością
człowieka, musi
podlegać wartościowaniu etycznemu.
Przeżywamy · ledwie pierwsze godziny ,po
straszliwej Walpurgisnacht, cienie jej leżą jeszcze na myślach i czynach ludzkich; jest to
niepewna chwila brzasku, chwila, gdy wczorajsi wędrowcy Piekła - z trudem przy·
z.wyczajamy źrenice do światła dziennego.
Od trzech miesięcy trwa w Norymberdze
proces przywódców hitlerowskich. Przebieg
tego procesu z całym · przewodem ubocznych,
mało ważnych szczegółów, z brakiem na ławie
oskarżonych takich zbrodniarzy jak guberaator Warszawy Fischer, z c .:~unieciem Polski
od bezpośredniego udziału w oskarżeniu,
przedstawia widowisko budzące zawód. Papież Pius XII w tej chwili, gdy w Norymberdze odbywa się proces morderców swiata,
urbi et orbi ogłasza swoje współczucie dla
Niemców, cierpiących pod uciskiem wojsk okunacyjnych. On, który milczał, gdy 'I!Otdowano miliony Polaków, on namiestnik Chry·
stusa !
Rozumiem goryc_ i smutek tych wszystkich wierzących, dla których słowo .• miłość
człowieka" nie jest pustYIJll dźwiękiem, tych
wszystkich, którzy tylekroć w czasach okupa cji składali dowód czynem, że są nie tylko
praktykującymi katolikami, lecz przede wszystkim rzeczywistymi chrześcijanami.
We Francji, która pomimo smutnej prćiby
łat wojny, nie przestała być nadzieją humanistów świata, odzywają się j1uż dzisiaj głosy
zarówno w obozie postępowych kotolrków jak
i komunistów, niosące obietnicę odbudowy moralnej czlowieka.
U nas nie jest dobrze. Skutki najazdu hitlerowskit!go i okupacji trwają, teraz dopiero
wys.tępują w przeraźliwej jawności i ohydzie.
Jest trudno - i to nie tylko dlatego, że pewna cz.ęsć społeczeństwa nie rozumie treści
dokonywujących się przemian
historycznych
w kraju i za granicą. Nie tylko dlatego, że ży·
je ona poza rzeczywistością naszych czasów.
stwarzając sobie szbuczne azyle, których 'ścia
ny wytapetowane są wspomnieniami Polsk'
przedwrześniowej rzutowanvmi na wyimagino·
wany raj Polski „londyńskiej", której nie bę
dzie Moralności oderwanej od epoki - nit
ma. ci ludzie. nie:!:ależnie od swych skłonności,
są moralnie wyjałowieni, lub, co gorzej, szko·
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W kraju, w różnych miejscach i okolicznościach ponawiają się mordy kapturowe,

dliwi.

dokonywane na działaczach demokratycznych
i na ocalałych z potopu hitlerowskiego żydach.
Ogół mieszczaństwa i inteligencji nie 1.aw3ze
orientuje się w podłożu tych zabójstw, któ·
rych celem . jest zamienienie naszego kraju w
Meksyk, lub upodobnienie go do Grecji, krwawiącej pod obłudną opieką Albionu.
Przeciwnicy obozu demokratyc:zinego, wro·
gowie Stronnictwa Reformy, pocieszają się, że
skoro nożami zabójców kierują ukryte za granicą :ręce, morderstwa te mają okreSlony cel
polityczny, są pnejawem walki ze Stronnietwem Reformy. Wiedzą oni, że w „ziemi włoskiej", skąd nie tak znów daleko do Polski,
jest stutysięczma armia pod dowództwem Andersa. Czekają na nią. Spotka ich rozczarowanie. Ludzie Andersa wrócą do kraju, ale
nie jako armia lnter.wencji i wcześniej czy
później będą pracowali dla nowej Polski.
Sprawa żydowska, która tak obciąża nas w
oczach cywilizowanej zagranicy, wciąż jeszcze u nas jest tym samym kamieniem obrazy,
wciąż jeszcze należy do kwestii drażliwych, o
który<:h lepiej .nie mówić. Terror opinii reakcyjnej w Polsce trwa; jest to ten sam „terroryzm obskurantyzmu politycznego", który
piętnował Mochnacki.
Pewien umiarkowany konserwatysta w roz·
mowie ze mną wyraził się, że Żydzi obok wielu zalet, maj~ jedną wielką wadę: brak ta1<tu. Odpowiedziałem mu że istotnie trudno
wyrzul:anemu za drzwi zachnwac ;]ę 't.i.ktm.
nie. Albo: jest ni!!Wątpliwym nietaktem, kiedy trzymilionowe skupisko ludzkie daje się
na oczach wszystkich wymordować i wydusić
w komorach gazowych. Jest to, zaiste, nietakt
na miarę historyczną!
Himmler, zapytany
przez Szweda, hrabiego Bernadotte, czy sądzi, że wśród Żydów, podobnie, jak w innych
narodach, są również ludzie szlachetni, odpowiedział, że tak, zaznaczył jednak, że w Szwecji kwestia żydowska nie istnieje, dlatego
Szwedzi nie mogą zrozumieć niemieckiego
punktu widzenia. Ta wypowiedź Himmlera
jest niezmiernie charakterystyczna. Wsżyscy
antysemici powinni zro:l'lum1eć, że Himmler nie
spadł z piekła, lecz był wyrazem pewnej konsekwencji historycznej.
Nawet umiarkowa1ny
antysemityzm w swej dialektyce prowadzi do
tych wyntków w świecie realnych spełnień, do
których doprowadziła bezwzględność teorii hitlerowskiej. Przypuszczam, że byłoby niedorzecznością wybaczyć Himmlerowi fakt, że
wymoTdował Żydów, a potępić go za mo;d ludzi innej przynależności narodowej czy „raso·
wej". Jest to sprawa ważna, ważniejsza niż
wzgląd na ocalałych w Polsce Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia, jest to 5pra·
wa o głębokiej historycznej wymowie morn)nej. Ma ona dzisiaj inny, bardziej jeszcze za·
sadniczy wygłos, niż kiedykolwiek.
T a ponura sprawa, wobec której „względnie ludzkimi" wydają się zbrodnie Inkwizycji,
jest tylko częścią dramatu, który przeżywa
zdeprawowana przez barbarzyńców ,1iemiec·
kich ludzkość. Atmosfera w Europie jest duszna, ciężka od wyziewów krwi, pełna zaraźliwej
pogardy.
Można podziwiać wielkiego pisarza Tomasza Manna za jego decyzję pozostania na emigracji. Mann nie chce powrócić do Niemiec,
zdemoralizowanych przez zbrodniczy system,
mierzą go prowincjonalizmy narodowe, j)rzeraża niemota każdej prawdy w świecie, w którym słowa straciły dawno jednoznaczność.
Przywrócenie prawdy słowom jest sprawą nir
tylko pisarzy. Słowo poety. zależne jest o<
ogólnej sytuacji kraju i świata. Ta pora dz:e
iów nie sprzyja zbytnio marzeniom o wieki
złotym. Możemy być nawet w marzeniad
wstrzemięźliwi. ICGz nade wszystko chcemy być
'lierni sobie. Gd" Roger Garaudy. komunista
franeuski, stawia cę! tak daleki. jak sprowa·
'.!zenie królestwa niebieskiego na ziemię, lewi
:a polska jest skromniejsza. Wie, że tylk'
:zyny się liczą. Wie, że sprawa przyv.-· )ceni<
lJroporcji moralnych czło11· =~ 1 ,owi w Polsce
musi zacząć się od zmian w układzie ekonomi.cz.no-społecznym kraj,u.

Nawet najbardziej oderwany od aktualnych

zagadnień idealista, powinien dzisiaj, w

inteligencji

liczu faktów, wyciągnąć wnioski z tej surowej
nauki, jaką dała nam historia lat ostatnich.
Powinien sprawdzić swój humanizm chrześci·
jański, swój abstrakcyjny pacyfizm, swój rea)izm platoński czy bergsonowski witalizm na
żywym konkretnym materiale wypadków. Hi·
stońa potoczyła się naprzód, li!;~sałowie zeszłowieczni pozostali na dawnych stanowiskach.
Ich szlachetna postawa nie ma dziś praktycznego znaczenia, ioh wczorajsza buntowniczość
dzisiaj zwraca się przeciw postępowi; działają
w próżmi historycznej, wymawiają słowa „woł·
ność sumienia", „wolność słowa", „uciS1k pań
stwa", słowa, które dzisiaj co innego znaczą.
Wolność słowa! Jest ona powietrzem dla ży
cia kulturalnego, dla literatury, publicystyki.
dla rozwoju form artystycznych, dla ;}ełni
człowieczeństwa. I właśnie dlatego pogrobow·
cy faszyzmu nie powinni korzystać z wolności
słowa. W granicach demokracji musi bezwzględnie panować swoboda wyrażania prze·
koll'ań, w sztuce winny być dopuszczone
wszystkie kierunki . Bez ich ścierania się, bez
walki, nie będzie dzieł war;tościowych. O tym
niech pamiętają zbyt gorliwi prooagandzisci.
· A właśnie propaganda nasza (dlaczego zachowano ten odpychający i fałszywy termin)
strzela zbyt często kulą w płot, iliyt mfiło uwzkl~nr~ p5ychikę naszego inteligenta, robot·
.ut:\' • t.111iopa. Chw<1fi w~zyslko, co ię Jziej·e
w kritjU; To jest niecelna metoda. Nie wolno
Ukr)wac prud cobą i żagranicą braków, trudnoścl ogromnych i niedociągnięć.
Stronnictwo patriotyczne, Stronnictwo Reformy w Polsce działa w trudnych warunkach, błędy i pomyłki muszą towarzyszyć tym zakrojonym na ogromną skalę pracom. Wiemy, Że błędy te są brzemienne w następstwa i pragniemy ich unikną<!. Pomimo, że
obraz nakreślony tu, obfituje w cienie głębo
kie, świadomość istnienia tych cieniów nie powinna przesłaniać nam światła przyszłości, która się przed nami otwiera. Społeczeństwo cierpi
braki i niedostatek; wywołany wojną i okupacją, ale cierpi nie więcej niż w innych krajach, w Anglii czy we Francji. Refo111Dy postanowione, w:pmwadzone zostają z całą staaow-.
czością w życie. Tego faktu nic już nie 2llllieni. świadomość społeczeństwa, mimo wszystko, Z1IDienia się, mimo szemrań, mimo uiezado·
wolenia, mimo zwykłego u nas braku dostateczne~o poszanowania nakazów włas.nej wła
clzy i sobiepańskiego gestu inteligenta·indytvidualisty. Z radością stwierdziłem w przygocln}'!Ch rozmowach z młodzieżą, wca~e nie prorządową, że zgadza się ona z dokonanymi reformami. Jeśli tatki młody człowiek mówi, że
niewątipliwie jest j1uż demokracja w ustawach,
ale nie ma jeszcze pIZemiany duchowej czło·
wieka, to wiemy, że to nie jest opozycjonista.
Pamiętajmy zresz,tą, że duch opozycji w Polsce ma i,nny charakter niż w innych krajach.
Jego genezy szukać trzeba w niedawnej szlacheckiej przeszłości. Samuel Zborowski stał
się bohaterem Stowackiego i Żeromskiego nie Zamojski. I mniejsza o to w ja1kim żupa•
nie, wśród jakich mistycznych dekoracji wy·
stępował.

Dzieje pokazują, że każdy z reformatorów
w Polsce musiał walczyć z wyjątkowo upartym, z wyjątkowo skostniałym „starym ohyczajem", ze zdrewniałą tradycją i wybujałym
egoizmem stanowym. Rozpaczał nad tym Że
roms1ci i w gniewnych słowach pneciwstawiał
egoizmowi szlachty polskiej postępowy patrio
tyzm szlachty francuskiej. Publicyści z obozu
?'.achowawczego skłonni są dzisiaj temu za&ty~Jemu tradycjonalizmowi i egoizmowi szla"'
~heckiemu przypisywać wartość ogólno-narodową, skłonni są te okaleczenia uważać
ra cechy polskiego charakteru narodowego.
'lie tmdno spotkać się w prasie konserw1ttyw1ej z twierdzeniami. że pęd do reform, że revolucyjność nie leży „we krwi plemienia polskie
50", lecz i est kontrabandą importowaną z za1ranicy. Rozc · gają oni okresy wstecznictwa
i bezruchu historii n11 całe dzieje Polski.
W chwili r'1ecnei nieu m ;Pjętnosć myślenia
w kategoriach historii jest w szerokich masach

rzeczyw1scie

dość

powszechna.
ten
sam, który kiedyś paraliżował poczynania Kości-uszki - przechodzi zbyt łatwo w opór pneciw jakimkolwiek reformom. Stronnictwo Reformy działa dzisiaj w takiej sytuucji polityC7lnej, że może bez uciekania się do gwałtow
nych środków przeprowadzać swoje doniosłe
plany. W czasach wielkiej 1ewolucji francuskiej Żyrondyści, wzdragający się przed wywieraniem przemocy, nie mieli tak pomyślnych
warunków obiektywnych i dlatego, gdyby Ży
rondyści zwyciężyli wówczas, klęskę poniosła
by rewolucja i Francja. Jak wiadomo, ocaliła
Francję gwałtowna i fanatyczna Góra.
U nas wystarczyło oskarżyć Jakuba Jasiń
skiego o pochwalanie gwałtowności środków
francuskich, by zwrócić przeciw niemu opinię
społeczną. Dopiero doświadczenia roku 48 pozwolą Mickiewiczowi i to na ziemi obcej, w
piśmie francuskim, stwierdzić, że „każdy system stanie się utopią, jeśli będziemy myśleli,
że go można przeprowadzić w zupełnym pokoju i nie obrażając nikogo". Niewątpliwie,
jest w tej chwili w Polsce wielu ,,obrażonych",
obrażonych na rząd, na wiek, na historię. Ale
czy można się gniewać na historię?

ob- Strach przed

gwałtownymi

środkami -

Rządy przedwrześniowe uprawiały dziką
propagandę antysowiecką. Ci, któny jej zawierzyli, nie mogą pogodzić się z faktem, że
zwycięstwo nad faszyzmem nie byłoby moi:li·
we bez udziału -Ro~ji Radzieckiej. ,r..;Je ,,,og~
również ~wł:Jić . i~ '- fokte-c.1 mrwalania się u-

stroju demokratycznego w Polsce.
Przyszłość należy do tych mas ludowych,
które w latach wielkiego pnełomu, odcbraw·
szy edukację demokratyczną, zrozumieją sens
dokonanych przemia!Jl.

STANISŁAW
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Znowu wiosna
Nawet błoto skrzy się niebem wiosny.
tu. Czajka błądzi, drży brzózki ślad.
Tak, w pł.a.!zczu pszczół dwie sam-0/ne
sosny
idą - stąd obłoku tien złoty krzak ...

Stań

wiię.cej w pierś weź - ziem{!
Płomień końskich grzyw n.a polu SUJ tli.
Ptalri zasną z gwiazdami ciemnymi,
lecz ludzie wciąż kzi śmierci będą szli.

O, powietria

zamknqć oczy, ujrzeć można
pośród ścieżek szumu błądzący sad

Gdyby

i dzieci rwqµ w gwar i blask. Myśl trwotnll
o tych. co padli, dusi przeczeż - rdza.
odważny, o inne dzieje
przyszło prosić w ten oddech siwy dzień.

O zgon

Nićmi "półmroku płyną

snu knieje -

i znów mord pełznie, żandarm i krin

·ień••
\l

W polu
Iść z tym uniesieniem w piersi jak naj&luzej
las - i brzózka klęczy bosa na polanie.
Widnokrąg wchłania słońce jak =łotą różę

tam, gdzie wiatrak wzgórze

żegna

na rozstanie.
\
uwierzyć

I
trudno, że dn·; listopada
to ju,ż. Wieś w błęki~nym szkle pod niebem
tonie.
Cha(v białe, wierzbi-, grusze idą rade
u; polach powłóczyć .~ię, w szum nawiedzie
błonie.

~miech ;beci

w

dabi naraz, krzyk, krzyk
wesolv

?oleśnie_ schyla wszaliż~ skroń naglą grozą.
'/1ttulen1 u: płaszcze Nzemc'l' iak w chochoły
Io zajęcy i do ptaków biją = wozów•.•

lak, W)rszedłem, by ::obacz')'Ć Ukoclzriną,
a ujrzałem w polu rączkę odrqbanq.
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bami, bo przecie-i: żyć nam tu coraz c1ęz!1).
wisielczego hu- Nie mamy już teraz ką.pieli, nie mamy ciepłej
wody do mycia i prania, nie mamy mydła, ani
moru.. ~hcę C1 przedstawić dzień obozowy.
RozmyNa1p1erw słucham pojedyńczego gromkiego nawet proszków pseudomydlanych.
o~rzy~u „Aufste~en", a potem serii urągań, ślam o tym wszystkim i ogarnia mme coraz
z1ewan, kaszlow I narzekań, To budzi się obóz większe zniechęcenie.
Żałosne, przeciągłe wycie syren alarmowych
c~arno-ro~oczych. C- :arta trzydzieści rano,
c~emno, zimno, chłodno i głodno. Duszno, że daje znak, że to godzina dwunasta. Codziennie m?Żna oddychać. Niewypoczęta, wycią- ny program wypełnia się codzienną treścią.
gam się n~ twardym łóżku i jeszcze na ma- Popędzą nas do schronu, położonego w piwlutk~ chwilę zapadam w coś, co stoi na po· nicy fabrycznej na drugiej ulicy. Przez rói:ine
gramczu drzemki i jawy. Naraz tup, łup, tup, fazy przechodziła nasza pomysłowość w uchyłup, drobnym kroczkiem, szybko, z obcasa laniu się od podróży do schronu, podróży, któwa!i kt?ś drewniakami po sali, wali bez mi~ ra podczas prawdziwego nalotu skończyłaby się
łosierdz1a dla zmęczonych i sennych. W ślad tragicznie, bo nim byśmy tam doszły, byłoby
za tUipotem lecą z łóżek przekleństwa. I roz· już po bombardowaniu. Początkowo odłącza
poczyna .się .znana ~bozowi codzienna polka. łyśmy się od kawalkad i gnałyśmy w pole za
Coraz w~ęc~J go;zk1ch, upokarzających słów. miasto, ale to zbrzydło lllam bardzo szybko;
Czy to ~1ę JUŻ me skończy? Owszem, bo na- chowanie się na alarm pod pryczami też okasza wanatka stukająca codzień o 4 30 drew· zało się niepraktyczne, wykrywano nas z aniakami, punktualnie o 5-tej wychoclzi do fa· wanturą, bośmy nie mogły powstrzymać śmie
br~ki. Umie~a ze strachu, aby jej ktoś nie chu, roztrząsając paradoksalność sytuacji: doub1egł, aby pierwsza powitała halę gamą stu- rosłe kobiety w położeniu dzieci! Przypominały
kó~ i huków. B_iega. po fabryce z zamkniętą, mi się najdurniejsze czasy, kiedy dla .szkolnych
~ciętą tw.arzą, Jeżeli akord na danej maszy· kawałów traciło się czas, energię. siły i sen. Po
me .wynos~ 3.000 sz~uk, robi 6.000. Żyje ty)- drugie pod pryczami było najczęściej brudno,
ko Jedzemem obozowym, a więc jest wiecznie i leżenie pod nimi niszczyło ubranie. Ustalił się
głodna. Nie bierze żadnego· udziału w życiu więc obyczaj nawiewania na strych, gdzie z okgromady, słychać ją jedynie przy straszliwych na $ledziło się ruchy eskadr samolotowych, zoordynarnych kłótniach. Nikt z nas Polaków staw~ających na niebie wstęgę dymu. Ładny
nie zna jej uśmiechu, dobre słowo i oznaki ra- schowek na bombardowanie, strych! Z okien
1ości ma tylko dla Niemców, których się boi obserwowałyśmy korowód męczennic ohozowych, wlekących się sennie :po Karlstrasse,
1 Ukrainek, z którymi stara się być dobrze.
Zawsze wściekła, zawsze goniona jakąś we- ciągnących za sobą pakunki i foce.
Pewnego dnia skończył się i schowek na
wnętrzną nerwową gorączką, uosabia ideę
krzywdy ~połecznej, a może jest poprostu strychu. Młodzież obozowa ze śmiechem i hutylko wariatką~ Dla mnie jest w tej twarzy kiem drewniaków zadekowała się w zaciszzłej i skrzywionej coś bardzo tragicznego, nych kącikach, tymczasem Anglicy zrzucili
dlatego też ranek rozpoczęty pod znakiem ulotki z wezwaniem do poddania się i arg111 spojrzenia tych mściwych oczu, nie wróży nic menty swoje poparli serią bomb, zwalonych
dobrego. A mam się czego bać, bo pełnię dziś na Chemnitz i Limbach. Lagerfiihrer, usły
rolę najpospolitszego obozowego przestępcy szawszy na górze tupanie, w.padł na strych.
wagarowicza: bez wiedzy zarządu obozu, je- Delikwentki pochowały się do szaf stojących
dynie w porozumieniu z majstrem fabrycz- tu pusto i bezużytecznie, jedna tylko została
nym zostaję dziś w domu. Robię się zupełnie na środku i tę złapał rozwścieczony buldog
płaska na mojej pryczy, staram się być nie- lagrowy i tęgo a ordynarnie zwymyślał. Zres?:widzialna i niesłyszalna, kilka delikwentek w tą tego samego dnia urok wypraw na strych
tej samej sytuac.ji z zawiniętymi gardłami lub prysł: rozpoczęły się bombardowania na serio.
Dziś jednak, ponieważ wszystkie mamy jak~ranionymi rękami mruga do mnie porozu·
m1ewawczo.
1ajlepsze przeczucia, chowamy się Jeszru.
„Pani Krajewska. halo, ani · 'Kraiewska, co na strych, podczas gJy reszta p~erażon -c.h
znaczy jak mi się śniły cza ne jagody, ale nie pognała do piwnicy . . . Po naloc1c wraca . y
takie zwyczajne, a rozgniecione, wie pani ta- do sali obozowej z minami zadowolon)mli, cieszymy się, że Amerykanie 1i Anglicy walą. Biekie rozkisłe jakieś?"
„A o której to było godzinie, rano czy wie- rzemy szybko obiad, złożony z kartofli w skoczorem" - pyta wielki Szyller-Szkolnik La rupach i zabarwionej na żółto wody. Klniegrower głosem stłumionym od ziewania. „Cho- my los, klniemy/kucharza i po obiedzie zasylera wie - chyba po południu". ,.O, moje piamy na godzinę ciężkiego snu.
Ale w tej samej chwili budzi mnie wrzask,
dziecko - to strzeż się kradzieży, pilnuj dobrze swego chl.eba". „E, głupie baby jesteś- pisk, płacz. Otwieram oczy: w wąskim przejcie - pada z pod zegarowej ściany głos Ma- śc~u między dwiema pryczami, skaczą do sielinowskiej, najordynarniejszej i najweselszej bie dwie baby i ryczą ogłuszająco. Biją się.
baby w obozie - lepiej kupcie ode mnie Obóz dzieli siP na trzy partie: pierwsza bierportki, dziś tanio, za dwa bochenki chleba! na w ogóle nie reaguje, druga biegnie rozdzie(Zegarową ścianą nazywamv miejsce nad pry- lać i godzić, trzecia poparta przez autorytet
„Jeżeli mają
czą, na którym wisi zaczepiony budzik, włas- pani Malinowskiej, powtarza:
11ość Malinowskiej, najwieksza duma obozu). na siebie złość, niech się wyszumią, niech się
„Pani Wiórek, pani Wiórek, ma pani po- nabiją". Przyczyny tej awantury toni) w gwajęcie, śniły mi się wielkie krowy i pani mi się rze rad zbawiennych i komentarzy. Złość, pasja też mają granice. Kobiety uspokajają się
.
też śniła".
Pod kocem kryję śmiech i myślę o freu- zmęczone, no, i muszą iść do pracy. Nastaje
dowskich symbolach sennych - święciłyby tu -chwila ciszy, · gdzieś z kąta tylko płynie odgłos słów, opowiadających „dzieje żvcia".
tryumfy!.
Tymczasem część kobiet 'piesznie opuściła .,Dzieje życia" są tu bardzo modne w obozie,
salę, udając się do pracy, zaroiło się od po- ludzie opowiadają je sobie chętnie i często.
wracających z nocnej zmiany. Twarze ich o Zapadający wcześnie mrok nakłania do zwienarkotycznym wyrazie świadczą o wyczerpa- rzeń - S1nują się opowiadania o niewiernych
niu. Nerwowo sięgają do zaimprowizowanych mężach i żonach, plotki obozowe o rozpustw pudełkach kredensów, coś tam niepnytom- nvch kobietach, nie nocujących w lagrze.
nie iedzą. cos tam nieprzytomnie mruczą. wa- Wieczór otwiera pole ulubionym tu nade
lą się jak kłody na twarde prycze i po krót- wszystko kabałom. Kabalarek jest moc: od
najprymitywniejszych, które jeszcze oper1ują
kiei chwili chrapią.
Początkowo nikt me wierzył we własne „brenetami. co wieczorową porą skłaniają się
chrapanie. Eteryczne panienki oburzały się na przed dziewicą i proszą o rękię", aż do „motego rodzaj1u kalumnie. Ja sama uznałam opi- dernich" o zainteresowaniach europejskich. Te
nię obozową o swo:m zupełnie mistrzowskim ostatnie interesują się wojną i uważają się za
chrapaniu za chęć dokuczania. Teraz, leżąc, jasnowidzące i ";ezwykłe wróżki.
Teraz już w obozie robi się głośno. Kobiety
wsłuchana w svrifo·1ie gwizdów i bulgotów,
uwierzyłam, ż~ na newno nie robię żadnego ida do pracy, inne chyłkiem wymvkają się do
kina. które jest ni„dozwolone, lub na randkę
··p1 chórze zm~czonego oboz.u,
wyłomu w O'
także zakazaną. Jeszcze nie raz do końca
·1le 0 am il!go silnym prawom.
Do 9-tej panuje względna cisza, sp1ą dnia wpadnie tu wściekła kierowniczka obozu,
wszystkie, i te, które pracowały cała noc, i te, jeszcze nie raz skoczą sobie do oczu baby,
które spały całą noc, odsypiają deficyt senny zanim ciemna noc nie roztoczy kilkue:8dzinnej
tlący w organi 7 mie wciąż, a -wywołany zabój- ciszv nad polskim obozem w Limhach Sa.
Ciąży mi dzis serce w piersiach. Kochanie,
czymi nocnymi zmianami. O dziewiątej słychać kroki obozo.wej jędzy i na progu pojawia i nawet perspekt}'\va pisania listu do Ciebie nie
się chuda bazedowa n" •~~ "' wiecznie tym sa- może jakoś wyy.rołać odruchu radości.
Powałam e:abinet doktora Flćissela. On i
mym czerwonym swetrze, W ~lad za stukiem
obcasów wdzie1a się histeryczny wrzask: ~abinet przyjęć na długo pozostaną mi w pa„Aufstehen, zum Doktor gehen, aufstehen mi~ci.
Cięzko mi oisać. bo miałam w pracy wypazum Kartoffelsch?Jen"! - wrzast który by
Clek z ręką. Maszyna moja, wycinając zagłęumarlego poclniósł z grobu.
I już rozpętują się spn:eczki, kto idzie do hienia w granac;e, wyrzuca wiórki sialowe,
doktora. na kogo kolei obierać kartofle. Ta czesto rozgrzane do czerwoności. Te wiótki w
czynność jes\ najba rrh.iej znienawidzona. Pra· dohrvch maszynach spadaii't na niklowa rvniency w fabryce i koło siebie bżdv ma dość, resz· kę i mechanicznie zsuwaja się w dół. Ale na
tę c?.asu pochhnia koniec:mv od•)oc.z nek. skąd dob rv<'h maszyn11ch '>racui;i "'lico NiPmlri. a na
go wzięć na ohienmie kartofli? TeJ?;o obie•ania st(lrych. zużytych Rosjank; i Polki. Moja maunikamy za wszelką cen~ i wszelkimi sposo- szyna wyrzuca gorące wiórki w powietrze mqMój Kochany!

Ponieważ ~am dziś trochę

Xz

szę uważać, aby mnie nie poparzyły. Uważać?
Ale jak tu uważać, skoro nie mogę odjąć rąk
od korb maszyny, aż do wykończenia sztuki.
Tydzień temu raz.palony metal wpadł mi za
bluzkę i wypalił dwa głębokie piętllla na ciele,
To będzie mój wiecmy „znak szczególny".
Zabolało tak, że przestałam .panować nad ruchami i wpakowałam rękę pod nóż. Teraz
mam dwa palce rozcięte. Przez sześć godzin
lał mi się na te ;palce kwas i chlor, rany zro-

biły się zupełnie białe i nie goją się. Coraz
głębsze, coraz większe. Sanitariusz fabryczny
opat~je llJ!i j~ codzień, kiwa głową i powta-

rza mez;m1enme:
„Ja nie mam dla ciebie nic prócz celofa11,u
i maści, któro powoduje tylko gnojenie rany.
MlJ!Sisz jeść dużo i dobrze, musisz moczyć
palce w rumianku i trzymać rękę ciepło i su.
cho".

PIO tygodniu, gdy czuć już ranę. rozgniewał się. Złapał mię za rękę i zaciągnął przemocą do kantoru.
W biurze siedział naczelny majster Saupe,
człowiek gładki jak wąż i jak wąż bezkrwisty. Zasadą jego w postęipowaniu z ludźmi jest:
nie ujawniać właściwych uczuć, każdą odmowę maskować iuprzejmością i odwołaniem się
do władz zwierzchnich. Nienawidził Rosjan,

!nienawidził Polaków, ale krył się z tym, nie
D'osił tej nienawiści na pokaz jak Frei tag.
Mnie i Zeńkę obserwował całymi godzinami
stojąc ukryty za maszynami, usiłując przyła
pać 111a sabotażu. Niestety, zawsze ktoś ostrzegł
mnie przed podstępem. Opowiadał nam kiedyś
mały majster Maks, jak Saupe pieni się z
wściekłości na inteligencję i przebiegłość ro-

botmic polskich.
Sanitariusz mówi teraz· do Saupego dużo i
prędko, nie wszystko rozumiem. Zdziera mi
opatrunek z palców i staję przed Saupem z wyciągniętą ręką, ociekającą krwią i ropą. Saupe
odwraca twarz ze wstrętem.
.,Czego chcesz?" - pyta sanitariusza.
odpowiada
„Ona nie może pracować"
stary Niemiec.
„Tak, oczywiście - mówi upr.zeJmJe raczelny majster i twarz jego staje się na nowo
pogodna, gładka - ale o tym zadecydować
może jedynie !~karz".
dorzuca
.,Skończone, 1"!1.oiecie odejść!'" jeszcze, widząc, że sanitari ·sz ociąga się.
Pochwytuję spojrzenie Saupego, wysłane w
ślad za odchodzącym, jest to spojrzenie pełne
złości i pogardy.
Dostaję karbkę do lekarza. A więc doktór
Flćissel!

Drzwi otwiera mi gr1uba jejmość

ruchliwa

i gadatliwa. „Sprechen sie deutsch ?'' I plot-

karka doktorowa chce wszystko wiedzieć: czy
lubię Niemców, czy ieslem mężatką, czy podoba mi się Limbach". Rozmawiam z nią tyle,
ile mi pozwala szczupła znajomość języiea, ale

rozmawiam, bo wiem od doświadczonych. że
w jej rękach leży moje zwolnienie lub nakaz
powrotu do pracy. Po tej rozmówce staję w kolejce przed gabinetem lekarza. W kolejce wszyscy jak ja: z rękami na temblakach, ranni lub
owrzodzeni od stóp- do głów. Jedna z kobiet
zielona zupełnie, o liliowych wargach, ;ndleje
coraz: anemia perniciosa. Rany i wrzody to
przywilej wszystkich więźniów, grużlica szerzy
się najliczniej wśród dzieci i młodzieży, Rosjanki z naszego obozu cierpią na reumatyzm.
Bo Niemcy każdą porażkę w walkach z
Czerwoną Armią odbijają sobie na oboBch.
Po pierwszym załamaniu się frontu Rosjankom zmniejszono racje Żywnościowe, po drugim wyłączono centralne ogrzewanie. Dziewczęta rosyjskie mieszkają na parterze. Po ścia
nach ich sal leje się strumieniami czarna woda. ZitJmo i wilgoć.
Przed domem doktora wszczął się ruch, kto~
woła, ktoś o coś prosi. Wybiegam przed furtkę. Z daleka dostrzegam dziewczęta z naszego
obozu.
Przez pierś mają srebrnym galon!!m na szafirowym tle wyphane „Ost". Jadą wózkiem
i wołają, żeby im pomóc:
„Nie ma tam naszych u doktora? iech t~m
która skoczy i pomoże znieść z wózka chora!"
·
„Ja wam pomogę!" .::_ mówię.
„Ty? - śmieją się - z tą łapą?" •
„Zawsze trochę pomogę. A co jej jest?"
pytam ws'kaZiując na chorą.
„Chora" - odpowiadają krótko.
Wyinosimy dziewczynę z wózka, bii:rzemv
pod ręce. „Poddaj się trochę - proszą opie"
kunki - spróbuj chodzić!" Dziewczyna jęczy
tylko przez zaciśnięte z bólu z~by, bezwładne
zupełnie nogi wlecze po chodniku. Ręce ma
wielkie, spuchnięte, prawie fioletowe, jak sęki
stercza w nich narosłe guzy. Palce Jl..Owyicrę
cane. Mokre z wysiłku sadzamy chorą na krze„Powiedz mi.
śle przed dr;:wiami gabinetu.
odciągam na schody jedną z d?:iewproozę _
co jej się stało?"
cząt. „To ta przeklęta wilgoć - odpowiada mi
Sonia po cichu. Przez nią Wiera już od tTLech
miesięcy nie chodzi i coraz jej gorzej".

„A przedtem była zupełnie zdrowa?"
„Ona? Ma przecież 18 lat. Jesteśmy obie
spod Stalingradu. Wiera była w naszej wsi
najładniejszą dziewczyną i najlepszą tai.cer•ką, trzeba ci było widzieć, jak obracała nogami, jak śpiewała, dziś leży i jęczy. Ona już
nie będzie chodziła, ta choroba ją zżera. Co-.
dzień słabsza, codzień chudsza. Chyba, że wróci zaraz do Rosji".
Wracamy. Sonia staje przy chorej, ociera
jej spoconą twarz, przykuca u jej bezwładnych
nóg i przemawia jak do dziecka:
„Nie. jęcz tak, będziesz zdrowa I Musisz
przetrwać jeszcze miesiąc, jeszcze dwa, a potem pojedziemy do domu".
Na zmartwiałej z bólu twarzy dziewczyny
jawi się ni·kły uśmiech.
Ruch na schodach. Jazgot piskliwy - to
Herta Bergner, obozowa jędza konferuje z
doktorową. Zagląda do poczekalni, lustruje
wzrokiem chore i szybko referuje poszczególne wypadki. Z orzeczeń jej wynika, że 90%
to symulantki. Bazedowe oczy wyłażą jej jeszcze bardziej na wierzch, gdy patrzy na nas.
Kolejno wchodzimy do gabinetu. Daleko
jeszcze do mnie, kiedy naraz drzwi się otwierają i Herta rzuca rozkazująco:
„Wanda, do mnie!"
Wchodzę do gabinetu. Na ziemi leży be'!
kropli krwi na twarzy chora na anemię. Znów
zemdlała. Podnoszę ją.

„Zajmiesz się nią - pada z ust Herty odprowadzisz do obozu. Kartkę wręczysz tej
- wskazuje na zemdloną - gdy oprzytom[Jieje".
Biorę kartkę do rąk. Najwyraźniej napisane: skierować do pracy.
„Anemia to ·nie choroba" - stwierdza Herta z satysfakcją.
„Co tej jest" - pyta dr Flćissel.
Dr Flćissel wyciąga rękę w stronę moich
chorych palców, cofam się instynktownie. bo w
oczach doktora wyraźnie czai się obłęd. Herta
popycha mnie naprzód. Doktorowi trzęsą się
nieprzytomnie ręce, głowa ustawicznie opada
na piersi, z ust wybiega bełkot niepodohny do
języka ludzkiego. Ro?Jumie go tylko żona i ona
dyryguje badaniem, diagnozą, receptami. Do-.
któr zrywa mi opatrunek. z wysiłkiem patrzy
r.n krwawiące rany. 7. trud.em odmyka jakie5
p:..ddko i na gazę kładzie sporą ilość jedynej
na wszystko, uniwersalnej w Niemczech maści.
Więc po to przyszłam tu, aby zobaczyć wariata i otrzymać z jego rąk nową porcję maści, o której już wi.em, że nie pomaga, a gnoi
tylko rany? Proszę doktora, aby zostawił mnie
w spokoju, bo maść szkodzi ranie, a przy
P.ierwszej minucie pracy zanurzam ręce w kwa·
sie.
„Nie wiem gd?:ie i jak pracujesz - bełkocze
doktór - nie obchodzi mnie to, bo to nie do
mn :e należy. !\1ówisz. że maść ci szkodzi? Moż
liwe! - co stwierdziwszy nakłada przygotowany opatrunek. Trzęsie się przy tym coraz
bardziej i bezradnie spoaląda na żonę.
syczy Herta.
„Możesz iść do p;acy" Doktorowa, siedząca do nas tyłem przy biurku, obraca się teraz żywo i wręcza :ni z uśmiechem kartkę.
„Ależ, skąd, panno Bergner, ona musi być
na dwa dni zwolniona". I jeszcze w kącie

szeptem pyta, czy mój mąż jest przystojny.
Za to zwolnienie coś się jej należy.
Herta miota się w pasji, że mnie zwolniono
i długo tłumaczy. jak bardzo jestem nielojalna
w stosunku do władz pbozowych i jak bardzo
nie zasługuję na względy.
„A gdzie recepta dla chorej?" - pytam
Hertę już na progu, ciągnąc za sobą doprowadz;oną do przytomności.
Na dźwięk słowa „recepta" dr Flćissel zadrżał, następnie zamyślił się głęboko i z piórem w ręku na długo znieruchomiał. Żona pochyliła się nad nim i z naciskiem poczęła dyktować środki i dawki. Doktór dwa razy pisał,
dwa razy darł papier, trzecią receptę wręczy
ła mi z ulgą doktorowa.
„Widzi pani - powid7iała na odchodnym
- mój mąż uległ wypadkowi w czasie! t:biegłej woj.ny i nie jest zupelnie zdrowy".
W ręku doktora Flćissela leży nasze zdrowie
i życie. W ręku niepoczytalnego i baby bez
wykształcenia. Co z tego wyniknie?
Przez ośnieżone ulice Limbachu prowadzę
chorą na z@ubną anemię. Serce mam pełne
troski. Patrzę rta zieloną twarz chorej i nie
widze wyjścia, nie w;dzę ratunku.
Nikt nii: może jej pomóc i nikt nie oomoże.
Wanda.
1 .Test ciężko.
Wiesz, Mój l\1iły, ' jest ktoś w obozie, kogo
nie dotyczą przepi~y. _Ten ktoś nie wstaje o
5-ej rano, nie pracuje 12 godzin, nie szoru1e
sal obozowych, nie obiera kartofli. nie zwraca
najmniejszej uwagi na wrzaski Herty Bergner,
ryki kierownika obozu nie doc;eraja nawet do
jego :wiadom0eci. To naj111łod:irn w:nfoi1 :ka,
urodzona w !)Minie w drod-e do N;n„,:ec.
Razem z matka leży na pryczy i śpi lnh nła·
sze, płacze lub śpi i tak ·uap,Lemian. Mało
mamy czasu na interesowanie się dzieckiem,

stosunek ob?zu do niej jest na ogół negatywny. Pr.zez J?lei:wsze dm w obozie matki drżały
o swoie dz1ec1~ okrr:vały je własnymi paltami,
odda1yały swoJe rac1e żywnościowe. Dziś sły
szy się:
„Nie żryj tyle! Nie ruszaj, to moje. Zeżar
łaś swoje. to ssij teraz łapę!"

P~ obozie snują się nad wiek wyrośnięte,
długie, potwornie chude kilko i kilkunastoletnie istoty, o połiczkach zapadłych, cerze welinowej. Dzieci mają też 12-to godzinny dzień
pracy, chleba dostają mniej niż dorośli, za to
dwa ra~y na tydzień otrzymują po pół litra odciąganego mleka.
Tuż obok mojej pryczy mieszka 9-cioletnia
Wa;1dzia, która ma nogi od palców po biodra
pełne. wrzodów, twarzyczkę końską, długą, oczy
podbite na czarno. W nocy Wańdzia przez sen
skomli i jęczy jak mały szczemak.
„Co ci jest - pytam - co ci dcłega ?"
„Zimno mi, strasznie zimno i nawet gdy
śpię nie mogę zapomnieć o głodzie".
Wieczorem, po pracy \Vańdzia lubi śpiewać.

„Hallo, matka od dziecka„." Ot, tak, z
przyzwycza1en1a.
Po fatalnej kąpieli w Rabensteinie przyszła
seria epidemii, choro-wały dzieci na ~karlaty
nę i dyfteryt, chorowali i dorośli.
Herta jak szatan uganiała si~ po salach,
wypędzając chore z łói.ek do pracy. Każdy
ranek rozpoczynał się duetem: Herta i · tłu
macz:ka Tusia. Tusia w najwyższym wyczerpaniu nerwowym stawiała życie na jedną karZaczęto
tę i wymyślała Hercie i groziła.
ostrą walkę~ wygaJniane do pracy, wracały
do obozu i kładły się na pryczę i znów szermierka językowa z Hertą, mierzenie temperatury fałszywym niemieckim termometrem,
znów do pracy, znów do łóżka.

Noga za nogą wlćrkł się konik z Lirnhachu
do Rabenstein. W szpitalu nie chcla.no chorej
przyjąć.

„TO<l to trup" - powiedział naczelny lekarz.
.Tak, to już był trup. Lekarz zajął się pół
pr.zytomną Tusią.

W wieczór śmierci kobiety z sąsiedniej sali,
w obozie było cicho, nie kłócono się nawet.
Nas sześć: Żenka, Krysia, Halina, \Vala, Basia
i ja w zbitej gromadzie stłoczyłyśmy się na
dwóch gó:mych pryczach. Długo tlwa milczenie. Tego dnia postanowiłyśmy, że Basia, która jest w ciąży, musi się zacząć imtensywnie
starać o wyjazd do męża w okolice Szczecina, aby w razie porodu mieć opiekę. Tu musi pomóc Anton znajomością stosunków fabrycznych i języka.

Ale kto w ten sposób zniesie ciężką chorobę? Była jedna z sąsiedniej sali, która próbowała przejść w ten sposób dyfteryt. Gdy poPomógł, udało się!
padła wreszcie w stan stałej nieprzytoinno5ci,
Na drugim planie Walentyna, bardzo deliHerta przeraziła się odpowiedzialności za epi- ka~na i często chora. Z nią też trzeba cos zrodemię w obozie. Chora j~ uż właściwie rozpo- bić.
częła agonię, gdy pod obóz podjechał jakiś
Pamiętam jedną niezapomnianą niedzielę
wehikuł i Tusi nakazano odwieźć ją do szpi- przed wyjazdem Wali do męża.
tala w Rahe1.3tein.
mówię dziewozętom
„Takbym chciała" „Nie wyj - mówi matka - połóż się i leż,
Opowiadanie Tusi o ostatnich chwilach nie- - jakoś Walę pożegnać!"
przecież na to wycie też spotrzebowujesz siły".
„Pani Wanda. pani Żenia i pani Halina lubią szczęśliwej jest wstrząsające. Konającą posa„Wando" - GC!zywa się Anton w fahrycedzono na wąskiej ławeczce. Nikt się nią nie
jak ja śpiewam" - stawia się mała".
starym Władzią mamy kar~ki na ciastka.
ze
tylko
więc
ją
wiozła
zarazy,
obawie
zajął w
„Niech Wańdzia śpiewa - prosimy, widzi Tusia. Umierająca spadała co chwila z siedze- Weź Krystę i Walę, przyjdźcie do Stadt Wien
pani przecież, że to jedyna rozrywka dziecka". nia i błagała, aby jej pozwolono położyć się. - trzeba, że Wala nas pożegnała".
Codzień przychodzi brat Wańdzi. Wtedy Niestety nie było gdzie.
Spotkamy się. Siadamy. Na wyścigi komplidzieci siadają na krawędzi pryczy i długo, zgo„Pozwólcie mi już tylko to jedno - mó- mentujemy „starego' Władzię, który ma 34 ladnie rozmawiają, potem najpierw sprzeczają wiła, myśląc, że ma przed sobą Niemców ta, a którego kochamy wszystkie. Władzi:t ma
się o kawałek chl'!ba, do kogo należy, a naserce ze złota, w Limbachu spełnia rolę niańki
pozwólcie spokojnie umrzeć!"
stępnie biją się.
Nie, tego też nie pozwolono. Twarde jest siedmiu Czechów kolegów i naszej.
Chłopcy fundują na:m zimne mięso, sałatk~
Pewnego dnia idzie Wańdzia do lekarza i życie w Niemczech, dlaczego miałoby lekką
otrzymuje zwolnienie z pracy na 2 tygodnie. być śmierć?
kartoflaną i chleb. Jezu, co za frajda!
Tego dnia matki z innych sał też prowadzą
swoje chore dzieci.
mówi Herta do lager„Dziwna rzecz fiihrera, jak ci Polacy są słabi, jaki duży procent gruźlicznych dzie~i".
Mija tydzień. Dzieci przestają chodzić po
salach z zapytaniem, kto wymieni chleb na
mleko, bo mleka już. nie dostają więcej. Teraz
nie mają ani chleba ani mleka. Plecy chylą
się, piersi zapadają, oczy są coraz większe i
wyrazistsze. Matki nie próbują już. nawet wychowywać swoich dzieci. Jak tu wychowywać
człowieka dojrzałego w głodzie i cierpieniu,
który od matki nie potrzebuje nic. sam się utrzymuje i jest świadomy swej nowej pozycji?
Na pieszczoty nikt tu nie ma czasu ani ochoty.
W tych warunkach, gdzie nawet własne
dzieci draźnią. sh:>sunek do cudzego dziecka
staje się dużo jeszcze bezwzględniejszy.
„Matka, zamknij jej mordę" - wołają kobiety do matki najmłodszej mieszkanki rybozu.
„Nie daje spać to szczenię" - krzyczą, gdy
chore dziecko płacze.
Zaglądam do małej. Z kupy szmat śmier
się twarzyczh
dzących i brudnych wylania
wielkości jabłka. Rysów niesposób rozpoznać,
cała buzia pokryta jest krostami. Tłumaczka
obozowa alarmuje, dociera wszędzie, błaga 0

mleko, ponieważ wygłodzona matka nie ma
pokarmu i 0 przeniesienie dziecka do Burg-

stadt, do o bo zu ciężarnych i matek z noworodkami. Od tej chwili ruch nie ustaje: parę
razy na dzień zjawiają się panowie w cywilu,
panowie w mundurach. Szczegółowo wypytują
o stan dziecka i matki, ze wstrętem od· d hod·
'
ł
d k
·
·
g~ ganow 1. ~. c „ z~,
. upy
wraca)ą się . 0
skąd p~zyszh, ?b1ecu)ą~, ze „załatwią . M11aJą
tygodnie a dz1.e<::ko lezy w wysypce, "".rzeszcz~c konwulsy3me z . głodu .. Pew~eg_o 1ednak
dnia matka otrzymuie zaw1adom1ente, a następnie wyjeżdża z dzieckiem do Burgstiidt.
Cieszymy się wszystkie, że dziecku będzie lepiej, że dostanie moi.e mleko, że nie będzie
więcej spało wraz z 70-ma kobietami. Odjeżdżają. Ale już po paru miesiącach dowiadujemy się że wracają do Limbachu.
·
·
·
' ) N'k
Dl
.
.
aczego · 1 t me n~e wie.
Przychodzę z fabryki. Na nasze) sali, w
kącie ktoś ustawia dodatkową pryczę. Kros
cichy, skurczony, z ostrzyżoną głową. Patrzę
kto? Matka. A mała, gdzie?
Kobieta podnosi na mnie czerwone od
oczy i palcem wskazuje na ziemię.
„Dlaczego ?"

„z
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tych krost, ropa ją zalała".

ł ez

AD

Coraz od

sąsiednich

stolików

podchodzi

ktoś, przeprasza, ogląda Walentynę i portret,
prosi o przetłumaczenie wiersza.

W Niemczech do ~ukiemi przychodzą ludzie
grać w ka.rty, bilard, pić piwo, przytulać
nasze zachowanie na tym tle
dziewczynę jest egzotyczne.
Jakiś Niemiec wojskowy pyta, czy chcemy
trochę muzyki. Wygląda wprawdzie tak jakby
całe życie tylko piwo pił, ale kiedy siada do
pianina spod krótkich, a tłustych paluszków
płynie bardzo piękny Beethoven.

„Wando - mówi mi Walentyna - nie
?02lPUSZczaj mnie! Po takim wieczo.rze naiwet
do męia nie zechcę odjeżdiać".
Perfidnie przypominam jej obóz i fabryk~.
mi ci~ko, że Walentyny nie będzie z
lecz oddycham lżej, gdy pnychodzą
od Basi z„. Generalnej Gubernii i od
wprawdzie z Niemiec, ale wprost z kochających ramion męża.
Zostałyśmy już tylko we cz~órkę i tą czwórką pozdrawiamy Cię!

Jest
nami,
kartki
Wali

Wanda.
Wanda

żółkiewska

Uspołecznienie przemysłu

Marksizm i kat<>licyzm reprezentUiją ideolog1cznie dwa przeciwstawne punkty w.i·
czenin. Ale czy to wzajemne wyłączame
sie musi istnieć również w dziedzinie za.
gadnień praktyc:i:nych, w dziedzinie no·
liiyki? I n.a podstawie rozważań teOll"efy·
cznY'ch i nad podstawie doświadczen!a
orak1ycznego można na to pyt-anie odpo:.Viedzieć zdecydowanym zaprzecze11iem.
Do czego zdąża dziś praktycznie obóz
marksistowski w Polsce? Do wzmocnien: a
i ugruntowania demokracji ludowej. Kon·
:cetniP. oznacla to: 1) w dziedzinie tfc·
zpoc.,~rczej, z.łamanie władzy kapitału m-:i.
nopołistycznego, tj. karteli i trustó~. oraz
pozyc11 go·
unarodowienie kluczowych
spodarcz.ych 1 2) w dziedzinie politycznej,
przejęcie władzy w ręce ludu, tzn. szerorobotnvków,
pracujących kich mas
chłopów i inteligencji pracującej.
Precyzując swe stanowisko wobec mark.
s:zmu. katolicyzm nie może się ograniczać
do zugadnień filozoficznych, a<le mu.si ~!i~
rzeczyw1stosc1
realnej
nąć na g:uncie
i •asno wypowiedzieć się - za lub prze·
ciw reformom społecznym. I tu właśnie
tkwi dla szarego człowieka isJota zagadniema.
· ł dyskusi·A
k
K p·
„
wyczerpa
s. iwowal'czyt
\
przeszedł
i-deol0giczną i konsekwentnie
cto zagadnień praktycznych, choć tu już
nie podkreślił, że ildzie o ciąg dalszy za.
:;adr.iczej dyskusji z marksi>zmem. I może·
my siwierdzić., ż,e zac7.ął ks. Piwowairczyk
artykułem ,,Upaństwowienie" (Tyg. Powsz.
nr 45) nie ba.rd.zo fo.rtunnie ~wą część
d'.Llgą dys~usji. G.runt dla ~Y.sJ<:u.sji. j~st .tu
mewątphw1e o.. w'.ele bardzie). shsk1 i ntewygodny, . a1yzeh abstrakcyine spory o
t-odstawy swiatopoglądowe ozy etyczne.
Cen ks. Piwowarczyk ma do powiedze.
ma w tej tak ważnej dla narodu polskiejak kwestia unarodowienia
go sp.mwie,
gałęzi pnemysłu? Ogólnie
kluczowych
że artykuł sprawi·a
pow~dzieć,
można
wrażenie bałamutnego wykiręcania się auj tora od ·jasnego postawienia sprawy I to
ten a1rtykuł od poprzednich,
odróżnia
teoreiycznych wystąpień ks. Piwowarczy.
1ka, które raczej sy;mpaty.czni:e nasi1rajały
otwiartością.

się na pozór, że tym ra·
Nie ma dziecka, ale dosć długo jeszcze z lzem będziemy zgodni z 'k.s. Piwowarczy~iem:
odległych prycz 1iłychać wołania:
od stwierdzenia - pisze ks.
,,i!:acrnę
które, zdaje si'ę, jes1 dziś
~iwowarczY'k nikt w Polsce z ludzi myzsporne:
ących powll'żnie me chce powirotu do
W poprzednim numerze (7) „Kuźnicy" z
gospoda:rczeg'o z jego anarberalizmu
dnia 25 lutego 1946 r.: Ę, Warga - Rola pań· ehią produkcyjną i kon·sumpcyj<ną, z jego
stwa w gospodarce w<>iennei krajów ka.pita·
artelami i trustami. W każdym razie nie
Borys Pasternak - Poezje. listycznych.
tego masy i nie myślą o nim ekopragną
fiderer
Maria
Verlaine.
tłumacza
Uwagi
Gwiazdy i dolarv. Paweł Hertz - Wiersze. nomiści".
Któż by z nas nie podpisał się pod tymi
Juliusz Żuławski - Patrze z Galerii. Jan Pa·
puga - „Pole''. T. Dostoiewskl - Dwa por- słowami jak i pod wypływającym z nich
trety. .Mariusz Marital - Przez miedzę o wnioskiem:
krok. Wracamy do Oiczyznv - Bohdan Cze„Dlatego nikt dziś nie prngnie powrotu
szko. Przegląd wvdawnictw - feliks Babol.
do
konk'luduje ks. ł'iwow~rezyk
Malarstwo Jerzego Mierzeiewskieito - Tere- okresu wolnego, czy
zorganizowanego
sa Tyszkiewiczowa. Rozmaitooci - Zia aku· kapitalizmu
pry•.v:itnego". Wydawałoby
styka - Adam Ważyk. Korespo ndencja. Jeszsię. że pozostaje jedna droga, . ta właśnie,
Stanisław
cze w sprawie reionnv ~7koln e'
Matejczyk. Pr7.t' " 'ąd prasv - ob. Nasi za1nf>· która pNzedł nasz rząct i KRN, przeprowadz~jąc nacjonaliuicję decydują " ych ga·.
nica - żtk. NotY.
Wydawało.by

~

„Polki? - Niech pan im powie, ż.e są bardzo ładne i niezwykłe".

AM SZAFF
.'

1 swą

Po kolacji Anton sadza Walentynę naprze·
ciwko siebie i szkicuje jej portret. Ja ukła
dam dedykację. Tworzymy tak dziwną grupę. że Niemcy nie spuszczaj.ą z nas oczu. ~a
kaś p.ani podchodzi do nas 1 pyta Anto!1a, Jakiej jesteśmy narodowości.

rue się do raju, który ustami apostolski·
przemysłu. Ale tu właśnie zaczynają
rozmaite , 1ale„ lc!s. Piwowarczyka. Brak mi wypowiedział zasadę - ,,kto nie ohce
u nas t"zekomo techników, kiarowni'k6w, pracować, niechaj też nie je" - nie jest
wniosek: w zasadiie swej sprzeczny ani z nacjonabrak kredytu itd. l wreszcie
;,plan i ster państwo może mieć ła'kże przy li•;.acją, ani z refo!1mą a:.o1ną, aini z władzą
ludu.
istnien~u prywatnej własności w przemyśle„. Jednym słowem, na"ojonalizacja jest
Ks. Piwowarczyk lubi szermować ency.
ZbawiennY'ffi wy•jściem są kliką „Ouadr.agesimo anno". Ja osobiście
mepo.ilrzebI\la.
ko.'J)oracje, które pozostawiając pole dla nie jestem jej całokszt•ałtem zbytnio zbuprywatnej iniojatywy rzekomo pozwalają dowany. Kn.żdy krok naprzód jest tam zana kontrolę przemysłu przez państwo.
warowany tyloma ,,ale„, że wszelki poI
siulat postępu zamieni·a się w czczy fra·
Abs.brahujem.y tu od oczywistej sprzecz- z~s. Należy przy tym uwzględnić, że ta
n.o. ci, w którą autor popada sam ze soba eucyddi.ka powstała w okresie, gdy istże nie ma po·
zg:i.C:zając się raz z tym,
niał już na świecie faszyzm. 1 to powfarzawrotu u nas do zorganizowanego kapita· me staryich
słów w nowych, wybitnie
li.7.mu prywatnego i jednym tchem postu. zmienianych warunkach, wyraźnie ujem·
pry·
!ując ten zorganizowany kapitalizm
nie ocliróżnia ją od enX::ykliki „Rerum nu·
watny w posta,ci koirporąj. Abstrahuje- varum". Ale jeśli słowa w ogóle coiś zna.
my od lego, że wbrew twierdzeniom auto. czą, to ze słów encykliki obó.z katolicki
ra. korporacje wykazały swą istotę w w Polsce powinienby zaczerpnąć głęboką
praktyce faszyzmu. Nie id'lie nam prze·
demo·
przekształceń
instyiucje, a o sympatię dla tych
cież o wyimaginowa·ne
się u nas odbywają.
któl'e
kratycznych,
realne wrządzenia społeczne. A korporacje
,,Należy wi:ęc .ka~demu przydzielić
ni'(. mogą w rezuliacie być niczym innym,
j1'k organem władzy kapitału, jeśli ten mówi ency.klika - przypadającą na niekapitał będzie w nich nadal grać rolę de- gc· część dóbr materialnych i dążyć do
lego, aby przywrócony był taki podział
cydującą. Mamy jedno pytanie do autora:
tyle słów i używać tylu dóbr ziemskich, który 01dpowiada dobru
pe co frecić
by wypowiedzieć swe ogólnemu i sprawiedliwości społecznej".
:lróg okrężnych,
do
Otóż właśnie ddbro ogólne i sprawied!i.
m;gatywne stanowi>Sko w stosunku
wość społeczna wymagają dziś nacjonali·
upaństwowienia. Nie pomogą tu słowa, nie
zacji wielkiego przemysłu, gdyż w przepomogą cytaty z encykliki „OuBJdragesiożliwości
'.1to anno" (przemawiające zresz!ą przeciw c.wnym wypad:ku nie mamy
aulorowi). K.s. Piwowarczyk jest przeciw wydźwigni:ęci·a kraju z upadku, zwalcza.
dekretowi KRN o nacjonalizacji. Ale nie nia bezroboci:a i wyzwolenia się z pod
chce tego powiedzieć prosto i otwarcie. panowania kapitału zagranicznego.
I dlatego wije się, w zupełnie oczywisty
Opisując nędzę świata kapitalistyczne·
si:osób wije się w swej argumen1acji.
go encyklika poucza:
„Do tego dochodza nieprzejrzane tłumy
O co właściwie idzie ks. Piwowarczyko·
wypowiada on na końcu artylkułu: robotników rolnych, zepchniętY'ch na po·
wi
pisze ziom najniższy, bez nadziei dorobienia s'ą
(reformy gospodct1rcze)
„:;ą to
autor - zmiany nie na marginesie ustro- kiedykolwiak „kawałka własnego gruntu„
ju gospodarczego, a'le struktuiralne. Za lat i dlatego na wieczne cza-sy skazanych na
5, 10 d'!ldzą obraz innej Polski... S.ą 1o zmia byt pwletariaoki, jeśli stosowne i skuny które sięgną głęboko w życie kultu. teczne zal!Ząclzenia położenia nie zmienią".
ralne narodu, zmienią jego klimat duchoKtóż ośmieli się zaprzeczyć, że jedynie
wy".
skutecznym zarządzeniem w Polsce, które
że k;s, Pi- mogło zmienić to położenie, była właśnie
Swięta prawda. l zdaje się,
wowarczyk trochę się tej zmiany obawia. :elorma rolna?
Nikt nie żąda w o.bozie marksistowsk;m
!k nie można na serio brać troski auto.
ra po !o1 że się o tych zmianach nie my- od katolików przyjęcia ideologii mark3i·
śli. Myślą o nich wiele i doskonale .zdają stowskiej. ani też u.znania socjalfamu. Mosobie z nich sprawę i ci, którzy dążą do źna .natomiast żądać i żąda się zdecydonich i je realizują i ci, ktÓl?lzy otwarcie wanie demokratycznej postawy, która jest
zgodna z interesami i dążnościami szero·
lub skrycie z nimi walczą.
Zagadnienie sprowadza się dzi:ś do tego: kich mas wierzący.eh. Przyjęcie tej popoparcie dzisiejszej rze.
- czy się jes1 za, czy przeciw zmianom, sławy oznacza
, · Dl al czywi9tośC'i
h . - demokracji ludoh .polskiej
. .
zacho d zącym w nasze)· rzeczywistosc1.
o.bozu katolickiego oznacza to aUtematy· W9J 1 cec uiącyc Ją reform społeczny:h
wę - albo z obozem postępu, d'bo prze. 1 poHtycznych. l Lu otwiera się - przy
ciw niemu. 1 tę swoją pozycję obóz k~tołi·I całej różnicy postawy ideologicznej
cki w Polsce, będzie musiał sprecyzować. szerokie pole dla współpracy obozu mardi e. dnbra
Zycte zresztą zmusi do tego i nie pozwo>!i ksistow 9 kiego i katolickiego
na zachowanie dwuznacznego stanowiska kraju, c;Lla sprawy P.~stępu . Tej .perspek
tywy me wolno tracie z oczu, me wolno
jakie obrał ks. Piwcwarczyk.
:Zbyt
.__.-/ 1~1komu pozwolić na jej mącenie .
,
.
.
.
.
Zbędne iest tłumac1eme . ze realizowane arogo b~ to musiało kosztować Polskę .
Przed obozem katolickim w Polsce wv·
zasady postępu nie są
dziś w Polsce
sp;zeczne z . zas~d a mi . ewangeliczi;ymi., czy ra~ta ob?cnie koniec1ność wyraźnego opotaz z obow1ązuiącym1 dogmatami koseteł- wiedzenia stę - za , czy przeciw sprawi e
Od tego, jak s·„
Ruch, u podstaw którego leżały postępu i demnkracj i
nymi.
głębok i e momenty społeczne, który tkwił obóz kll to!i cki w lej spraw ie opowie 7. a~
stopniu dalszy je go
w w a 1·1, e, że pręcł · 0 j wieti-\tąd p · 7 ąjclzie leży w poważnym
p;tez ucho igielne, aniżeli bogaty dos!a. ro~wój.
lęzi
się

STit

ł

Nł 8

CV1NIC.A.

•

JULIUSZ ZUŁAWSKI

u malarzy

polsk.ich w Londynie

J~cze !nferesowały

mnie pefzaźe Inne, log. Zapamiętałem płótna najlepsze. Po·
I widzę w Ich obrazach to przede wszyst·
!ywe. Różnoczerwone dachy I soczyste w tym sprawdziłem: Gotlib, Potworowski, kim, co Z6powiada Jak najlepszą przykolorze łąki angielskie - gdy samolot żuławski, Ruszkowski... Wyróżniali słę zde- sz.łość malarstwu polskiemu:•dużą indywi·
dualność, p.-zełamanle powierzchownych
zniżał się nad tym krajem, aby lodować. cydowMle dot.rzałośclą swoją,
własnym,
konwencjonalności, siłę inwencji, ustawiczA Już myślałem o tym, że obrazy malarzy opanowanym wyrazem, siłą talentów.
polskich - to będą pierwsze bliskie mi rzeczy, które tu, po sześciu latach mef .nie·
obecności, napotkam. I przy tym ciekawość
niemała: co przemyśleli, Jak się rozwinęli,
Jak malują ci niemal Jedyni malarze polscy, którzy mogli przez wszystkie lata woj·
ny malować względnie regularnie 1 wzglę
dnie spokojnie?
U nas, w kraju, ciężkie warunki wojen·
nego okresu pozwoliły malarz.om zaledwie
z największym trudem przetrwać. I to nie
wszyscy przetrwali... Nic dziwnego, że
brak jeszcze wielkich osiągnięć, skoro dopiero od niedawna mogli na nowr podjąć
pracę nad sobą.
Toteż od tamtych, szczęśliwszych, żąda
się więcej. Przyszedłem do nich uzbrojony
w najsurowsze miary.
Jak się ·prezentują ria tle współczesnego
malarstwa angielskiego - miałem okazję
stwierdzić od razu. Trafiłem bowiem akurat
na doroczny Salon w Royal Academy, na
doroczną wystawę t.zw. „London Group",
obejmującej
najciekawszych współcze·
mych malarzy brytyjskich. Przeszedłem
wsz~stkie sale, nie ~atrząc zrazu w kataFeliks Topol!Akl: Z frontu arago.ru.ikiego w BW'mle

/

ną

pracę

w poszukiwan1u głębokiego
ze współczesnością". Odnosi się to
oczywiście
do kilku najwybitniejszych.
7.resztą nie do wszystkich pracowni zdąży·
łem zaglądnąć w czasie parotygodniowego
zaledwie pobytu w Londynie. A nazwisk
tam sporo: Potworowski, Gotllb, żuławski,
Ruszkowski, Kossowski, Topolski, Kanelba,
Mars, Natanson, żyw, Janina Konarska.
Halina · Kom i inni.
Feliks Topolski i Marek żuławski to już
„starzy" londyńczycy, bo przesiadujący w
tym kraju od 1935 roku. Pozostali spę
dzili tam lata wojny, przedostawszy s-ię do
Londynu częściowo z Warszawy, a czę·
śclowo z Paryża. Teraz wielu z nich myśV
o powrocie.
Najstarszy wiekiem I latami pracy ma·
łarskiej - to Henryk Gotlib. Dwukrotnie
odwiedzałem jego pracownię. Nieco zbyt
rozlewny, niedość zwięzły w formie przed
wojną - zrobił Gotlib przez' te lata olbrzymi krok naprzód w kierunku budowania
obrazów w kolorze nadal bogatych, ale
przy tym zamkniętych w mocnej I celowej
dyscyplinie. To, czym się rozwój tego malarza cechuje - to stronienie od ekspery· '
mentatorskich efektów. Henryk Gotlib nie
eks-perymentuje. Jego malarstwo rozwija
się stale po jednej, wyraźnie wytkniętej
drodze, która go wiedzie do coraz doskozwiązku

TaAeusz Potworowski. W Studio

Henryk

Gotlłb:

\

Prag•·

~ ut łry11tylrn

,.Stabat Mater"

Tadeusz Potworowski:

OkropnoM w0Jo1

ST!. I
~epó~ cechę tych kilku naflepuych nlen ich ~ówntet zoba.czyć - I to Jak naf.;
malarey polskich zasiedziałych w prędzej. Ale dla nich nie fest prostą spra'i
wą wsiąść do samolotu z dziesiątkami. czy
Ąnglll-jest zupełne już ł zdecydowane potegnoole Impresjonizmu z jego nadmiarem nawet setk&rni płócien I ram, aby zapre·
kolorystycznym I z jego specjalną techniką , zentować w kraju swój wieloletni doroi
która w XX wieku stała się Już tak nużąco bek. Ministerstwo Kultury i Sztuki, czy
konwencjonalna. Podstawą I materiałem Z\\•lązek Plastyków, musi im w tym nieła•
fest .nadal kolor - fa.k zawsze. Ale kolor 'wym przedsięwzic;ciu pomóc, musi ich za~
chęclć, sprowadzić. Leży to zarówno w in·
zdyscyplinowany, poddany wyraźnym
teresie malarzy tutejszych, odciętych przez
.zwięzłym celom konstrukcyjnym obrazu.
czas wojny od świata, tak I w Interesie
Cieszę się, że to widziałem . Widziałem
malarzy dojrzałych, wspaniale rozwinię wszystkich, w interesie odbudowującej sic
tych, głęboko Interesujących. Kraj pow!- kultury w Polsce.
apośTód

Juliusz

łla<rek żulftlWSkł:

nalsze'go .zgranla \(oloru w I>uaowle prze~
strzeni malarskiej, do coraz doskonalszej
syntezy. To dążenie do syntezy - do syntezy samef gamy barwnej I do syntezy znaczeń - prowadzi go do tego, że w ostatnich swych płótnach akcentuje specjalnie
formę pewnych momentów obrazu, rozmyślnie lekceważąc momenły inne, dla tej
syntezy mniej ważne. Jest w tym coś z postawy romantycznej.
Obok portretów, aktów i pejzaży Gotlib i ku kompozycjom monumentalnym budując dwa swofe wielkie,
tematyczne tryptyki. Tematyczne, ale nie
anegdotyczne.
Zupełnie innymi drogami - osi ą gając
Inne, chociaż nie mniej interesujące rezultaty - rozwija się malarstwo Tadeusza
Potworowskiego. Potworowski jest bardziej niespokojny w swym temperamencie
malarskim, bardziej intelektualny, eksperymentatorski. Szuka jak najbardziej realistycznego wyrazu dla swego świata rozbijając pozornie, upraszczając , lub wykrzywiając formę. O wielu jego obrazach
moż;na by powiedzieć, że stoją o krok od
nadrealizmu, gdyby nie to, ie nie przestają być Jednocześnie głęboko i na . wskroś
malar skie. Pełno też w nich tematów. Ale
tematy te wyrażane są w pełni plastycznie,
literacko. Więcej nawet: w wielu oiedzieć próbuje Potworoww, ruch nawet gwałtowny.
w przejmujący sposób nie, lecz językiem malarkolorów, które grają nieie potężnie, chociaż jest
ioclaż Jest ich czasem w cae więcej, niż dwa.
skłania się

tuławskL

Akt,

żony ameryliańsJife'go fołnlerzt1~

~afyfoło-

wany „Madonna", czy podpatrzone sceny
zbiorowe tłumu ulicznego - wszędzie wldoc przede wseystklm rzetelny stosunek do
rzeczywistości, opowiedziany językiem malarskim, zmysłową I planową organizacją
koloru i kształtu. Dale~! Już oo swego ma·.
Jarstwa przedwojennego, bardziej sy,nte·
tyczny, bardziej zwięzły w malarskich wy·.
powiedziach - swoją drogę rozwojową
wytycza bez zbytniego eksperymentatorstwa, równomiernie, w czym obaj z Gotli~
hem górują na<l Potworowskim, który z
drugiej strony przewyższa Ich obu swą
zdolnością malarskiego wyrażenia dynamiki ruchu. W zasadniczej swej jednak, · na
(ale spokojnej) po~
wskroś realistycznej
stawie wobec świata zjawisk - bliższy jest
żuławski raczej Potworowskiemu, chociaż
obrazy Ich są dalekie od wzajemnych
wpływów.

Potworowskiego I żu~
- realistami. Tu też należy
Zdzisław Ruszkowski, którego niestety dwa
tylko obrazy widziałem, ale oba oszczędne
w kolorze i mocne w budowle. Gotlib -obok swego wysokiego majsterstwa konstrukcyjnego - ma pewne cechy I posta~
wy romantycznego typu.
Tak to

nazwałem

ławskiego

A zupełnym romantykiem w swych pracach kolorowych, malarskich - fest Fe~
liks Topolski. Nadmierna rozrzutność ko•
loru, brak wszelkiej konstrukt~noścl pia-I
stycznej idzie tu w parze z tematyką obrazów, w której współczesność usiłuje być
wyrażana w gwałtownych symbolach I ale-:
gorlach, Za to gdy powracam w jego pra-:
cownl do przeglądania stosu rysunków,
przywiezionych w czasie wojny ze wszysb
aleri-i londyńskich fest właś kich-stron świata I ze wszystkich frontów~
ajnowszych prac Tadeusza realistyczny właśnie w tej dziedzinie tao. Nastrój, Jaki z nich bife, lent Topolskiego porywa mnie niekiedy I
larską wypowiedzią intelekcharakteryzowania
siłą
swoją
wstrząsa
mizmu.
się kre·.
wyrażania
doskonałością
I
świata
ski jest też realisłl}. We ską czy plamą. W tej dziedzinie - Feliks
maluje - czy to jest pejzaż, Topolski fest I notatnikiem współczesnego
jakimś wycinkiem życia co- świata i twórcą znakomitych wartQśoł ar•
portret karmiącej niemowlę tystycznych.

, 'HC!llJ.l'yk Golllib:

flragmeał fl')'ł'. 1f)łtu „Młekfe włcz wraea do Krałiowa• ·
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Dyskusja o filmie (I)
ALEKSANDER FORD

- -o- filmie polskim
Sprawa polskiego fllmu nabrzmiewa coraz bardzie}. Pewne} kategorii dyskutantów /
chodzi o „kinofikację" I „kinofikcję", lnnych niepokoi sprawa filmu Jako najlepszego środka roz.powszechnlanla kultury,
zagadnienia młodej, niesłychanie sugestywnej sztuki.
P. Kott, który ostatnio wystąpił z krytyką
działalności Filmu Polskiego w „Przekroju", zarzuca fllmowcom, że milczą, że „nie
chętnie podejmują dyskusję".
Najpierw jednak parę spro stowań nieścisłości w wypowledzillch różnych naszych
krytyków a zwłaszcza Minkiewicza. Film
Polski rzekomo wydał miliony na prasową reklamę swoich osiągnięć. film Polski
nie zapłacił ani Jednego grosza za ukaz.a·
nie się przychylnych, ani za nieukazanie
się najbardziej napastliwych artykułów I

'

•

wzmianek prasowych.
Film Polski wydał rzekomo m!Hon złotych na zakup scenariuszy, które nie zo·
staną wykorzystane. W ciągu roku na zakup wszysłkich bez wyjątku scenariuszy, w
tef liczbie kilkunastu krótkometrażówek
już zrealizowanych, kliku będących w realizacjl, kilku scenariuszy pełnometratowych, znajdujących się w obróbce I kilku
rzeczywiście chybionych, Film Polski wy·
dał nie wicie więcej, niż połowę tef sumy.
Tendencyfnym uporczywie powtarzanym
kłamstwem Minkiewicza fest twierdzenie,
że Film Polski celowo hamuje dopływ na
polskie ekrany dobrych zagranicznych fil·
mów.
W rzeczywbtoścl Film Polski stara się
:.prowadzić jak największą Ilość filmów z
wszystkich krajów, z którymi Polska ma
umowy handlowe, więcej - f'Hm Polskl
czynl usilne starania sprowadzenia do Pol·
ski filmów z tych krajów, z którymi Państwo nasze nie ma dotychczas umów handlowych (nprz. Anglia). Filmu „Dyktator"
z Charlie Chaplinem nie ma w Polsce z tego powodu, że hie mamy dewiz, by zań
zapłacić, zaś dla właścicieli filmu ten fest
businessem, a nie obiektem wymiany kulturalnej. Wszystkie filmy sowieckie w kolejności nad•yłania są przez Film Polski
opracowywane I ukazują się na ekranach.
Tyle sprostowań. Przechodzę do istoty
zagadnienia.
Każdy bezstronny krytyk musi liczyć się
z faktem, że po okresie okupacji nie było
w Polsce dziedziny życia kulturalnego bardzlef zniszczonej, niż film. Po wypędzeniu
Niemców pozostała w Polsce spora Ilość
scen l sal teatralnych, pozostał aparat wydawnlczy, pozostała wreszcie pewna część
radlowych stacji nadawczych. Natomiast
nie :iostało ani jednego z pięciu atelier
przedwojennych,
ani fedneJ aparatury
dżwlękoweJ, ani śladu sześciu warszawsklch laboratoriów fllmowych.
Porównanie z teatrem o tyle Jeszcze wypada na niekorzyść filmu, że w teatrze ludzie, niezależnie od środków technicznych,
mogą decydować o sukcesie artystycznym.
Nie ma sceny I widowni - można szybko
prz.ystosować każdą salę, można grać nawet na hall fabrycznej, w parku. Zrobić
filmu z najgenialniejszymi nawet ludźmi
bez całego skomplikowanego aparatu tech·
n1cznego - niepodobna.
Przed rokiem nieliczna grupa polskich
fllmowców, ocalałych po okre11le okupactl,
rozpoczęła pracę na zgliszczach całego
dwudziestoletniego dorobku polskiej klnematografll.
Zabrali się już nie do odbudowy, ale do
budownlctwa od podstaw, dosłownie w
pierwszych godzinach po wyzwoleniu. Nie
wiedziano jeszcze, skąd przyjdą maszynY.
do wołania, ale już dom po prowlzorycz·
nym szpitalu wojskowym przystosowano
na laboratorium. Nie było ani jednego z
dwustu niezbędnych reflektorów, ani apar
ratury dźwiękowej, ani transformatorów I
tysięcy Innych Instalacji, ale już budowa·
no 1 przebudowywano gmach pod atelier.
Dzięki odwadze I ofiarności operatorów
frontowych zdobyto dosłownie na linii ognla część sprzętu technicznego. Wszystko,
czego było brak, dostarczyła własna fabryka, której nie było jeszcze śladu 8 mleslęcy temu. W tej fabryce, która, zaiste, może
być wykładnikiem niespożytych sił i zdoi·
ności polskiego inżyniera i robotnika, równolcgle łatano dziury w pustych ścianach
l przygotowywano plany budowy. aI>_ara·.

• •
1 J.ego

łów, których przed tym, w ciągu 10 lat
niepodległości, nikt w kraju nie próbował
robić. I na prowizorycznych Jeszcze lnsta-

lacJach elektrycznych, gdy przywożono, o·
czyszc.zano .z rdzy 1 remontowano maszyny,
gdy hala fabryczna była Jednocześnie blu·
rem konstruktorów, mlesz.kanlem I stołówką - z maszyn prowizorycznie ustawionych, zaledwie przystosowanych do noweJ
produkcji, wychodziły pierwsze wykonane
w kraju reflektory filmowe. Swiatowy kon·
cern „Philipsa" pracował nad prototypem
aparatu projekcyjnego trzy lata. Po pół
roczne} pracy prototyp polskiego aparatu
projekcyjnego Jest faktem dokonanym.
Radiostacja raszyńska, wykonana przy
pomocy radzieckich Inżynierów i techn!·
ków, ma transformatory o sile 300 klw transformatory irteller Filmu Polskiego mafą 700 klw.
Przed wojną mieliśmy w atelier zaledwie kilka reflektorów z soczewkami Frenella, obecnie Film Polski ma Ich prze5Zło
200 1 produkuje ciągle. Nie mieliśmy przed
wojną ani Jednego kranu do zdjęć° - obec·
nie w atelier łódzkim stoją dwa.
• Nie słyszałem, by gdziekolwiek w śwle
cle w warunkach normalnych, w krajach
mających rozwinięty przemysł filmowy,
zmontowano I zbudowano atelier I laboratorlum, fabrykę spn:ętu filmowego w cz.aale krótszym, nit to zroblll pracownicy
J'llmu Polskiego.
Można się powołać na zdania fllmow·
ców polskich, którzy dopiero powrócili z
Anglii, na dziennikarzy szwedzkich, na
filmowego przedstawiciela Anglel!klego
Ministerstwa Informacji, że !est to wysiłek
olbrzymi, sukces niepowszedni. Jest to
zwrot w dziejach kinematografii polskiej,
jest to podstawa rozwoju I rozbudowy sieci kin w Polsce. I gdyby nie ten etap technlczny i organizacyjny, nie byłohy mowy
o rozwoju polskie! kinem afnfl r"fii be.z
względu na to, jak ją sobie wy brnr.ić.
Spróbujmy teraz ocenić wartość filmów
równocześnie realizowanych przez Film
Polski.
Podstawą oceny muszą być ustalone kryteria. Wydaje się, że Jeśli porównamy nową produkcję Filmu Polskiego z polską
produkcją przedwojenną I z obecną zagra·
nicz.nq, uzyskamy fe• Największą pozycję w
dolychczasowef produkcji Filmu Polskiego
zajmuje Kronika Filmowa.
Pan Mac Gi!ey z Londynu, wieloletni
kierownik Fox Movlełone, największego
tygodnika tilmowego świata, oświadczył:
„Polski Tygodnik Filmowy fest lepszy stanowczo od francuskiego l angielskiego.
Muszę się zastanowić,
czy przyznać p!er-.
wszeństwo <lmerykańaklemu".

Pan Joseph, kierownik grupy filmowej
sztabu gen. Elsenhover&, mówi: ,.byliśmy
zdumieni i>or.!omem Polskiego Tygodtllka". Gen. Grosz pisze o roll, którą odegrały polskie krótkomeirażówkl w czasie
fcgo wizyty w obozach dla Polaków w
Niemczech. Poseł Ostrowski w Szwecji podnosi sens pokazów polskich krótkometra·
iówek dla Związku Polskich Patriotów w
Szwecji. PrzypomnlJmy sobie przedwojenne PAT·y z przysłowiowym rąbaniem drz.ewa na Huculszczytnle, przecinaniem wstęg
Itp. Włdzowle tupali I wychodzili na paplerosa. Symbolem &prawności dzlenntkaraklef noweJ Kroniki Filmowej Jest niesłusznie przez p. Kotta lekceważony nowy
automat laboratoryjny „Multlplex", który
pozwala pokazać nazajutrz po sfllmowanlu - w małym Jakimś miasteczku sesję
KRN, każdy nowowyremontowany dom w
Warszawie, prace I twarze górników, wydobywających
naszą walutę - węgiel,
twarz żołnierz.a, który po sześciu latach
spotyka w porcie gdyńskim swofą żonę,
wreszcie twarz Prezydenta, wltafącego no·
wego posła, świadectwo normallzacJl na·
szych stosunków z zagranicą. ll"'tjlgl Mlnklewlcza w związku z pokazem w Kronice
postaci nie uwzględniają naturalnego zainteresowania szarego obywatela, który ·
chce wiedzieć I widzieć, jak pracują cl.których darzy swoim zaufaniem, ci, którym losy Państwa powierzył. Minkiewicz
widzi w tym wyłącznie zaspokojenie próżnosc1 dygnitarzy,
d~enia do reklamy.
Tyle o Kronice.
,
A teraz o krótkometrażówkach kompozycyjnych. Podz·lelam, zdanie tych1 którz}'.

'

rytykae
krótkometrażówkę „Lódź" krytykują.

Temu filmowi brak realizmu, brak surowości
tycia, Jest on przesłodzony, stylizowany.
Ale trzeba przyznać .Z'łra.zem, te sama
zmiana tematyki, mimo chybionego wykonania, fest pewnym zadatkiem na przyszłość, warta Jest adnotacji.
Film Polski zrealizował takle krótkome·
trażówkl, Jak „Berlin", „Warszawa". O
tych , filmach pisano: · „Pomijając wartości
artystycz.ne, posiadają wyjątkowe znaczenie historyczno • polityczne".
Oprócz tego wymienić jeszcze trzeba
sporą Ilość filmów użytecznych, filmów
poprawnie wykonanych, których ładunek
Informacyjny lub propagandowy spełnił
swoje zadanie. Są to: „Wieś l Miasto",
film o świadczeniach rzeczowych, „Nlew1·
dzialny Wróg", film o tyfusie, „Spółdziel
czość" l inne.
Całkowicie chybiony film „l x l" był,
Jakkolwiek brzmi to paradoksalnie - nieuniknionym błędem realizowanej przez
nas polityki wciągania do Filmu Polskiego
- młodzieży. Można by jeszcze wyjaśnić,
że film realizowany był w zgiełku wojny
przez grupę ludzi, których wyzwolenie zastało '"w Krakowie. Był to Ich film robiony
przy naszym poparciu. Nie wstydzimy się
tego eksperymentowania, które fest ryzy·
kowne, ale które ułatwi nam znalezienie
własnel(o stylu, własnego oblicza polskiego
filmu artystycznego. Dziś, kiedy Istnieje
aparat progrmnowy Filmu Polskiego, skala I kierunek tych błędów są Już mocno
zredukowane. Ale I dziś nie uda się nam
Ich uniknąć. Film Polski prowadzi śmiałą
politykę wciągania nowych ludzi do pra·
cy. Są to nie tylko wykwalifikowani, niejednokrotnie zasłużeni artyści swoich zawodów, jak Perzanow3ka, jest to także
młodzież nieopierzona, ale pełna zapału,
"nieuzbrojona w arkana zawodu, ale ideowa. Ci Indzie wsparci rutyną innych, otoczeni opieką kierownictwa, .Zllafdą lepszą
pCLyszlość polskie! Filmll.
Bez bazy technicznej nie mógł Film Pol-

&kl przystąpić do produkcji fHmów pełno-.
rnetrat<>wych. Ale są l głębsze powody.
Znleclerpłlwionemu p. Kottowi muszę
Jednak zwrócić uwagę, że Czechosłowacja,
która miała 11 całkowicie wyposażonych
atelier, zaczęła dopiero produkcję l koń
czy właśnie pierwszy film pełnometrażo·
.
.
wy.
A tera.z jeśli ldtle o kryteria porównaw·
cze - jaka będzie odpowiedź p. Kotta na
pytanJe, dlaczego nie ma współczesnych
sztuk teatralnych, przecież teatry siały I
ludzie teatru Drzeważnle przetrwali okres
okupacfi? Jak to wytłumaczyć? I wreszcie
ostatnie pytanie - fak sobie p. Kott wyobrata współczesny polski film bez współ
czesnej powieści 7 Może p. KoU wyobraża
sobie, że scenariusz filmowy jest pośled
niejszym J łatwiejszym rodzajem twórczości literackiej?
Kończąc, chciałbym rozwiać jeszcze fe·
dno przykre nieporozumienie - nikt w
FJlmte Polskim nie unika dyskusji, anl
kontroli społecznej, wprost przeciwnie.
K1erownlctwo Filmu Polskiego odwoływa
ło się nie.Jednokrotnie do sądu oplnll społecznej,
organizując pokazy dyskusyjne
prac 1 filmów, wykonanych przez F. P„
zwołując łącznie z Ministerstwem Informacji zjazd odpowiedzialnych pracowników
Mlnlsterstwa, przedstawicieli warszawskiej,
łódzkiej I krakowskiej prasy, przedstawicieli Związku Literatów, Artystów, Plastyków.
•
I nie fest winą kierownictwa Filmu Polskiego, że Zjazd nie wywołał zainteresowania literatów. Natomiast kierownictwo
Filmu Polskiego skwapliwie skorzystało z
zaproszenia
krakowskiego
Oddziału
Związku Literatów, by J}Okazać w Krako·
wie I przedyskutować najnowsze krótkometrażówki i Kronikę Flbnową, a przede
wszystkim by pomówić o palącej kwestii
współpracy z pisarzami.
Powtarzam - kierownictwo Filmu Pol·
skiego chętnie podejmie każdą formę dyskusji na tematy filmowe. Kierownictwo
F. P. zgłasza swoje szczere zalnteresowa·
nie, podejmuje każdą inicjatywę w tym
zakresie.
Rzeczowa krytyka jest naszym przyjacielem, jest jednym z zasadniczych elemen·
tów rozwoju polskiej sztuki fflmowej, ·ldó·
ra fest naszym zawodem, celem 1 po w ła·.
niem.
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Zabieram głos raz jeszcze, zmuszony do tego przez „Od1powiedź'' ob. Kuli.
Skład-a się ona z dwóch zasadmiczych czło
nów.
W pierwszym ob. Kula twierdzi, że polemizuję z urojonym przeciwnikiem, że on żad1J1ej ze zwalczanyob przeze mnie tez nie wygJag.zał i td. i td.
W drugim - formułuje na nowo, w zlekka
zmienionym kszfa!cie, te tezy, kLórych wyparł .się przed dhwiuą.
.Rzecz jasna, mie mogę - po prostu ze
względu na miejsce którego i tak już za
wiele zajęła w „Kuźni·cy" ta sprawa, cytować od•powiedzi Ob. Kuli ustęp za illstępem.
Dam tylko jeden przykład.
Ob. Kula oburza się bard·zo na me twierdzenie, że „pisał o jednej emigracji a myś1ał
o drugi.ei". Slrusznie zauważa, że on tu jest
bar<lziei kompetentny niż ia. Ale !Już po tym
dodaje: „Jest zwią7Alk między dniem dzisieJszym, a moim po'Cleiściem do itematu I Jego
u)ęciem. Zailntere.sowa1ni·e problemem, zaiinteresowanie ·właśnie owymi ,.!Joprawkami" do
uproszczonych twierdzeń o prze. złości ma
swoje źródło w rzeczywistości dnia dzi iejszega. Ale potraktowanie tego związku przez
ob. Werfla - to jeszcze jedna wulgaryzacja
zagadnienia".
Przyznaję, że nic '!lie rozumiem. Związek
jest. Zai'ntereS'owanie problemem, podejście
do tematu i jego ujęcie mają s<woje źródło w
dzisiejszej r.zeczywistości (Q9zywista: w rzeiczywilstości dzisi.ejszej emigracji). Ale ja popellll!ilem 2lbrodnię WU!lgaryzacjj bo twierdzę,
że ob. Kula „myś1ał" o dzisie}szej emi•gracii.
Jeśli nie myślał, to co robi!? Przecież zwią
zek między jednym tematem a drugim real·zuje sie u ludzi na ogól drogą myślenia. A
więc? Czyżby moim grzechem głównym było.
że mówiłem po prostu, zwyczajnym ludzkim
językiem, że postawiłem kropki nad „i", bez
profesorskich ~ó'. tonów i iLnezyi. które nie
zmieniają treści tezy,
ale stużą za sposób
asekuracji -0d argumentów
ewentualnego
przeciwnika? Po tej dygresji - do meritum
sprawy.
WJ·daie się mi, że 1glówn.e źród/a różnicy
z~ń - różnicy. istnic.iącej nadal i riie dająoei

slę

prze~wyciężyć

-sformułowaniami

kompromisowymi
pomięclzy
ob. Kulą
1 mną. oraz tymi. którzy podzielają mój pogląd. tk\\'ią w pewnych zasadniczych założe
niach.
Po pierw ze. trudlło •11i zaakceptować tezę,
n,;isfępująco sio mulowa-11;1 przez ob. Kule; w
ie;ro od1powiedz: ·
„Ob. Werie'I zdaje sie stać na stanowisku.
upraszczającym skompliko\ ·:tnq strukturę nowoczesnego społeczeństwa. Zdaje sic; 11ie uznawać. że człowiek może być Jednocześnie
członkiem różnych grup społecznych, że sPO·
łeczeństwa poprzecinane .sa r6żnvmi, krzyżu
Jącyml się nieraz liniami antagonizm6w ... O...
zasadnicze!. przecinającej kraj i emigrację
linii podziału, nie zapomniałem. przeciwnie,
uwypukliłem ią nawet specjalnie ale czy
istnienie takiei linii podziału wyklucza iuł

istnienie innych? ... ".
1\.hno po7.0rnie oczywis tei sluswośc i tej tezy, jest ona w tym swym sformułowaniu fał
szywa. Bo, jeśli uznaje sie istJ1!enie jednej,
za ·ad:niczej. podstawowej li1nii podziału
Ji.n;i podzk1ln. rzecz jasna. róż,nei dla każdego
okresu. - to trzeba pam'ętać. ze Inne linie
podziału, bez względu na swól charakter. są
podporządkowane tamtej, zasadniczej. Modyf kuią one w ten cz~: inny sposób ,na tym czy
innym o<lcinku. 'ej przebie.g. ale w ostatecznym rezultacie dają się sprowadzić do takiego czy Innego wariantu przebiegu tel głównej
linii.
Człowiek Jest członkiem jednej tylko zasadniczej grupy społecznej, przez społe
czeństwo idzie tylko jedna zasadnicza linia
antagonizmów. Jeśli człowiek należy równocześnie do kilku grup polecznyc.h, to przy·należc1ość do iedi11ei jes,t decyduiąca. określa w
sposób --decydujący jego byt, j.!g_o myślenie,
ie.ito dzia.anie. PrzynaJe.żność do pozostalych
tylko modyfik.11.:i Je w ramach tamtej zasadniczej przynależnoścl. Albo, gdy jej oddzialy\\'anie jest. /. .-·c1 cz\• iJ1J11ych przyczyn, dość
silne. wytrąca ~o z pozycji wła·ci\vej jego
za adniczei :::rwi e palecz.nej i prowadzi na
pozycie ...drugiej przeciw. tawnej grupy zasad
niczej, oczy\\''sta znowu, z ty ii czy innymi
m'ldyfikaciami. Można być po tej czy po tamtej stronie barvkadv. ale we można być ani
na jej wt podari. ani siedz ' eć na nie-i okrakiem (choć \\'ielu ludziom. zwlaczcza wśród
i,nte!igencji, zdaje się nieraz, że tak właśnie
robią).

Zilustruję to przykładem. Niewątpliwie zasadniczą linią podziału, zasadniczą li.nią antagon~zmów okresu przed
wrześniem 1939 r

by! a.ntagon izm: faszyzm con tra demokracja,
:zyJ; tłumacząc skrótem na pojęcia spoleczor
rntagon 1z,m: wielki kapitał iinansowy co.ntra
nasy ludowe. Pozycja klasy robotniczej "
ym konflikcie- była ja. na i niedwuznaczna:
jej itlteresy zasad·n!cze. zaró\\'no ekonomiczne jak i ideowe. czynily z ni0j awangardę
wal1ki z faszyzmem. Organizacje robotnicze
bały wsiędzle w pienvszvoh szeregach tei
walki. Ale nie znaczy to. aby wszyscy rohotnicr hrali udz.iał w tej walce.
By! taki poważny odłam klasy robotniczej.
którr znajdowa! się w sipecjaJ,nrtn pofoże·nfo.
Byli to stali. beznadziejni bezrobotni. Ich po-

e
lożenie bylo roz.ne od inn ~ eh
robotnilków.
Gdy ci inni mieli powod>- do obrony choćby
t,~Jko tych pozycji, które iui. Ldobyli - ulbezpieczel1 spo·łecz,nych, umów zborowych, U1Stawoda ws twa pracy, - stali beuobotmi byli
coraz bardizie•i po:zJbawiani moi'J.i w ości korzystania z tych wszystkich osii~nięć. Stąd
wytwarzała się u nich swoista
p_sycho!()gia
niecierpliwości, psychologia odmienna ni:ż u
mnych robotników.
Jakie następstwa ,powodowała ona politycznie? U tych bezrobotnydh, którzy posiadali
już pewne traidycje klasowe,
pewną .szkołę
społeczną,
pewne nas·tawienie poliJtyczne,
modyfikowała ooa tylko w pewnym stopn.iu
ich za adnicz·e oblicze. Brali oni udz:al w
ogólnej walce k!lasy robot.niczej - udział
bardzo bojowy, nieraz bohaterski. Byli pod~
stawą d1
la wszystkich, którzy chcieli kornsekwemtnie. do korica walczyć z faszy2Jt11em
i lka!}itałem finansowym. Ale w tę wal!kę wnosilli .swoisty od:cień - odoie11 swojej niecierpliwości. Gotowi byl<i PoPi1erać nawet takie
prope>zycie, które jeszcze nie odpe>wiadały
doirz<tly11 już ob 1ektywoie warunkom walki,
prQJJOZ}cje mTliej lub więcej awanturnicze
(a 'v1ęc niesłuszne). Ale pozostawali w ramach zasadniczej gmpy 9!JOłeczme1j: „lclasowo świad·omy proletariat'', w ramach zasadniczej grll!PY społecznej: „obóz demokratyczny",
Byli i in·ni. Swieżo 1Przyby1Ji do miasta, bez
tradycji walki kla!>owej, bez „star,e·j szkoty"
ruchu 10botniczego. 1 ci wildzie1i 1ylko j.e·dno
- że d:la nich nie ma miejsca, lie miei~ce to
jest już zajęte. I gotowi byli dać wiarę faszystowskim agi tatom r, ze faszyzm i:m to mie-jsce stwor6:y, że ci, którzy już pracują, któr.zy
korzystają z umów zbiorowych, ustawodawstwa pracy, ube2Jpieczeń s1Qolecznych są wrogami :cb, stałych bezrobotnych. Spotkał się
z .nimi pewien utale.n towany pisarz i zobaczył
w nich nowy ruch, nową siłę spo!ecz,ną w
PQlsce. Ksawery P11Uszyński napisał swój,
g!ośny sw.e&'Q czasu reportaż Q „żóltych ludziach z Łodzi".
Czy „żólci ludzie z Łodzi" zas!uży9.j na tę
oce11e, jaką dal im wtedy Pruszyński? Czy
należało uznać ich za nową grupę społeczną:
„stali bezrobotni'', przeciwstawną, rako samo·
dzielna grupa sPOleczna reszcie proletaria·tu?
Oczywista. że nie. Oczywista. 7.ie stali bezrobotni tak!ei grupy nie stworzyli i _tworzyć
nie mogli. W!ększość ich trwała w ramach ruchu robotnici" ~o klaso ·ego natJaiac tyJJ..o
swć J specyficz 1y
odcie11 jego tendencjom,
druga, mniej.za. prze zła do fas?.yzmu, siając
się jego narzędziem, zachowuJąc zresztą również i tam swoi te oblicze. To znaczy: wlaczyli siG w zasadniczą ,.!:nie a11tagoni.z111ów",
ale po drugiej stronie barykady, SA-manu.
który wierzył. że buduje „ruemiecki socjalizm'' byl w praktyce takim samym bandytą
faszysto\\'. kiim. pachołkiem Krupgów i Flicków, pachołk:em wielkieg-o finansowego kapitalu. jak fabrykancki synek z SS. na .którego
. pog'.ądal z pewną dozą. 11ozostalej po 11uchu
roboto;cz~'m, niechęci i nieufności.
Ten obiektywnie jednoznaczny, nie wieloznaczny, charakter .każd.~i zaimowane..i przez
iakąś grupę pozycji wydaje mi ię ·naibanlziej
istotnym mo111ente111, różniącym w tym zagadnieniu urnie od ob. \(uli. Nie przeczę istnieniu róż.nic, modyfikacji tonu i te!lldencii w
.. kraju'• i na em fg racji, ale twierdzę, że należy ie traktować nie w płaszczyźnie niezależ
nych od siebie. swobou·nie krzyż1tjąc ·eh się
linii anta.!('On'zmó\\'. lecz jako pewne dodatkowe przesunięcia w ramach zasadniczej, po'Clstawowef I!nii antagonizmu, lako pewne zmia
ny akcentu, odchylenia, wypaczenia tel zasadniczej linii.
Punkt dru~i różnic zasadniczych między
mną a ob. Kulą zawarty jest, znów w jego „od
powiedzi" w sfonnutowanei ostatecz;nie tezie:
„W pe\\11yc.h warunkach emigracja jest złem
sama przez sie, '!liezależnie od swego oblicza
ideowego, a mianowicie iest tak wtedy, gdy
ies ona masowa i <lłu~otrwata.
Wydaje nni się, że tak prawy stawiać nie
wolno. Dlatego, że · nie można. zasadniczo
111e motna brać ziawiska spolecznego nfe·
zależnie od jego treści (bo oblicze ideowe,
to przecieź svnnnim
treści).
Nie można
brać
zia wis ka społecznego •. samego w
obie'' w oderwan;u od całokszl'llłtu procesu
historycznego, od konkretnych warunków. od
sipołecmei
treśc i,
od ogólno-h;storycwego
znaczenia te.go zjawiska. Nie moż,na. bo wtedy
\\"nio ki do jakich s'<:> doc 1 odzi. ~ą alłn nic
nie 111ów1acymi ogciln kami, albo . ą w rę cz
fałszywe.

Oczywista, i tu są pewne rzeczy niewątpli
we. Niewątpliwe jest, że każfa dlugotrwala
i masowa e11nigracja - to bardzo cięikie warunki życiowe dla „ zarej masy emigranckie.i", to nieuniknione wypaczenie' psychiczne
·ta,hs.zych eleme·ntów tei m;isy. to demoral 'zacja pewnych jej cześc i. to typowo em'•gran.
cki,e rozhrcie na grupy. grupki i grupeczk
itd. itd. To są rzeczy znane kardcnrn
zajrrnuiącemu się bodaj pobieżnie tymi
pra·
wami Ale czy rzecznv iści e ob. Kula chc i dł
ogra~iczyć sie do st\v1erdzenia tych powsze·
chll'ie wanych fakitów? .I - czy samo tylikn
przypomnienie tych faktów iest siu zne, daje
słuszny obraz histor~·czny?
,
Zdaje mi się. że nie. Zdaje mi się - że nie·
rnleinic od int11-ncji ob. Kuli - jego sformułowanie ma sens potępienia emi~r!łcfi samej
w sobie, jeśli jes.t ooa dlugolrwala i masowa,

•

•

1grac1
P-Otęplenia Jel niezależnie od jej oblicza id•eowego. Taki sens musi mieć sformulowame
„zlo samo w sobie''. Operując świadomym
uproszczeniem twierd.zę, że jest to powiedzenie: nie należało iść na emigrację. A czy to
j'est siuswe-?
Weźmy przykład &bog.uinkowo nowy: emigracji o wiele bard·ziej masowej, a ni,estety
również dość długotrwale-i, hiszpańskiej em1g;racii republikańskie,j. Niewątpliwie przyniosta ona straszliwe cieru>ie·nia „szarej masie
emigranckiej". Ni'ewątpliwie przyniosJa ona
ty1Powo emi1granokie zdeformowant;a rzeczywistości w wyobraże-niach politycznych znacznej części tej emigracH. Niewątpliwie, doprowadziła ona do poważnego zdemoralizowama
pewnyah j-ej części. Ale czy i o tej emigracji
możemy powiedzi·eć,
że byla ona „ziem samym w .obie''? Była , niewątii>liwi.e z,łem, 3'le
ziem koniecznym, ziem nieuniknionym w danej sytuac)l. Zhl, jakiego wymagało jej uniknięci·e kapiltulaciia p.rzed franco - było
może zl·em mnie,jszym ze tanowi ka osobistych losów tego czy inne&"Q emigranta, który
zdąży! się ju.ż wykoleić całkowic\e. ale było
ziem wi~kiszyun, bez porównania więk zym.
ze stanowiska demokraQji hiszpa(1skiej, ze
stanowiska lud11 his2Jpańs•kiego, ze stanowiska
wolMści narodu hiszpańskiego. TJ'IJldno, gdzie
jest walka tam są oiiary. Gdyby po!Hyka pol~ła na wy1bieraniu do'br·egQ zamiast ztego,
nie byłaby rzeczą 1mudlną.
T1zecie zagadnienie, które stanowi obiekt
sporu pO\liliędzy mną a ob. Kulą, to dosyć
swoiste ujmowamie przez.eń zależności ideologicznego rozwoju em~gracii od ekonomicznego położenia samej emigracji1 pole.gające na
tym. że, by użyć jego słów, „patrzy on ;"tie od
strony wybitnych ied!nostek, ,lecz szarego tiumu em~granckiego'• od s.urony, jak iSię wyraża
w iimym miejscu „<loli i 1J1ied<>li szarej masy
emigranckiej''.
NLe chcę e>d'Wd'zięczać . sie ipięknyun za nadobnie, ale wydaje mi się doprawdy, że tym
razem Ob. Kul·a popełnia 1Pewnę uproszcze.nie.
ideologia nie wyrasta bowLe-m t~·,lko z beZipośredniego położenia
ekonomicznego jednostki. Wyrasfa - C1J1e na grunde psychologii
stworzonej przez i•e,go popr,z,ednie p_oloż ente,
przez jego przes.zlość. Wyrasta nie na gruncie każ.dego polożenia ekonomicznego. Wyrasta na gruncie takiego położenia, które zawiera w sob:e nowy stosunek do prac)• produkcy!ne;, do śro'dków produkcji. Dz'eci obszarmka. t.. tórr slracit swe dobra ziemskie i osia dl
w mieście, skoro sta11ą do pracy jako inżynie
rowie w przemyśle. będą skłonne do przyję
cia, z określonymi modyfikaciami, ideologii
odpowiai.lającej ich nowe·rnu położeniu (a więc
albo id·eologii wielkiego ka1p:tału, albo - klasy rcbotuiczei). Ale iesli ten sarn ob~zarnii<
będzie żył z jakiejś, wyznac1.0nej mu przez
bogatych a łas·kawych kre\\"nych. renty. Jeśli
jego dzieci będ.ą pro\\ 1dziły, ty!J..o z pewnymi tarapatami Hncmsuwymi. „niepróż.nu.jąco
próżniaczy" żywot obszarniczei „złotej mlodziezy", to zachowają one właśnie ob<zarn:czy po, ób myślenia, oczywis·ta. z.nowu z pewnymi modyfikacjami, wynikającymi z ich
sipecyfic.znej sylillacii.
Ale i te> nie jest najważniejsze. Najw1żniej
sze ie t to, że przez takie, od strony „doli
i niedoli szarej masy emigranckiej'' postawie
nie zagadnienia. ob. Kula zaciera to, co jest
najistot11iejszego w emigracji o której mo,va:
jej polityczny, Ideowy charaMer. Nie priypadkowyrn jest tu PO\\'Ołanie się ob. Kuli na
badania nad nowocze .. ną emigracją zarobkową. Ale PrzeC:.eż-we wspcilcze. ne,i emig113cji
zarobkowej momenty ideowe i klasowe nie
są przyczyną zasadniczą emigracji. nie ą jej
silą ro1.pędową.
We wSl(lólczesnej emigracji
zarobkowej te zjawiska d,Jatego są wtórne.
wyra tają na nowo, na nowym gruncie nowego już kraju oiczy tego. bo iest to właśnie
emigracja zarobkowa, emi·gracja lud'Zi, którzy
przenoszą się , zukaiąc nowych
warunków
egzystencji, nowych warunków życia produkcyjnego. Stąd na emigracji zarobkowej „dola
i medola szarego Humu emigranckiego· jest
cŹynnikiem decydującym. Mówiąc skrótem
myślowym,
gdyby emigracja nie przyniosła
~m pewnej przynajmniej poprawy bytu - bytu materialnei:-o oczywista - to straciłaby
ens, byłaby dopra wdr. bv użyć Iowa Kul:,
„ziem amem \\' oob.e". \V emi•gracji politycznej przeciwliie. te•n moment je t podrzędny.
Zasadniczo każdy idacv na emigrację polityctną liczy :;ię z pewnym pogorszen;em swego
położenia
ma teria!nego. Zasadriiczo, argument: „Będ;i.:ie z na lei em 1gracji biedował"
(a.rgume.nt decydujący dla normalnego emi1~ranta zarobkowego) może podziatać odstra·zająco tylko na najsłabsze, najlbardziej przypadkowe. najmniej istotne element} takiej
emigracji. I dla tego analizowa11ie em gra ci'
noliłycznei. nawet długotrwałej i ma owei.
'IJd tym k<item widzenia. musi z nat·un· rze' tY dać wypaczenie obrazu.
N'ewątpliwie. i tu działają momenty bezp"
'r ed1nie~o położenia materialnego. Ale działa 
;ą one poprzez szereg załamań psychologicznych I Ideowych. Działaj~ - nie jako spręży·
na naczelna, decydująca, okr·eślająca obliczl
z!awiska, jego freść. Dzi,alają tylko jako czyn'lilc modyfikujący.
Chodzi o to, że 'deologia jest skoncentrowa,ną ekonomiką. Chodzi o to. że jak kaidy
ekstrnkt, W1ie.nia ona w pew1nvm stopniu
treść te-go, czego jest wyrazem, ~e jest uod0

porniona na pewne cz~·nniki, które tam, u poaistaw, wywarlyby \\'płnv poważniejszy. T~m,
gdzie chodzi o zespoi~ i<leowe, zesipoły złozo
ne zasadniczo z niew:e:kich ilości ludzi (nawet
kilka czy kilkanaście ty'Sic;cy ludzi nie jest
ilością wlel~ką gdr mowa o klasach SiPOlec.znych, o masie sipołeczeilstwa,) tam dzial•a.nJe
warunków materialnych jest bardziej skomplikowane. W tych zespołach ideologia do
pewnego sitopnia usamodzieloia się, tak jak
usamodzielnia się w mózgach poszczegóLnych
jec}nostek. .Engels opracowywał teorię walczą
cej klasy robotn'czej. będąc równocześnie
wspólnik:em firmy włókienniczej w Manchesterze i prowadząc co,lzienne interesy tej firmy. Wyraz ideowy <lążeń klasy - ideologia
nie zaw ze musi być iormułowana przez ludzi pochodzących z tei klasy. Na odwrót, 111ajczę.~ciej jest sformulowani zwłaszcza na
początku
rozwoju tej klasy - przez „wychodźców" z irnnych klas społecznych. W
mniejszym stopniu, ale zawsze, od111osi się i ro
do większych grup zespolon •eh przez ~ewną
ideologię. I tutaj momenty ideowe, '\\'Yrastaiące z samodzle!EJego rozwoju Ideologii mogą przeważać nad czynnlkiem bezpośrednie
~o położenia materialnego. Przeważyć - oczy
wi~ta tylko w pewnych granicacłi i na pewien
czas. Ale mimo \\'Szvstko - przeważyć.
Jaki jest krótkj.. ens mego dtugiego wywr>du?
·
że, jeśli się chciało wprowadzać popta'\v1d
do ogólnie przez lewicę svoleczną przyjętego
pogladu na emigrację lat 1830-<i3, (poprawki
jak wszystkie poprawki, odpowiadające rzeczywistości i prawdziwemu sta,nowi
neczy,
zawsze pożądane i możliwe) to moina było
i należało prześle:lzić, jak warunki związane
w sposób n:eunrlrniony z <llugotrwalą i masową emh~racią dzlalaly w kierunku modyfikacji poszczególnych kierunków politycwych
na emigracji, modyfikacji - czy jeśli ktoś
woli, nawet wypaczenia w ramach zasadniczych prądów, odchylenia iCh od analogicznych kiemnków kraiowych,.ale znowu- odchy
lenia w ramach za adniczego nurtu. Należało
jednak baczyć na ito. aby mie źamazać podsta
wowych róż.JJlc, by uwydatnić i wypracować
swoisty, specyficzny dla każdego kierunku,
typ modyfikacji, czy też wypaczenia. Należało dalei pamiętać o trm - i n.ie dopuścić,
by to się zamazało w przedstawieniu rzeczy
- że ponad te modyfikacje czy wypaczenia
. il nie.i za i do.n 11niąca !e, t zasadnicza WS,Pólnota iueowyc:1 kiernn·ków kraju i 1emigracii i
zasadniczy antagonizm dwóch pod tawowycb
kierunkó\\'. że przy przeciwstawieniu: kr al
contra emigracja mamy do "Zynienia z d"Woma wariantami tych samych koncepcji, podczas
gd~ przv przeciw•taw'eniu: demokracja niepodlec;lościowa contra
ui~odowa.
reakc~·jna
konserwa. mamy do czynienia z zasadniCZY'm
koniliktcm spo!ccm 111 i politycznym.
W tak'-111 wypadku. poprawki tego typu, o
ile się orientujt;, d:1lrhy s'c; zrob'ć i były
z-reszta nieraz mit11ocl11de111 przez poszczegól
nych autorów roh'one. Mogłyby dać bardzo
ciekawe li'\ n'.k'. otworzyć pe~ ie nowe perpekt~ w~" Thlobr nr. interesuiącym \\·ykazani<' dlacze"o ugoJo\\'a i wroga w·ulkim
ruchom zhroinr111 i w~zelkiemu zaostrzeniu
walki w kraju polil~ ka obszarniczej konserwy mu< 1ala w e111 ~~rac yjnym „Hotelu Lamhe.n" przyjąć słusz,n'e przez ob. Kulę określo
nej jako „kondotier ka·• formę „legii 011dzozie111•'-; 'ch'' portu~ .1 - •'\'oh cu hrazr"jsk«oh,
ora1 roi.!l~j „dr11!011ncii'' kaukasko-lrnlkań
skiei. l10\\':ą1anie je t tu ja~.ne i zrozumiałe :
chodz~ło o skierowanie aktywności politycznej na ter~11r 1noiJl\\'ie dalekie od kraju.
„Niech na caly111 świecie, (na Balkan.ach czy
na Kaukaz:e) woj11La, byle polska wieś .pokoina, byle polski dwór spokojny'·. Takich przykładów można by znaleźć sporo - i zdaje m:
się. \\'arto by było nad nimi popracow:ić.
Ale czr tak posolawil zagad.nieriie ob. Kiu!a?
Wobec metou polemicznych ob. Ku1li muszę, niestety, obszern ie cytować jego własne
w~ \\'Gdy:

„Sq to objawy kral1cowe. Mvlitby się jednak ten, klo by sądził. ie tylko 0t1e podpadflją.
pod kategorie patcłogil społecznej. W rzeczy·
wistości podpada pod nie całe życie emlgra·
cyjne„."
_
„Poszli na em Phi~ przeważnie ludzie mło
dzi. nrzewai.1Jc nie maiącr. po;a c;fahvmi
wojskowymi. żadnych kwaliiikacji. Do tego garść polHrkó\\-. urzęlinikó\\'. literatów, których kw:iliiikacje po przeflancowaniu na obcy
~run! sprowadzały ~ i ę do zera. Wszv C\' ci
ludzie po prostu nic mieli co robić nn obczyź·
nie. Pozostało jedr11'e polit\•kowanie. Tylko
nieliczne icdnostk·„. potrafiły zdobyć się na
wysiłek osiągnięcia nowych
kwaliiikacll o
międzynarodowym walorze (inżl'nieria, medy
cyina). Masa politykowała •.•"
„Emigranci, ludzie nic mający nic do stra·
cenia, toczyli swoln wojnę .,_ tr ma rz darni
zabo'rczymi, a koszty tej wojny płacił kra).„
Bo przecież tvm cm'grantom • tyle latwlel
było się decydować niż krajowi ..• Dru<lzv emigranci, nazwijmy ich demokratami, spadkobiercy pokośctusz•kowskiei „Deputacji" zarzucali
kraj hasłami, doi których zrozumienia nie dorósł
i w rewolucyjnym upojeniu pode}lnowali nieprzemyślane imprez~· 'emisariacko - powstań·
cze. Ei:zaltac)a ta udzielała się krajowi, tyle
że emigrancka egzaltacja jest stosunkowo nieszkodliwa, - w kra)u rodziła ona wstn•t do
zwykłych ,,poziomych'' zajęć, oslablafąc tym
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samym gospodarczy i kulturalny rozwój kraju. A do czego d(lżono, tego dokładnie nikt
nie wiedz i ał .... Rzucano się więc na oślep gło
Emigranci, iak zawsze nie
wą w przepaść.
mieli nic do stracenia. A kraj zapłacił„."
wolę sam nie
Nauczony doświadczeniem,
Stawycią&'ać wJiiosków z tych wywodów.
wiam tylko pytal'lie: czy, niezależnie od tego,
CQ autor chciał powiedzieć, zwyczajny czytelnik nie mu·si <lojść do wniosku, że zdaniem
•
autora

ciwsta wi ać im ,. \\- ys ; łku os i ągania no\\'ych
kwalifikacji o m:ędzynarodowy.m walorze" ani
,.gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju''.
Nie wolrio nie tylko dlategg. że jest to polemika przeciwko 111m z pozY.cji ich przeciw11 ików, z pozyc}i ugodowej konserwy, pozycji
przez stańczyków krakowsiormułowanej
. kioh, podjętej przez pozytywi · tów wars7.awskich, kontynuowanej j.uż ~v naszym stuleciu
przez szkołę Dmowskiego.
Nie wolno przed.e wszystkim dlate"o. że
1. Un ia antagoniz.mu: kraj collltna emigra- iesi, to pozycja niesłuszna, że jest to argucja, była zasadniczą, podstawową linią ment fałszywy.
antag-0nizmów okresu o którym mowa
& .nie iest P'rawdą. że .to ruch zbrojny uriie(1830-1863).
gospodarczy i kulturalny
moż!.iwiat rozwój
' 2. w tym antagooiźmie emigracja reprezen kraiu. Prawdą jest. na od\\·rót, że zahamowa!owała różnorakie formy awanturnictwa
nie tego rozwoj.u czy•niło 'nieuniknionymi prótam gdzie nie by walki zbrojnei.
Politycznego a kraj oddziaływała nań „egzalta,cja'• emi1granOb. Kula pisze ~v swej odnowiedzi:
oeka - dqżenie do „rozwoju kulturalne„Przy nielicznym proletariacie miejskim,
go i g-Ospodarczego drogą zwykłych „po
przy slab)-m i ciemnym chfop ·twie, przy silziomych" zajęć."
3. że 1Jakie stanowisko emigracji podykto- nej „inteligencji" (deklasująca się szlacht"
wane byto przede wszystkim, bezpośre i awaO<Sujące społecznie iednostki spośród
materialnym samych mieszczaństwa) jednym słowem w skutku zadn~m potożooiem
cofanej stmktu~y spolecZ'!lej, będącej wyniemigrantów?
niskiego poziomu gos111qdarczeg-0 - r,z,ekiem
A jeżeli tak jest, to trzeba stwier.az:ć, nie
były powstania narochodzi tu o takie czy i:nne, słuszme, czy mlJ1Jiej czywiście ,,.nieZJbędne"
sll\lsz.ine „poprawki" lecz o za~dniczą rewizję dowe, ich (!będący ruijczęściej .sprzecZlnością
naszych poglądów na ten o·kres lhistory.czny. w zalożeuku) moment wybuchu, ich przebieg
Nie 2Jgadzam się z tą rewizionistyczm1 kon- (z naJjczęs~szym .u chwyceniem .kierp.wnicl!wa
PrZlez ręoe wrogie ruchowi), qo i ich klęska".
cepcją. Wyda.je mi się, że ze wszystki.ch ak:cii
Trudi110 w bardziej k1Jasycznej fór.mie ująć
emPgracii bodajże tylko wyprawa Za!Vwskiego zas!ugwje na surowe miano ,,inieprzemyśla zasa<l'niozą różnice z<la11 pomiędzy mną a ob.
nej imprezy emisariacko-powstańczej". Wy- Kulą.
Ja rozróżniam dwie rzeczy.
daje mi się, ie „politykowanie" emigracji tyiPo pierwsze: „nieunikniony'• charakter
ko w niewielkim odsetku było wywołane je.j
specyficznym położeniem materialnym, a w .powstań narodowych, wynikający nie z zacokraju i faa·a gospodarczego kraju, }ecz na odwiót., z
położeniem
decydującym stopniu koniecznością narodu. Wydaje mi się, że o jego sitos·unkowo daleko posuniętego rozwo1u,
wiele większą przysługę oddali 111arodowi z konfli:ktUi, jaki zachodzi~ pomi.ędzy nim a o
„emis.aril\ls·ze", którzy nieśli do .krailll, .z poświęceniem własnego życia „dobrą •nowjnę"
niepodfoglościowe,j demo~racji, wiżeli „prak-

tyczni ludzie" robiący w ob«ych krajach lkar,iery lekarskie czy tnżyniertskie.
Chodzi o pewną TZecz zasiadnPczą.
Ohod.zi o fo, że poprzez o~res o którym
mowa, ciągnie się walka dwóch zasadniczych
:lroncepcji. Koncepcji walki zbr-0jnej z mocarstwami zaborczymi i koncepcji ugody z tymi
mocarstwami. Koncepcji walki - reprezentowanej przez obóz demoknatyczny. Koncepcji
ugod:v. - reprez.entowanej 11rzez magl'lackii
i obszarniczą konserwę. Te zasadnicze konCe·pcje ulegają szeregowi modyfikacji, zależ
nie l'l grupy, z którą mamy do czynienia,
zależnie od warunków w który'.ch są .realizowane, zależn e od warstw społecznych, które
ie po chwytują.
La :i czną konsekwenc.ją koncepcji walki
zbrc.i .iej jest oparcie tej "·alki o masy ludowe, ie t zespolenie jej z dążeniami wyzwobo bez
leńc z ymi 111;: • ludowych. Logiczną udz :i lu mas lufowych akcja zbrojna była bez
rlad z 'c !ną. św:adomość tego stanu rzeczy nie
wsz ·dz ie by!a jasna, nie wszędzie wyciąga
no z n:ej konsekwencje - ale taka była logika walki. Stąd tutaj spotykają się dem:)kraci
emkracyifli i krajowi, spotykają się wszyscy
którzy chcą walki 1Jbroi.nei o wyzwolenie
kraju.
Logiczna konsekwMcją ni·echęci do .reform
spolecznych była ugoda z zaborcami. W kraju przyjmowała ona różne formy: od nikczemne j stużalczości jakiegoś Rzewuskiego do
opartej o pewną myśl polityczną postawy
margrab iego W:eiopols1kiego. 1 a emi·gracji
przyjmowała ona je.dną zasadniczą formę: hamo\vania walki zbrojnej. przeciwdziałania prą
dom dążącym do walki, wresz<:ie poZ1bawian;a tej walki iei radykalnydh s•potecmych a!kcentów. Warianty były rozmaite - a:e nie o
nie chodzi.
Czy przyjmując za sło5zną demokratycz.ną
koncepoję walki zbrojnej uzmaiemy za s.fuszn~ wszystkie pociągnięcia ówczesnej demokraci!, całokształt jej poli.tyki1? Oczyw;ista
c ie. Oczywista demokraci polscy owej doby
robili ~po;o głup tw - głupstw nieuniknionych i gł up . Iw fa kich, który.eh można było
unikn ą ć. Czy 11'e woln:o nam ich krytykować?
Oczywista. -- wolno. Nawet trzeba. Ale pod
jednym warutkicm - żeby nie krytykować
ich ięuk ' em u1wdowej konserwy.
Pozwo!e ~ Clh'e zacytować <lwa przykłady
z innego terenu.
Wiadomo ~ ś w iadcza o tvm zachowane dotąd listy - ie Karol Mal'ks w r. 1871. 1.rzed
powstaniem Komuny Paryskiej, uważa! w\·buch za przcu\\'Cce ..nv. Wiadomo także, że
skoro ona wybuchła. n,ie tylko poparł ją. ale
we wszystkkh swyoh pismach póżnieiszych
wysuwał n;e fakt. że \vylmchła przedwcześ
nie, lecz donioste iei 7Iłaczenie d.Ia światowe
gio ruchu robotniczego.
Wiadomo, że Włodzimierz Le1nin, w przeddzień moskiewskiego powstani·a z:brojneg-0 w
grucLniu 1906 r., wyraźnie doradzał (sŁusvnie
doradzał) wzesnwięc:: go o kilka miesięcy.
Ale znowu - skoro ono wybuchło - Lenin
nie tylJlko inie mówif więcej o jego przedwczez ni~po'hamowanym
sności, lecz ,prz 0 ciwnie,
sarkazmem pi·ętnowa! tych, którzy mówili:
"Nie trzeba bylo chwytać za bro(i."
Dlaczego tak postępowali Marks i Lenin?
Dlatego, bo uważali. że trzeba położyć nacisk
•1. ! to, co jest istotne w <lanym zjawisku. a
istotnym była walka o władze pa1istwową w
iKom1lJllie Paryslv!ei. zbr-OiJla walka w moskiewskim powstaniu grud;niowym.
To zasadnicze stanowisko wydaje mi się,
powinin:śmy zaci.ować ~ my. polscy demokraci
w stosunku do naszycr poprzedników - demokratów niepodleg!ośc'owycl:. lat 1830-1863.
Możemy analizować ich bł.ędy - ale ze stanowiska ich zasadniczej słusznej koncepcli.
' „ Natomiast 111ie wolno i lllie należy nam prze-
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w tym okresie s.truk- de wszystkim dlatego, że chodzi o naszych
poprzedn ików. Nawiązujemy do tradycj' dek;m Imperium carskiego i wynika j ącą z tego , 111ok1acii 11iepodleglośc'owej - zarówno emizasadniczo postępową gracyjnej jak krajowej. Uważamy s : ę za ko;.właśn i e cha rak teru tynuatorów jej \\'alki i jej dz'.ałalnośc ; . Gdy·
treść tych powstań.
Po drugie: stosunkową łabość demokrac.ii by ob. Kula miał rację, \V~·padłoby na1•1 zr·w t~·ch ruchach, przebieg tych ruchów, wy- w i drwać koncepcję zasadn:czą naszeg,• dziedzictwa historycznego, na zego rod 1\\· oJ~ .
nikaiąca z tego przebiegu ich klęskę pochoNie wydaje mi się. b~· istniała do tegc po1.1dząc(! rzeczywiście z faktu, że rozwój kraju,
by stworzyć kon- sta wa.
dość posU11ięty naprzód,
Jest to sprawa danio. la, bo chodzi równ id
ilikt z mocarstwami zaborczymi. zbyt by! j~
szcze slaby, by wytworzyć dostateg;nie silną o pewien typ reagowania. o pe\\ ną za adnl·
podstawę dla gr.up kons,ekwentnie demokraczą postawę psychicz11ą . .Mr chcemy z naszetycznych. I - wynikające znów stąd - reak- go narndu wykrzesać entuz.jaz,m i poświęce
cyjne cechy przebie:m tyoh powst.!lń.
l'l ie d:la wielkich spraw postępu. w;elk'ch.
Ob. Kula miesza te <lwie rzeczy raiem w ogólno-aarodowych zadań. I właśnie dlatego
- ~rzyznaię. że mnie o~obiścłe przeraża w.iaiedną reakcyjną masę.
śnie to zadowolone z . ~ebie, z własnej „mą
Stąd u ob. Kuli niechęć do ruchów z.brojjakie ogarn ·a ob. Kulę
nych. wyrażająca się chociażby w na;:roma- drości" „przerażenie".
korespondencji e·.1 gradze.niu właśnie pod ich adresem takich epi-te- przv przeglądaniu
tów. jak „zbrodn.)czo nieodpowiedzialna lek- c~ inej i stwierdzeniu, że ówcześni em· gm I] Ci
nieraz mylil: się w tenninach .. dn:a wyzwalekomyślność", „emisariacko-powstańcze 'mprezy" itd. S!(ld u ob. Kuli ciągle powtarzające nia''. Znajdowaliśmy tak ' e same pmnvłki i w
korespondencji unnrch. nie ty!ko polsk ·ch dziasię ,przeciwstawienie tym ruchom „pracy pozytywnej", by użyć późnieiszeigo określe11ia łaczy. Rewolucjoniści n'eraz mylą się \\" oce- duohem, jakże bliskiego jego wywodom. nie iperspektyw rewolucji. Mimo to - nawet
·Stąd ta1de dz.iwactwa, jak teza. że żotnierze w swych pomyłkach mają więcej racji. aniżeli
,iGromady Gr.udziąidz" pozostawszy w kraiu ci, co wpatrzeni w „zwykłe, poziome zakcia" gubią w ogóle dziejową perspektywę.
wysutllę]iby się w osiemnaście fob 1rzydzieści
Nie .g;ubiła tej dziejowej perspektrwr
lat później jako IJ)'rzr,wódcy demokratycz.nych
polska
ruchów „kra1jowych '. Pomhiając iuź sprawę mimo wsz~tkich swych pon!.Ylek zaró\\·no
niepodl·egłościowa.
dopuszozialności taki.ego „irdvbv"-kania, czyż demok·racia
by ihisi'oryk J<;uła nie wiedziar, że Mikołaj emigracyjpa jak i krajowa. Gubi•J.i ją ·natomiast
udzielił w r. 1831 cześ~iowei -amnestif, że ol- ci. co podejmowali jej kryt,ikę ze stanowiska
brzymia większość żotnierzy i spora część podobnego do pozyeii ob. Kuli. I dlatego
Qfice;ów Powstania Listopadowego tę amne- daje mi się. że obóz demokracji polskiej nie
stie przyjęła i że - z tych wszystkich co po- PO\\· ~nien zaakceptować rewizji swej koncepwstali nie spotykamy ani śladu w dokumen· cji historycznej, okresu porozbiorowego. protacb ruchów demokratycznych owej epoki? po·nowanej nam w fonmie ,.poprawek'' ob.
Sprawa ta ma dfa nas. dla <>baw demokn- Kuli.
cii polskiej doni-0sle znaczenie. Ma ie orzeRoman Werfel
wie le bardz iej

zacofan<ł

turą go poóarczą i polityczną przede w zyst-

,,·y-

JAN KOTT

Droga do realizmu
Jeszcze nJe<lawno ,,sekretan" był popu!a.rną
ulubioną grą towarzyską. Na kartce papieru
każdy z grających pisał odpow.iedź na kanoniczne pytania. po czym kartki za"iijano, w)·mjeniano "v.ajernnie i p~sano dalej. \V len
i

sposób poW'.stawały zdania poprawne grama~
ty<'znie, ale zl!. La dziwacz.ne, przyipadkowe,
ber.sensowne. O ro \Yłaśnie szlo! Francuscy
n'1dr1?>aUści hardz<> tę grę przed wojną propagC>wab. i nawet wymyślili dia niej nową nazwę: „Le cadavre exquis" czyli , f:rup wyśmie
nity". Była to jedna z wielu inte1ektualnych
prowokacji „ad absurdum". rozbijania świata
twiązków prZ\·czynowych. w~·muszania na samvm so.hie coraz hardziej zao~trzonego bezsc~su, który od'kr~·wać miał dziwno~ć istnienia, c.zy też głębię psychiki.
Dziś owa pozornie niewi;nna zabawa w „sekretarza" narzuca jeszcze fornego typu refleksje. P,f'zyipat.rzmy sfę tylko pJtaniom: „kto?
<on i ona)", „gdzie byli?", „co robili?''. ,;w jaki sposób?", j dalej „co na to śwtat powi:e·
„co z tediz:iał?" i wireszcie naj1wa.żlnriejsze Mamy tiu klasyczmy sohem~t
go wyniikło?"
w której zastanawia
narracji powieściowej,
Gdybyśmy bonaj~1ardziej pytanie ostatnie.
streszczać
wjcm według tego planu zac1ęl i
w'c:-kszość pow~·e~ci polskich dwudziest.olecia,
ostatnie prlanie prowie z:a,vsze pozostałoby
Jest ono bowiem naiw1nie
bez odpowiedzi.
i W'ulgarnie sformul-owanym, ale . tvm nie
mniej zasad•niczym p-0S1Lulalem reali.zmn.
„Co z <tego wynikło?" - a więc konf\ront~, cJa drama~u postaw moralnyclh ery na·lm<altstYCZlllej ploldd ze światem wa!ltości społecz:
nyc.h ..:co z tego wynikło?" - a więc l(l<Jwtórne,
W języku Uoflll~' Ch sytuacji spo!ecznyc.l_i, SpTaW·
cLzenie - wyjaśnienie i occnn konif111k~u. ,,Co
z teoo \\"\·ni.kto" - a wjęc niewystarozalność
psychologizmu, dokoyywania s~ę do praJW'dy .au·
tentycznego przeżycta, kodeksow aouton_<;>mJN.'nej wizji. w•z<·lkirgo rodzaju styl~zaCJ'I .. ··~
z tego w~•nikło?" - a ~Yięc ~wro~ na 1ak1:-,
grunt bardzie.i stały, gdme mozna się P<:>ron~
mieć "cl.zie obowitizują prawa rozumu u doswiiad1cz~nia. gdzie jslnie ią ohirktywne spra":""
dziany praw<lv. t,luszno'cj i 1?i~ za~'?~am. s~ę
przed tym st.nvem - no·wOSC'I m) sli, ko .
.
strukc,ii i stylu.
Ohieklywnl', a1e czy Lvlko 1c!eolog1czne. poza !iteracMe?, cz~· td również fol'rna!ne i lechnicznt>? !\je hitwa jest oclpow1t>clz. llfam,·
doświadczenfo ro<:1.nei wa3k• .rzy też jak wolicie, dyskusj i o realizmie. Prowadzona b~·ła
na zapas. na wyrost, na ciemno .. Spór toc!'.~ł
się o Hteralurę, która do'J?iero ~uała pr7:YJSC,
której nie było, którą sąd·z1ć mozna byto ~edy
nie z okiruchów, jakle drukowały cz·asoip1s.ma.
Spór miał charakter abstirakcyj:ny, wy;prz?dz.ał twórczość. Był w;.·razem mezadawolenia
;, literaturv, która b~·la, braku ufności w tę,
któro powstawata. SE.2f o realizm wyrastał,
z doświa(kze1i intelektu~ "'P'Orecznych
ii moraln'\Ch szr~d.u lat wojny. Był stoik1roć
hardziej ·,rnjną ide-0logii niż w~lką kier~TI";
ków artysł.)·crn\ch. Stąd tyl~ .111epor~z:um1en
i pom;.·lek: casus Brnndys, K1s1e1P\\'-~kL, sa~
daul'r. Trorctyrznym postulatom Brandysa odpow'ada na;.'ciślcj drukowany fragment p~1erio
zy Kisjelew,kiegu. klóry, • gdyhy na
literackiego.
ei1ciał brnnić ~wego programn
\\"inien ohi~ma ręknmi podpisać si~ pod „D~e1wnianym km1iem" Brandysa. Drugi •;drewniany kofl" it.rojaflskil r~alizmu. - to. ~amla.uer.
ktory tiresc UL\\ o~u
pamasisla z u.podohan,
interpretować chce historycznie, a ~v ~ormue
pragnie odkryć nieśw'.iadom.e pobudki. ftsarz:1
To tylko diwa piizy1kłady nieporozum 1en.
Dyskus;a o realiźmie prowadzon~ byłe na
zasadnie.ze pretensje,
wyrost, ionm11ło-wata

a nie program literacki. ObieM)'\\mość poznania, wierność \\"Obec faklów nz:eczywistych
- to dopiero rudymeinty myślenia humanisty:...
cz:nego. Odhud0>wa warfi0ści moralnych, klóre p<>Zlwolą na słus2mą ocenę czynów ludzkich,
zgodną z: rygorarnj postępu i OOZ:\\'>"Oju społecznego - to postulaly pedagogik'i społecznej.
Diderot, Balzac i; Prus, a nie Zola, Mae1r.1'li·nclk ·~ P.r:ousit - to zagadnienia \\izorów, przyda1mośc.i pewnych odziedzic.z.'Onych tyipów powieści dla nowych treści. Upol·jtycmienie literotury - to najpłyciej: aktualna propaganda, mniej płytko: rozszerzenie tematyki. a jeśli pojąć ~łęboko: "·>·~ór. trafaP<ch z~ą~kó:';
dnałamosc
oR.r "'lap.c eh
pnz~·czynon·ych.
~towje~a. A ,„~ęc. n_i: Spr cer: nie Freud. \
me .Hei·deggcr, ale. 1esh 11awet me .:\farks. l?
chocby L~vy.,oBruhl cz>: Czarn'O\~-sk1. ~na~zeJ:
kon.stru'kcJa losu ludzk1cgo, ip<>Jęla nie Jak<1
studium namiętności, choroby czy ?ddziaływania łaski• ale jako analiza pnem1an grupy
spiołeozinej. ~ więc .ani p<}\~·i~ść naturnlistycz.
na o człowieku., kitorego OJCiec był chor~· na
sy'fili·s, alilj po~"iieść frcudow~k~ o c~łow1eku,
klóry dzjec;k;iem izobaczył kąpiącą s1ę ~tago
ma1•kę. ani powieść plotkarska. o cz~o\\-1eku:
który miał dwie kochanki . i '>amo~·hod. ani
powieść katolicka o czb,'\11ck11, ktor)· zgrzesz~-ł iprzez nadmierną ufność w m]o-ierdzi~ hoskje, ani też powieść maniakalna o czlx>w1rku.
kitóry wyolYrażał sobie, że JC'St czerwonym
krabcm.
\Viszystkie te posh1laty rea::Lzmu przełożyć
trzeba dopiero z języka· idei na język prak1yki af11:ys!ycznej. Każdy p-rąd kuHural11y wyraale konl;rct~·zQstał z ideologii kulturalnej,
wał się w poetyce. Sięgnifmy clo p,rzy'kładów.
Naturalizm bronił teorii. że prawda o człowieku sprowadza się do wiemego opisu doz~
nań p. ychofjzycmych. PowieśĆ' z okresu naturalizmu sll\~orzyła jerlnak własny ze>pclł techruiioznych , chwytów (np. ori< rejc.;trując\·1,
które ~7 ""i ększego lrudu 11m1rm~· wylicrnć
czy naśllJd.ować . Nikt z pOPtów współczesnyrh
nie bier7e clz ; ś poważnjr filoz<Jficrnego creda
s~·mholirnrn ( rł7;Pło <z•tuki jako absolut}. ale
przytłarza wszystkid1
portyka svmholizmu
bez wyjąt ku. \\'irlki kryzys poezji wsp(iłc·zes•nej to m~<;><lzy innymi njt>możność w~·jścia poza pewien krąg tiracl~"Cyjnvi-h temalt)w. Zrspól odz :cdzirzon!'Ch środk6w p-0ct~·ck:ch po1•wala opisnć zachód sł-011ca i lęk nrzrd -imiercią. nie 7.Upelnic sii;: nie nadaje cło od,Lworzenia przeżvć chłopa, któremu na<lziel<rno 1ie~
mię z re.formy rolnej. Spór o upolit,·cznienie
ljtera•l•ury, o twórozą rolę zamówienia społeczneg·o jest rówmieź walką o IYP. języka. i wybór środków wyro zn. Bronić Diderota 1 a ta-.
loowtić Mael•ffi"lin.ck.a można i trzeba w ka tegoriach stylistyki!. Walka o realizm musi stać
się również walką 0 nową tec!łmiikę al'ltystyczną.

1 dlatego głęboką rację ma K,azimier2 Wykia, że tnzeba sp•ojirzeć realistyczini,e i na s-ame
moi!liwiości realizmu, na ostatnią ewo~ucję
artystyczną. Wal'ka o reali im toczyła się na
ciemn.o, ale realizm nie spada z nieba. rod1,1
.
0 w 0 lne" 0 ~zezw c'eżenia odziedziczo•· " . tni . \. \~ nurtów zakor1,cd
si~ ~
' ·
.ra yc:; J. 1s. eJąc . c .
n~ c
postaw "alka o re<ahZlill - to pw..ede
n io11\·ch
. . _
. , .
.·
· .
wszystkikm W) b?r "łas~iwego nurtu ."' prak
tyce all'tystycz1~e1 „ost·atni.ch lat . .„R~ahzm, ~ 7~eka na wsz~·~tJqch - P1~~e I<nz.mierz "~ka.
To ta'k - jak demokracJa czeka !1 3 wszys.tbardzo Pi~kne hasto z1ednoczen•a
k:ich uarodowego. \Vażny jest jednak kierunek
pnzemian, kierune<k nurtu. Wybór drogi. Niekonieo.mie prowad!zić musi na,j1wościcj. Wyka wl>rew swojemu pi~knemu hasłu doko-ny.
wuje wyboru. Stawia na pokolenie katastirofi-

t

stów i szyderców, postawą tra4;iczności j drv:i·
ny określa jako pozycję wyjśdową do rl'alizmu. \Vybór wydaje mj się słuszny. choc.' z innych niż dla Wyki motywów. :\ir-wąlpli\,·i.e
po.sława !lfagic:rna wym.trza spojrzenie i każe
SZ'ttkać konfliktu, a nie deleklować się opisem. X;ewąLpljwie drwina jest szkąłą dema>kowaniia pozorów i umarłych form. Ale 11ie
to jesł najważniej.s?-P. Xajważniejszy jest model czło\\1ieka. Katastrofiści ; szyd~rcy walczyli o jaką<\ określoną inlerpretac,ji: rzeczywisto.'ci społecznej. Bylj humanistami. obłą
kanym~ humanistami. Drama! postaw moraln~ h jc.t fołsz·ywym dramntem tium~njstyc~·
rn m.

DrobnonaturalislrcJJna

powieść

ob~

c;,::ijowa jest tylko społeczną plotką. Powia·
r;am, nje zawsze wla>.ciwa dr<:Jga jest naj·
:prost;;z·a. Posłużmy się analogią. Wydawałoby
że w dziedzinie humanistyki
się poroT!Dlie.
crnniejsze są dla ro;i;woju Jlauki :przyczynkar;kie iprace za,póinionych :pozytywistów od
fałs•zywych merytorycznie konslm~cji . logistów, fo1rmalis,tów, czy konwenoJonah~tów.
Tymczasem Jest ·w1ręc1 iprzecjw.nie. Hi.st<>Tycy
i filol'Odz:y 0 zamifowaniach Małelistycznych
są ciągle marfwą pozycją nowoczesne.i huma·
nistykj. Są poza gtówn~·m nurtem. Rzetelna
empiryczna wiedzo humanislycrna wyrosła
wake z neo-kantowskimi koncepcjami
w
DiUhcya 0 interpretację rzeczywistości humanilstyc.me-j. 0 pl"awdziwą i poprawnii:e zbudokultury, języka i Z'achowanta
w1:rną teorię
się f:?Ml.P społooznych.
Podobnie jest w dziedziuie liter~!'llry. C~:
nię szlaehetmość po lawy i; słu.sz:no~c jntenc11
pisarzy, wylicr.onych przez
sześćdziPsięciu
Dud•zifl.s;kiego. Ale nie uwierzę .. nigdy. ab~· \
drrobn'O na~'llralistycrna powiesc sipołecz;ua
do huma'li.<tycznego re;alizmu.
prowadziła
Trzeba patrzeć historycznie na e\~o.l~c~~ form
Gn;p~ .. Przed1!11~sc~a . moartystycznych.
gta sl,worz~·ć warl'O'Ci cenne p14;<'dlles1ąt lat
temu. Są plotkarzr obrz\'rlljwj i plolkarre
~zlacht>lni. Krzywicka i \~'anda Melccr był~
plotkarkami obrzydl!w\·m1. Bof:]rszcws.ka . l
Kor.nacki są szlachetni i rlobrz~·. k.ole.kqonu1ą
p1ot1ki o krzywdzie. nędzy i c1el"j)!Ct1~.u. „La~
serca", „P.erdydlll"ke",. czy „Szc~~1?' potra
f.ią 1J1as jeszcze ohurzal·. „Polonez • Jt'~l pozy·
.
cją marlwą. Makulaturą.
Ich pierwszy okres :mperaf'ywnv i rasa~n1czy, teoret\•czny i ah\lrakCYJllY dyskH>1 1 o
realfź.mie zakończył sic. ukaz~.nietll tom.~1 \IOO·
wiadaf1 Jerzego Andrz,e1ew~kiezo „:"Joe · ~1e
tylko dlatego, że była to. oier.wsza. ~o WOJ~1e
ksiażka czołowezo prozaika sredn!ei. ~ wiec
d~cydujacej ~ c)iarakterze orzemi.an llte:a~:
k1di generncn pisar7:Y. ~a przyczyn~ \\~z
nie jsze. Tom Andrze1ewsk1e11:0 wska:mie kieru.nek glów!lego nurtu. Jest do~'<.umentem prz~
mian. I to dokumentem nodwornvm. Odsłan•a
fals.7: !lostawy t!a.g-icznei, al~ uk~z~ie drogę
\vy1sc1~ .. Od.st arna o_ełn~ <bezst~nośc.: 1 to pr~e:
d~ wszy stkH_n . ~e~silno.sc.: a·~t\ styczna ukaza
ma rzeczywistosci wo1,enne.1 poprz.ez ~ran:ia~
postaw . n:ior~lnvch, ale orzvnos·1
pr:ewytc1czenie samego dkrta.m2tu. Jeł st tol t,c irono og:.a
ory1~
po,,y .om rosn.acy. \\'
wskazuie kole.ma 1nzezw,·c1ezone sta·1JO\\·:·
ska, 1om, w którvm każde z koleJ'nvch opo· .
.
.
.·
.
.
w1adan prz:vnos1 rozszeneme te1 sameJ problematyki o coraz pełnieiszv zespół faktów, o
coraz. trainiej po;rnzana atmosiere historycz·
1\ą, aż wreszcie w ono v!adaniu .. W' elki Ty·
iest do~tateczn!e
dzień'' analiza społeczna
zróżnicowana i bo11:ata. abv odwrócić dotnh::zasowe oroporcie i drarriat oostaw du.cltowvclt przekształcić w dramClt history;";znY
gruL1V społecznei.
„Noc" rozpoczyna. napisane w roku 1941,
opowiadanie „Przed sądem". Jest to krótka

rowm;_z

I

ma

1„

~tt.•

'Ale zamia>st optsvwać t1ostułi!ny sl.e rd
_ . ~6 ~ &tu'fx>wy
Pawtowslcl, skooany wzez d.ozor·ców. umi~ra Jesz.cze metodą kornfron>taoii cvtat. A wlc:-e 'VI.
wersi'I bohater opowiadania M.alec.ki
p!erws~·ei·
· k<>ChaI.„ "
· me
t •
u
"' mnie
sz.epcząc: „ N"-t
I znowu. podobnie iak „Prz.ed sadem" fal- przeżYwa: „poniżająca świadomość ;n&1is ei 'I.
szywemu dramatowi odpowiadać musi faJsz nieokreślonej wso61odoowied~iali;oś~t za bezd
s11du i fałsz ocen moralnyc.b. Jednym z boha- miar okrucieństwa i zbTodm. 1akn~ wśró
terów •.A:t>el'll" jest Capo SchrOder, „który milczaceg-0 przyzwolenia caleirn ś"".'1ata po.cl·
swój so:Jalizm odookutowvwa:I od sześciu lat dawano od kilku lat naród żydowski„. Pocz11•
cie współwiny nosił w sobie ia•k ran.e, w kt6PO różnyoh obozach". Bił lżei od innych, to
wszystk.o. I oto opisuje Andrzejewski na- rej z.dawało sie iatrzyć cale iło świata. Z~a
wrócenie grzesznika. W czasie wielogodzinne- wal sobie jednak sorawe. że b1".lo _w nim
go apelu, w którym gina dziesiatki więźniów, wówczas więcej ni·epokoju i orzerazema, n!ł
Capo SchrMer przyp-0viina sobie nagle swói prawdziwej miłości do tvch ludzi bez~r~n·
socjalizm. .Przvkleka nad iednym z umie-ra- rtych., iewsząd osaczonych. Je~ynych n~ wieją.cych więźndów i go obejmuje: „Trzeba w~e~ . de, których los o_dii~rat. z. oomzone1rn \"\ pr~\~;
nyć, kamernde - szepnal Schroder - w1,e- dzie, lecz 1>rzec1,e 1stme1~cego ?raterst\\ a~
rzyć w zwyc1estwo. r-0zumtesz? Wierzyć w Otóż w pierwsze! wersn to 1es~ lstotn
wolność, w przyszl-0ść". W dramacie postaw charakterystyka ~ohate:a. W drugiej wermoralnyah, w katolickim norzadku etycinym, sli te same zdania staiia sle mo~".'a po~ort
ża·I z.a grzechy okuo!lie zbrodnie. W ~\\:iecie nie zależna. W pierw~z~I we.~sn .to ies _
moralności SPOl·ecznej, patetyczny gest nie trion dramatu, a w drug1e1 '\Versl1 ~o iest śro
zWaln'ia od odpowiedzialności za czyny, Zfl. dek kompromitacji postawy Maleckiego. Przywspó!udzial w obozie zoriranizowl!'Ilei śmler- byly na·~le ifundam~ntv_: Malecki ie.stal za:
ci. Na każdym procesie oowoluia sie gesta- kwalifikowany, wyiaśmony. zdetern:unowany ·
powcy na momentv litości, giesty sympatii, a) przez wychowanie (kor:ioranck1e sympainterwafy ludzkości. Oto oo raz drugi wymy- tie): b) przez posta we polityczna (umkan~
ka sie Andrzejewskiemu możność soraw1edli- zaangażowa'llia sie w jakleikolwiek organiz,awej ooeny konkretnej sytuacii społecznej. O- cji walczaoei).
W drugiej wersil właściwym bo~1atere~ Ośw1ięcim jest sceneria wiecznego driamatu.
brat M.aleck1ego,
N •· Jest Wiei powiadanl11. staie sie· mlodszv
· d ·
·
T rzeCJ.m
s y przedziera
h t
opowra amem „ ocy · · „
, .
ki Tvdzień". Naoisa,nv w roku 1943. został który z irupa S\\OIC owarzy z.
przed wvdaniem w tomie orzetworzony i się do ghetta, aby wspomóc wa~ciacych. „Nie
przerobiony przez autora. Znam obie wersie myśl - mówi, - ie mv _to rob1mY. aby okuopowia<lania. Pozwalaia on·e ias·no wyzna- pić różne winy 1 zbrodnie naszych rodaków.
czvć drogę, Jaka przebył Andrzeiewski. W żadnego poświecania s'le. to nie dla nas l To
Jeny Andrze)ewski
pierwszej wersji „Wielki Tvdziei1" był obra- jest o wiele pro tsze. Tam irina ludzie, którzy
zem wewnętrznego dramatu czlowieką, który walcia o to samo. o co i mv walczymy. O
cierpi, ponieważ nie może s1e zdobyć na wolność! O przyszłość! Wiec ktoś z nas muopowi~ść o człowieku, który z leku przed sapelna solidarność i braterstwo z Ż. dam i wal:. si być p'rzy nich. to Jasne. nie I' Z\vi, kia solimotna śmiercią, wydaje „iewinnego przyjaczącymi w ghetcie1 W pierwszej wersji tragedia darność, nic wiecej !'' To jest iezvk. którego
ciela i razem z nim zostaie rozstrzelany przez
orned tym u Andrzejewskiego nie spotyka·
Żydów b:vla traJ?:edia ludzi ódartych z· braterNiemców. Przyjaciel przebacza. „Piotr odrastwa i skazanych na wa:lke bez nadziei. W liśmy. Znowu natrafiamv na słowa „wolność
nie
Ale
zu zrozumiał, że Karol wie wszystko.
pierwszej wersii stosunek Polaków do Ży- ' i solidarność". Ale słowa te znacza teraz coś
za.baczył w jego oczach nienawiści, ani potę
dów był dramatem odpowiedzialności każde- innego. Przynosza patos dosteonei do·świad
pienia". Ooowiada<nie to oburzv!-0 mnie już
czeniu tra.!?;icinei rzeczvwistości sooleczneJ,
gio człowieka za okrucieństwo i zło świa,ta.
wtedy, kiedy słyszałem ie w trz.ecim roku
W drugiej wersji bogata. tra.fna i zróżnico- patos prostej, ludzkiei zrozumiałości. Na mieiwojny. Jeszcze dziś iest dla mnie moralnie
wana analiia svtuacii snolecznei wszystkich sce metafizyki chrześci.iańskiei stanęła jenie do przyjecia. Przynosi wbrew temu wszypostaci, świat odwrócony ztowa na dół. po- dnostka ludzka, która walczy. żvje i ginie
stki·emu. co twierdzi autor. uswawiedliwienie
stawiła z powrotem na nogach. W.alka ż~w w historyczn:vm świecie soolecznym. Na
slab-Ości i zdrady, która bez względu na stow s:il1etcie przestała być mistycznym rama- miejsce proste~ i gotowego dramatu postaw
pień przymusu i intencje zdrajcy, potępić mutern wybranego narodu. stała sie fra~mentem moralnych staje dramat konkretnei rze.CZY\,·isi każda grupa walczaca. Opowiadanie to jest
o~ólnej walki z okuoac.ia n!emiecka. W tei stości ·humanistycinei. ukazany w całym boprieciernieć.
jaskrawym przvkladem zachwiania slusznych
wersji „Wielkiezo Tygodnia" ·pojawi- gactwie wielorakich związków. jakie łączą
druR'iei
społecznie ocen czvnów ludzkich. I 1o nie tylW dramacie postaw moralnych znika wszy- lo sie po rai J>ierwszy sio 'O „faszvsfa". Ana- ludii ze soba.
ko przez swój bezpośPedni wygJos, ale rów- stko, co jest konkretnością. doś\ iadczeni"em- liza sytuacji społecznej pozwoliła na pokazanie)
. ·elk' Tydz.lei\." Jest wyiściem 1 „Nocy".
nież przez metode. w której za~adnienie zdra- spolęcznym, ,historią. Chwiej:,r ste ~ltownie
politvcznego podz!ału polskiego i żydowskie- Pierwszym świadectwem nowel('n rPafizmu
dy staj.e s•ie sprawą intencji, samotnego żalu pro1>orcie Tealnego świata, r,ządzić zaciyna go
Jan Kott
'POiskiej orozv.
społecz.eństwa.
1 ~estu wvbacz.enia.
Mamy tu bowiem, jak gdyby dwa op.owladan ia. Schemat realistycz.ny wvznacza czas,
miejsce. osobv i fakty. Dostatecznie dużo rea- I
liów, alby stworzyć konkretna svtua·cję, która może nas wzruszać i oburzać. N prawdę
J;dnak opowiadanie •.Przed sad·em'r nie dzfe';.
ie sie na pa/skrei wsi w oaździerniku 1939 roku. Niem<:y i leśniczówka. zakonanie broni i
o.Iowy s. t, lko ore tekstem. 'a.by uk~ zać
sa.
nie granicę nędzy i poniżenta. do iakich doZostafo wznow!O'ne WY<fawn·ctwo z.astugu- nla r6ż.ne przyczyny dbu;ezo t:ik rychło ny. Proponuje natomiast r>odzia! oznaczony
prowadzony mote zostać czfowiek. ale Jego lace na szersze omówi·enie: Sa to comiesięci- skończył sic ten :oierwotnv rozmach w orga- w tvtule swej r'.lzprawv. !iloi bowiem na staisitnienia. 1ne sprawozdania z ciyn.ności i J>OSiedzeń Pol- nizowauiu tnaszei adm'.nistracii ko:ścielnej. nowisku iż da się wyróżnić dwie grupy nauk.
w~eczną i nieuniknioną samotność
Równiez dobrze onowiada!Jlie to dziaćby się kiej Akademii Umiejetnoścl. .Recenwwany Fakt •;vchłoniecia ziem tei metropolii przez z których jedne szukaia praw. drugie zaś
moglo za czasów wolny trzvdziestoletniej lub tomik (XLVI) obeimule pierwszych pięć mie- biskupstwo krakov. skie tlumaczv dlaczego to .. zmierzaia do ustalenia tvoów. różnych powojen napoleońskic'h. Konkretna sytuacja hi- sięcy 1945 r. Przynosi niestety zgodnie z oby- ostatnie pod wzgledem obszaru byto najwięk st:ici, w iak•r.h w danei dziedzinie wystt;pują
storyczna jest dla Andrz.e.lewski,ego bez z.na- czaJ·em tyoh sprawozdań ~ tvlko streszcie- szym w Eurooie.
zjaw iska". Otóż da sie hezsorzecznie powieczenia. Nie ma o ni,ei abro1utn\·e nic do po- nia. Możemy się iatem racz.ei tylko domyślać
Na czoło prac historyczno - filologicznych dzieć, iż wszystkie nauki ustalaia typy zjawie·dzenia. WieceJ wiemy o zamglonyoh jak bardzo interesujące 11race byly prezento- interesujących także laika - wysuwaia się wisk. W naszej literaturze analizował to
gwiazdach paMziern:ikowei nocy. niż o nie- wane na pierwszych :posiedzeniach Akademii dwa studia ori,entalistv Kowalskiego i htsto- obszernie Metallman w swe· pracy o determieckich oficerach. niż o samvch bobateracb 0-0 wypędzeni-u okupantów. Inau1ruracvine po- ryka Widajewicza do1yciace relacji Ibrahi- mi11izmie nattk przyrodniczych w rozdziale
opowieści. Piotr jest leśniczvm. to nie ma ża siedzenie odbyło sie już 17 lutego. Przedsta- ma b. Jakuba o jego słynnej podróży do
o d·eterminizm!e morfologiczny1m. Pienvorodnego znaczenia. Autor rvsu}e jedynie ab- wi! na nim K. Nitsch wvniki oółwiecinej Słowian. Profesorowi Kowalskiemu udało sif: dnY'ln grzechem pracy Tatarkiewicza jest niestrakcyjnie kształt konfliktu. pokazuje sytiua- pracy koleinvch redaktorów nad slownikiem trafnie (}dczytać S2Jereg zwrotów dotychcias określenie gTównego orzedmiotu badań:
cje duchową. „Nie śmierć - nisze - wyda- staroP-Olskim PAU. Uczony ten stwierdzi!, iż zagadkowych w tej relacii. Nasteonie ustalić .. nauki". \Vbrew wzorom pedantycznej jasnowała mu sie straszna. lecz samotność wobec material do s!ow.Jl'ika starooolskieiw jest go·
datę audiencii Ibrahima u cesarza Ottona, a ści - autor nie mówi C'l ma na mvśli pisząc
ni ei„. zapadl się na raz w groze ostatni.ej świa tów w tvm stopniu. że niema,! można by za- więc i <late pobytu w Polsce na rok 965/6. .,nauka". Zachowanie sic uczone!!o? iez:vkodomej sekundv. w jej samotność prawie nieludz cząć układać ostateczna redak·cie. Nie trzeba Przynoszą te prace takte nowe oświetlenie we? poza 'ezv1<owe? zhinrv sadów? i~.k'ch '?
ka. przenikainca poza śmierć w milczenie i wszystkim zajmującym sie literatura wyjaś postaci podróżnika. Wbrew sikolnei legendzie _ z,biory prawd\' W czvm ste u licha wyraża
c!emność.„ Znamv te frazv: . Conrad. „Przed niać jak doniosła ięst ta wiadomość. Ile na- nie był to prosty kupiec, ale wy;bitny uczony,
„zmierzanie nauki do„."?
jest artvstvcznie doskonale i zam- dziei podnoi·esi·enia kulturv słowa w Polsce piastujący ora wdooodobnie oóloficialną misję.
sądem"
slownitego
sie
poukazaniem
z
zawdzięcza
wiązać
swa
możemy
ale doskonałość
knięte,
tei nieckreśloności fest fakt,
Z rozp_raw iezykoznawciych naic!ekawszą ż-eKonsekwencją
wtóneniu pa.ru tonów z symfonii. jaką wygral ka, który wedle oświadczenia reda.ktora, bę·
przedn~tem rozważa1\ Tatarkiewicza T)i·e
pra·ca.
jest
011:ółu
kulturalnego
1
IHeratów
dla
kto inny. Sensu tvm paru słowom o samotno- dzie OdZdlaczał sie PO raz pierwsiy w dzie„nauka" w .iak!eikolwiek interpretacji,
M. Dluski~i „Wiersi wlski XV i oi•erwszej iest
ści nie nadaja wa:tle realia onowiada.nia, one jaoh nasz.ego slownikarstwa koniecz.ną precyale rozprawa i poorzednikami. którzy o mrn!>Diże
stwierdza.
Autorka
w.".
XVI
potowy
sa poza nimi. sens tvm s1owom na.daje Con- zją naukowa i ścislościa filologiczna. Nadto
pisali, klasvfikując ·~ i jakoś rozumieski wiersz średniowieczny nie by! ani syla- kach
zaś redakcja jego ma uwzgledniać potrzeby
rad. Doskonałość iest tutaj cudza.
rozprawa prowadzaca do swobodnie,
jąc,
chciał
jak
tonicznv
ani
Łoś,
l
a
chci·
jak
biczny
Posluchaimv: „Piotr ieszcz·e ra.z zdąźyl czytelnika niefachowca: historvka czy literawyspekulowanych poprawek tradycyjnych
techniswoista
sie
odznacza
że
ale
Siedlecki,
ta. Dlatego też prof. Nitsch przygotował 17
spojrzeć na niebo. Jedna, przygasająca gwiazklasyfikacji bez naruszenia. bez uświa<lomieda plonela wśród ciemnej i milczacei otchła artykulów monograficznvch o oosz.cz.ególnych ką z.da.niowo-rymową. Kaidy wiersz wypeł nia ich podstaw.
·
ni. Nadzieja! - pomyślał z rozpaczą". Co słowach, wydanie tej .dość dużei książki musi niony jest całym z,daniem i zakończony syzainnej
nim
w
ma
„Nie
rymowym.
gnałem
roz\\'aiać
byłoby
naitrzdwiei
że
Myślę,
słow
redakcje
ostateczna
poprzedzić
jednak
znaczy tutai s!owo „nadzieia"? Jeżeli nie nadamy mu sensu, w~vznaczonego orzez chrze- nika. Na przykładach bowiem tvch monogra- sady strukturalnej jak wsoóltorowość zdania nauki w plaszc:wżnie iez\ kowei. Klasyfikofii opinia krytyczna i naukowa winna przepro- i wiersia". Diiś gdy Aragon nawiazuje tak wać je zatem zależnie od różnych typów dyściiańską teologie, słowo ro sta'lli'e się pustym
rei< vw iPzyka danej nauki t.zn. danej teorii,
wadzić osfateczna dvskusie - iak ma wyglą owocni·e do tradvcii francuskie! noetyki śre
dźWlekiem.
·h
winniśmy i mv w
h typów składni lo11:icznej języka
Blisko, bardzo blisko Jesteśmv tuta! „t.adu dać schemat r.edakcyiny słownika. Powtórzy- dniowiecznej nawiazuiac
1>isarskich
środowiskach
k pomyślana klasvfikacja będzie
serca", powieści o pożądaniu i wyrzeczeniu. my za prof. Nttsdhem. że ksiażka ta winna uido
na
jak
literackiej
tradycji
pełnej
a, nie bedi!e bu<lzaca wątpliwogrzechu i świetości. Ale •. Ła.d serca'' autor kazać sie natvchmiast.
wać przeszlość naszezo wiersza.
'Odna z faktami dowolnościa. W efek·
świadomie um~eści! w świecie. w którym reNa cz-0!0 innvch SPr·awozdati wvsuwa się
iest równ:e nie~ l Tatarki·ewicza
alnościa jest griech pierworodnv i tas.ka. Otak or
daje
polonistki
praca
ile
O
k i zwalczanv przezeń. tak same
powiadanie „Przed sadem" dzieie się jednak ~tresiczenie rOZPrawv oroi. Buiaka: ,.Ustrój wującą formule teoretyczna - to r
przedTJ • krzytuie sie z podziałem
w październiku 1939 roku. Zarysowanie kon- Polski w XI w.". Autor znakomicie charakte- nia klasyków odznaczają sJe w rece
i Prowadzi do chaosu. (Podział
kretnej sytuaccji historycznei zdemaskowało ryzuje stosunki społeczne czasów Chrobrego. nym zbiorze niedbałym irnoresionizme
1 t wy t.zn. przeprowadzonv ze wzglę
calv fałsz i pustke wieczneJ?:o dramatu. Stąd Odkrywa odlegle antagonizmy klasowe: „Głę co prof. Skimina ma do powiedzenia
r lnice przedmiotu• badań). Jeśli od, zupełnie inny moralny wygłos opowiadania, boka różnica między prostymi wolnvmi, a wyż sunku formy rytmicznej do treści u I
reakopisie
w
występuje
szlachty,
grupa
sza
prairmatystyczne SUJ?:esHe prioryter!
r niż r..amieriał i sądiil autor. „Przed sąden(
te
wvma.l!'aniom
wszelkim
przeczy
go
urzę·
do
• J • rzekomo organizującej dopiero
opowiada ·e o samotności. nedzy ludzkiego cji po Mieszku Il (niedopuszczanie
Językoznawciego uiecia wvmie
nego,
v badania - ten nodzial będzie je. bytu i nadziei. jest w ramach swojego gatun- dów i do związków rodzinnvch). w opisie po- elementów dzieła literackieJ?:o. Inne
tny. Ustalić l!o zaś można bez
, ku mora.I ·ie usprawiedliwione. „Prz,ed są<lem" ~rzebu Mieszka. syna B. Smialeiro. który jest literackie sta11owia także tv1ko Prz ~
;pekulacii ontologicznvch. analizujac
- historia leśniczego Piotra. którv za!amal manifestacją ludu prze<:iw silachcie".„
historyczne. któ,re w streszczeniu ora
metodologicznej struktury teorii
sie podcza•s ba.d.ania. j,est oburzajaca moralnie.
Ai1tor podkreśla. te okres Bolesława odzna- nie mówia.
eh, analiz.ujac naiorośdei i najPodobny łwnrflikt dwóch stylów. postaw i na· cza się szczezólnvm należeniem sil rewoluNajwięcej watpliwości budza rozpra
w p!aszczvźnie iezvkowej. Ten
wet i jeivków jeszcze ostrzej występuje w cyjnych prowadz'acych pod wodza króla do
~enia umożl i wia emoirvcina spraw·
ooowiadaniu „Apel". Jeszcze ostrz.ei. ponie- gwałtownych i. głębokich przemian spolecz- lozoficzne. Wiekszość - to bardzo na
orób
bez
historvczne
przvcz:vnki
ne
dzę o nauce. Przvnaimnie" wlaści
\Va.ż realta sa bol('lltsze.~ oon1eważ suchy i dra- nyoh. Właśnie tą rewolucyjnością przeobraktów. bo oelna teoria nauki. o ile
matyczny ieiv·k AndrlJeiewskiego rysuje bez- żeń spolecznvo'll za Chrobrego tlumaczy au- kolwiek - a zwłaszcza sociologicznej
i
Emers·on
wymaga
yć pustvm formalizmem.
hlednie oonerie obozu. Posluohaimy: „Ale tor katastrofalną reakcje oogańską za Mie- pretacjj (np. R. Dvbowski.
cendentalizm amerykański). Wvróżni
'e>:zcze ~ocjolo~;czne.i i history' tł11mie związanym wspólnym ocze- ~zka. eh
wśród tych prac zerszvm zakresem ·y
e ire tacii.
~o losu. kaidy spośród
r
ki\
•
zn cz,uł ~ie bezna·diiej-• Równie frapuiącym rez.1ltatem ostrego i Ja- tyczna oróba W. Tatarkiewicza „Nau
•e
tv
ie tu pr.ace - ~" wvhra11e do~ć
i okrucieństwo nad- ~nego widzenia w mroku iest rozprawa St. •nologiczne i typologiczne".
·
ie. Recen zowam· bowiem to:nik
Autor przeprowadza tu krvt '':e P
o I • nieodwołalnie iuż sam~ Kętrzyńskiego „O zaginione.i metropolii czareszczenia a ż 33 rozoraw. .l\\vśla
b a terstwo swoich ()fi ar. sów Bolesława Chrobrego". Uczony arutor nauk na nomotetvczne i idiograficzne 1
ie w łaśnie oorus1.011e tematr ht:dą
ieraiac sie o cień śmier na podstawie umie.ietnie zestawionvch danych dii iż te ostatnie aia sie zai o' ·ać o
' i le inn:vch: cz:vteln'kom „Ku!ród ciszv rozdrapywa- historycinych wskazuje, iż PO 1000 r.• a przed faktów. Ponieważ zaś wszvstkie nauk
kami lączvło cokolwiek 1037 istn!ala obok gnieźnie1iskiej drn~a me- chadza od oolsu faktów. a ż.adne na t>
ciala ne<lme i pólnagie. tropolia wschodnia w Sand rnierzu. Wymie· poprzestają - odrzuca ten podział jako
t
St. Żółklewsk~
wy(tano ~. ~w

~ ~

drzeJew91desc<>. W tym ł~zyku ełowa - Pogarda, okrudeństwo. braterstwo - maJą konkretny sens, opisuJa losv, zachowanie i przeżycia wlętłliiów Ośwleclmia. okre.ślaia sytuację sooleczna.
A teraz drugi fragiment: •.Motie musi istHam Kreutzmann, a1by sztubowy Panieć
włowski cierpiaJ ponad miare swoich mlz.ernych sil, a ch!ooak, który leży przede mną,
oowiedzieć:
mógł w swojej ostatnie! chwili
Nie? Moź.e to jest cena iaplaty, ta niedająca
w!et niewidzialna 'P'Ortllędey posię zglebić
niżeniem i pogaroa. 1>omiedzy ioednvm cito-~
wiekiem, a drugim.„ „T-0 jest drugi jęiyk Anpruiewskiego. Rz.eczvwistv tra11:izm wlę
tJliów Oświęcimia słaie sle przykładem
}viecinej tragedM ludz.kieiro bytu. Braterstwo
priestaje oznaczać w.soólność 1<>5'11 l>olowników jednej idei. staie sie wyrazem wspólnej
ia
ludzkieiro gatunku
OdP.owiedzialności
grzech pi·erworodny. Oto: „Chocła.t nienawidii tych ludzi apętanych ziem. Jest w istocie
bardziej z nim zwią.ianv. niż z cie!'Piącymi
wsoóltowarzY!zami niedoli. Nie była to solidarność. Wszystko w nim buntowało się prz.eciw niei. Nie była to również litość dla zbrodniarzy, gorzki·e braterstwo. które każe dzielić z winnymi cieiar wsoólnego zła na ziemi.
Nie czuł 1ej litości. Wiec cóż mnie z nimi lą
ciy - myślał. - Jakże moJ?:e dzielić odpowiedzialność z tymi. którzv mnie biia i ponliaią i i których reki moge w każdej chwili
zginąć! Potępiam ich„.- I oo ohwili. - Może
za te cene wolno ootepiać". Niestety, znamy
znowu skądinad ten tvo roimvślań. Przed
tym byt Conrad. Teraz Dostoiewskl: uc,;estnictwo w zbrodni odsiania nowa prawdę o
itriecliu i naturze ludzkiei a orzei to daje
możność oczyszczenia i nowrotu do Boga. Oto
druga klęska artysty.czna Andrzejewskiego wieźniorn oświecim. kim każe przeżywać sabat Karamazowvch. Noc hitlerowska staje się
wieczna noca. drzemiaca na dnie duszy ludzkiej: „zro - pisze Andrzeiewski - do którego czlowi·ek iest z.dolnv. ta otchłań. którą
trieba z bliska uirueć wlasnvmi ociami, aby
w nią uwierzyć. te bezmiarv 1>otworności,
drzemiące w Judzkich istnieniach i bezwstydu
wydobywające
wśród ZV.'YCięskieg-0 triumfu.
na świaotlo dzienne, to byla groza, przewyż
szaiaca wszystko, co człowiek iest w stanie

Prace Akademii

•

m1

j ,tności

\

.STR, 10

Na

Ut.NICA

wielkiej fali
•

„Zywy embrion ludzki w rob 'wce"
Na słynnym Harvardskim Uniwersytecie w
nostonie w jednym z laboratoriów wydziału
leka;rs1dego drwoje uczonych John Rook i pani
Miiriam Menik~n niedługo p11zed k<>ńcem woj•
111y dok0111ało zadzirwliającego eksperymentu.
Wyprepa.rowywali Ollli żyrwe nfousrkodione ko.
mór'kj jajowe u lkQbiet - oczyw'lścbe bez naj„
mniej,szej szkody dla ,zdrowia 11>aoj611ilek
Ogółem udało się otirzy.mać- 800 t«kich jaj.
Z itej ~iozby 138 poddali on'i dztlałaniu żywych
plemników ludllkioh rp<>za ustrojem. Po wiielu
bardzo niepowodzeniach w • sieiu>niu 1944 r.
do111ieśli
onli. w amerykańskim czasopiśmi&
„Sc.jen('e", że udało się wrc>szcie zapł-O<lnić
w ten sposób w 3-ch ...vypad:kach jaja hidzkie.
Pierwsze z nich psx:hodzdło od 38-io letniej
kobiety. Po dokładnym wypłukaniu umieszCT.ono ikomórkę jajową na przeciąg 27~u godzin w S'Ull'OWicy kirwli. /P'll.Cjetlltld. Na lępmie
p11zeniesi()nO ją na jedną godzinę do .z:aw~esi
ny żywych ruchomych plemników, po czym
z pow1ro~em znnu.rrnno do surowilcy kiiwi tym
l':t1em d1llllej kobiety. W nowym środmvisku
John Roc'k i pani Menkin sp-ostrzegl~ pewne
charakterystyczne zmiany świadczące o tym,
ie zapłodnienie rzeczywiście nastąpiło. Po
4-0-tu i pół godz.inach dalszej obserwacji przypuszczenie to potwierdziło się w pełni, gdy
jajo !JX>dzieliło się normaln1e na dwie komórki zaro1lkowe. Doświadczenie udało się powtóra:~;ć z drugim jajem. Zaś w trzeciej z ko·
ki zapłodnionej 'komórce jnj<lwej udało się
zaohserwować nie je<len, ale nawet dwa ko-lejne podziały komórkowe.
.Tednoczc8nie niema.I na Uni1wersytecie w
Warohester Pinkusowi udało się zapłodnione
w ten sposób Jaja królika umieszczać w macicy dojnałej snmi<'y i uzyskać rnpel1Ilie normalny przebieg oiąży.
W amerykańskiej ipra$ie naukowej u'kazały
w zw.iązkn z tym ronvażania. że po doświadcze<niach Rocka i pani Menkin w najbliższym czasie możliwe &lan'ie się okazani:e
pr„oocy kolbietom cienpiącym na be!71pltodność
:na skutek niedroźnQści jajowodów.
Przypuszczalnie uda się poW'lóT1zyć na ludziach
.zabieg dokonany przez Pimkusa na królikach.
To
.zainslafować w macicy kobLety bez·
płodnej Jej własne a nawet i cudze jajo zapłodnione szrucznie i tą dTOgą wywołać u niej
.1ię

=·

11ormalną

ciążę.

Oczywiście. trudno jest w tej
nąć .ii ipl'Zew<idzieć bieg i wyniki
dań,

chw11i ogar_
dalszych ba-

i prae w tej dziedzinie.

Dl<> wjadomości,.,, k1óre dnlnr1':r de nas niedawno, z !Pewnym opóźn:ieniem spowodowanym przez trWające je~zc.z nie~lety trudności
w wvmianie hnformac'j naukowych, Wiadomo·
ści ..:_ trzeba to przyznać - niesłychanie działające na wyobraźnię.
W zapłodnionym jaju, po tZesj>oleniu. się
ieńskiej komórlki
rom-odczej z plemnikiem,
zawarte są już wszyslkie zadatld przyszłego
osobni,ka. We.dług danych jakimi rnz,prządza
biologia, w ~ym IDbkroskopijnym strzępku ży
wej materii tkwią 7determinowane całkowicie
wszy~tkie jr.jlo cechy przyrodzone. <?kres ci~
ży niczego od njch nie odejmuje i mer.ego me
dodaje. OrganLzm macierzv ly ssaków i czło·
wieka ,gpdnja - jak m-0ż·na przypuszczać tylko rolę żywego re1erwuaru, z którego rozwijający się zarodek czerpie materiał do budowy swego ciała.
Teoretycmde Wlięc, po ustaleniu tyoh prawd
' J><>dstaW'OIWyoh. wynoi'kła możliwość prowadienia rozwoju embrionu ludz-kiego poza
ustrojem matki,
możliwość - . powtarzam
jak na ,razie tteoretyezna - stworzenia poi:a
ustrojem macierzystym warunkó\\: podobnych
do tych ja'kie ma emhrion kury albo trytona
w jajku umieszczonym w inkubatorze. Myśl
o ła:k,iej h-0d0'\vli a:nr•ładniała fnntaT.ję wiielu
pisarzy i posłużyła Huxley'owi jako łemat do
niesamowite~
obrazu spółecieństwa ludz·
kiPgo, prt>parowanego n& drodze tego rodzaju
celowej hodow!lf.
~ftnęło niewiele lat od czasu gdy u'k'azała
się

owa k~ią.i;ka Huxle'y'e. którą autor nie bez
odcienia drwiny z,atylułował: .. Nowy wspaniały świat" i oto czytamy, ż,,. pierwszy krok
na drodze hodowli pozaustrojowej embrionu
lud.zhlego został diolkonany.

briologią.

W podstaw'-OwJm trzytomowym
dn:te1e Needham'a. w którym cyto'Wlllrtych jest
4500 daiieł z tej dziedzi.ny p!'zytł.aczająca
wlę!kl!zość materiału
odnosi się do roz.woju
j:ll!) :owlil!ll'lząlt be:okll'\lgowych w1z.ględlllde niż
szych kirę.gowc6w, a więc gadów, płazów
i pitak6'w.
Fizjo~a 11"-0'Z'WOftwa płodu ssaika okry·
teg<> w głęM 011l!'3'11iizmu macif'!1Zystego, p<>?ą
ozon~o
z nim dntyllllllymi łatwymi
do
uS1Zkodzenia więzami - była Iii jCllit z i!latury
11zec.zy pra cdmiołem bavd:7 0 fll'udnym. Z drugi ej uś strony, jatk t:o d·obit1nie wyiraził jeden
z crołowyC'Jh fo;j<>'Log&w
sowli1!o'kioh Orbeli,
„ffizj<>lo1ria em'l:rrionu może być k41uczem d~
odcyfirowa.nia najbardziej .7awiłych problemów ogólnej fizjologii" sf"·arza ona bowiem
moiliwość
obsei:iwacji i Jlrorumicnia wielu
z'jawilsk w ,pi:izebiegu ich powl!ilawania. roZ'WOju i ksztabtowanfa. Jed·nak trudno~i techniome tych badań w pe1'ni doTóW!llyw111ją się
iloh wie11kiej wadze dla fizjologij. Dlatego rei
mimo talk zITTak011IJitego sulkoesu amCll')"kBń
skrioh biologów, kitórym udaiło się xaipfodin;ć
jiajo ludzkie poro orgaruixmem kdt»ety, ułlnzy
mać a nawet roz;dmuchać
na pe·wien czas
iskierkę życia w embrionie ludzkim hodo·
wanym w p'N>bówce - mimo lłego 111Lewątip-li
wie w. paniałego e'ks.peryme'lltu, bl"Ud:no .rest
w łej chwili prze"•idzieć dal~zy bieg tej &pra·
wy. Nie są to bynajmni>ej ru:eczy p~st<e,
zczególnJe włedy gdy się im pnzy}l'zeć
z bJiiiska.
Bmhriofizj1ołogia fo;jologia życia zarodkowego !uryje w sobie :niejedną jeszcze zagadkę.
Dużą niespodzianlką db Ozjologów było choćby
<1dkirycie Baroroft'a, że hemoglobina embrionu różni się W}'raźnie i trwak swymi wła·
śeiwośc.iami od heroo!fiobiinv
osohnuka dlojrzałego. Rosyjo;ki fizjolog Gionecyński w następ.strwie zaobserwowal, że czerwony bal"Wllld,k
k1'\\1i n<>WlOl"-Od'ków posiada wyższą zdol'llOŚĆ
wiązania tlenu niiż bemoglobj!na ma1lk.i. Fakt
ten nie jest po dziś dZlień dQ ł.ałeoznJ,a wyja.śndony.

Pełną xagadek i niejaS111oścl jest czynność
układu nerwoweg-0 płodu lud·zlkieg-o.
Rollflorządzamy w tej dziedzini~ 1yil'ko fragme.nrlarycZllym~ niepowiązanymi

ze sobą danymi,
Wiemy, ie płód w pó:tniejszyeh miesiącach
ciąży reaguje na pewne bodźce, ·wtlemy, że
jak się 'Wyraził prof. r.nchałowicz na dźwięk
k'laksO'llu samoc:h<ldmvego przytomnego do
bi:izucha kobiety ciężarnej cizia-ko zrywa
się jak gdyby w jej 1rnel:rru
„do ·1cicl'z1d",
Z drugiej zaś strony obserwujemy, Jak naw1et u nowon:arodzom·ch osolmików dal!''ko
nie wszystkie tp<rdstn,~o'l\·e CJ.ynności aulom·
tyonne układu nerwowego zo tają z miejsca
un1chomione. Rosyjisk! fizjolog _Lejbson, mierząc temperaturę ·ciała setkom nowona.rodzony<:l1 szczurów p·nzekonał się, że w ciągu
piei:iwszyC'Jh tygodni iich żyda są one calkoWicie poilhawiione zdolrności M'k właśeiJWej
zda w11łoby się zwierzę:<1m ciepfokt...,vistym automatyozmego regul<>wania ciepłoty i utrzymywania j~j na stałej wy~okości. W tym
okire ie priypominają one 1>od t~·m względem
bardziej ryby i węie niż dornsłych ssaków.
Inme doś.\\"iadczenie w kazująoe dohitn\e na
s·w,oj&te i odrębne prawa iiząclzące życiem
urod!kowym pra:epro'Wladziiill Anoohin i Gołu'.b'iewa.
Posługując się bardZ'o
precyzyjną
tecbni/ką C:hi11'11ll'giomią
US1Zilł:adT.ati <>Di różne
ośoodlki kory
mózgowej i obszary pod'lmrowe mózgu za,rodka śW'inlk.i morskiej - 30, 40
dn~ przed porodem. Operacji te-j dokonywa.Ii
oczywiście
nie usuwając płodu z łożyska
i ni~ naruszając fun1kcJI życiowych zaró~<>
matlki jak i płodu. Przy pewnym stopmu
zręczności i wprawLe nawet baroro poW18.żne
&pusto zenia dokonywane prze<Z operatora w
móz!!U zarodka nie ,przesz'kadzały temu, ie
po 30-u 40-u dllliacb w pa.izepisowym temiinie
rodriły się mał-e niewiel~ albo też wcale nie
różniące aię od osobników normalnych. Olu.zuje się, że u. zarodka roolność koIJlJ!>ensacji
t, zon. iastępowania u!l<zkudzonych obszarów.
tkanki mózgu przez łnne grupy komórek
,___
ó
• · któ
b'orą na siebie """'
AJViy m zgoweJ,
re I
~„-, ·
~ dkó
.mi
C'Jh
wyistrovnje
00"C'l o oo ' w
. szozony
. ""-.
w stopniu ba11dzo ~n~ym bez porównania silniejszym niż u 011obnlilk6'w dojNały<ih.

l1rud'llo jest w tej chwili przewld.z!lec!, kliedy uczeni 7Jrobią krok następny. Fizjologia
Anoch'iin spostrzegł jednak, :te po 8--10-ciu
życia zarodkowego człowieka jest nauką mlo- miesiącach życia 9wił1lik~, kitórym !':operowano
d11 i ba.rdzo je,zcze niekompletną. Romvój pewne obszary k-0ry mózgowej w e>kresie
embn~ologi~
odhywa1 się nie.równonricrnie. płodowym _ ginęły od ataku o charakterze
Podczas gd~· badania rozwoju zar<>dkowego epileptycz;nym. Cała ta sprawa nie jest dość
zwierząt ni1iszych udawały
się ,ioskonale ja$ll.a, sta.nom ona
jednali. przyczynek do
i szły jak z platka, podobne badania u ~a- rorJpI'oSze'lli.a zagadkowych mroków, w któków nalraf;ały na bardzo poważne tf'l.ldnoscl.
Kla.syc.z•nym obielktt>m embrli>ologii są z~płod- ryoh ciąg1e jeszcze !Twa embriologia ssaków.
nione jaja niższych zwjeirząt m0Tsk1ch w
Pru:yzl!l.ać
mIUszę,
że gdy pt1zeczy.tałem o
pierwszym 1·zędzie rozgwiazd i jeżov."CÓW, d<>śwli.adczen'iaoh RoClk'a, i pani Menildn i Pin.Taja te po zapłodnieniu rozwij.ają się V: '~- kus'a, gdy wyobra,ziłem sobie ·tych ludzl podzie morskiej. Dzi~ki ich przezroczystości w~e- chylo,nych nad zam'knięl)'m w kamerze szklale rzeczy rozgrywających się wewnątrz za- nej żywym zarodkiem człowieka prruwdziwym
rodka: podziały komórko,ve. powstanie tka. „homuncu1usem" średn'iowi~znych alchemików
nek i narlą<lów - można ohserwować czę •o - do uczucil8. podziwu domieszała się gorycz
za życia nie naruszając zupełnie naturulnych
warunków rozwoju. Pierwsze nasze pojęciin_ wąt,p1iwości. Jakich wą~pli'wo~ci? Czy tylko
tych, że droga od pęoherzyka zarodkowego
0 rozwoju zarodkow:m i dużą bardw. cz~fo
wszystkich j)OSiadanych ~rzez nas w lej d.z1~- do dojrzałego płodu h1dZ<l~iego jest niesłycha
rlzin1e "·iadon10ści zawdz1ęc.zamy tym wła:s.me n'ie sk>0m1plikowana i na długo chyba jeszcze
la twym do ohsenrncji tworom. T·a k. }u~ .z . na- • pozostanie n'je<l-0stęprrym dla nas przywi1euką hyw~. że ro1.wjja się ona na.11>u1meJ w \ jem natury? Nie nie tylk-o.
klC'runku naJmniejslego oporu metodycznego
.
·
N1eda\\mo czyl,ałem o zeznaniach, jnl.:ie
1 ctlalMNJ wiedrn nasza w różnych często
r(rn·m„~glYch
dzi-edzinnrh j t bardro nie- skłudaln przed t rybunn.lo;rn w. N<>rymherrlze
IÓVI nomie~·ua. Tak się też ma
rzecz z em- pewna Francuzka o tym Jak Niemcy przepro:

wndzali w obol'ncb" koncentracyjnych dolm barxlzfoj rol'Jwijają ię nauk\ przyrod
Mviiadczenia naukowe na żY''J'ch kobietach., lll].oze, im głębtcj l 11.zeiize.i oga,t1niają ~,\;a
z łym, ż11 prizygotowywali po swojemu nau- i poddają się woli c.z?owlcka. tym trogiozniej
kowo uzasadnione I pnzyrodn[oro oipracowa- tym groźnlej l nieblttlpieczniej zarysawuj1
ne moroeroze zabiieg!, !które mieli a:amiar sto· Ilię rozdarcie między potc:~D tej wlcdzy i v.;rować w10bec setek tysięcy i milit0nów ludzi. nika}ł!cej z niej władzy, nad przyrodą, a cią
I co by to lbylo gdy\by me twarda Z<S.W.Zl~ość gle jeszae lłlriwającym ohaotyc;~ym ,r-0vpn:~
rosyj.s.kich dywj.zji, gdyhy Hiltller Wlliąl górę żenliem.. bezwładną nleudolnotic1ą w orgam
I 1J\vyoiężył. Pomy§latłem sobi-e o tym cz~ fZ'orwaniu życia społecznego i iPolilycme.go w
m<lrrłaby się S!lać, a więc cizyrm w Z<asadz111e ikitórym i nadal ni·e przC'6tają pa.nowa~ :r:n.iurmote być, w oo może wyrodzić się nau'kla a 1Załe ldee i tradycjonalistyczny pry1mtyw11Zm
biologia w "7!0Zeaólrnoścl.
Dr. Jerzy Ba,sld

•
ow wydani „ rzy ·a
Dz,:eje 'P'iśmionnJcbWa naszego . W: -;>~la~nlc.h
latach niewąitipihw1e n1eWle
le notują wY'IJadków, jaki roar~ł się z osl!ltlllim wydaniem Sienl<lewic.l:owskioh „Krrzyża
ków".
Zastrugam się, it u.wagi m°'je o tym
dan!·ll kreślę llllie oa ~odlsta'Wtie JPIO!l'Ó1wnalllliB.
Qwcgo nowego wyda!llia IE j.akirmś wydaniem,
doko:rianym era życia Sl~ie<Wicza, oo, po 1~sze,
nie m1tm na to czasu, 2-€ie. sądzę, że w Lodzi,
mając Man h1tejszycll b!Miotek, wyda~~a potrzehriego do skolaojonow.arnia nie zmaJdę. Zadowalam się więc artykułem p. J. Sieradr.klego, artykułem ogłoszonym w. Nr 48 „Odrodze·
nia" r •oku 1941>. a który m~ doopier<' niedawno wpadł był do rąk. Otóż w arty'k.ule tym
w końcu znalazlem następujący ustęp:
W ustaITenie tekstu nowego wydania powiek~· włożono wiele starania, dano IP'°Prawną pi'ownię i !Przestankowanie...
W pfa;01Wnię .na.zwi&k. wipTorwadzono ład: Danv.eild (~am1a1St
Danfeld). Gotfcyd (Godfryd, Gotfried), Ulryk
1Uliryd1)1o Markwlll't (MarkiwardO, de Bergow
(Bregow). Majn~er (Mejneger). Zyndram z
Maszkowic (z MasLkowa) itd. Doko1Dano poprawień języka: , i póki księżna ni1! ~oc1qgnę·
ła jej n kołnierz ku sobie" ('zamiast: Ją), „n~
patr yli :ę do syta (za1l1Jiast: do sytuJ, „zasię
mistrzowi i wam do Mazowisza" (izamlia11t: od
Mazowsza), zają'knjąc się (iz·amiasA:: ri:ajakając
s!ęO, oiraz >trafnych ikonie'ktur: ,,Mi&tniz na kró.
la Ió,,ty do obcych dworów wysyła (!Zamia.st:
dwiorzan), złotem pl".zechv żelazu nie wskórasz
(za.miast: przecież),
jakoby własnej ,iostrzP.
(zamiast: właśnieł ... "
Natomia'st poprawka
Aralu na Ural jest dowolna. - Nareszcie po·
dano poprawny tekst „Bogurodzicy."
W ten sposób popełniono rzecz niedopuszczaln11, mianowi:icie „poprawiono" język md:stra:a
w tej dziedzinie; znalazł się nawet i chwalca
tego rodrnju postępowanfa.
A przecież jes.t
rzeczą pol.-szecllnie wiadomą. że języka piis11·
rzy-tw6rców, klasyków popiawjać nie wolno.
Za tycia mego przypominam solie dwa podobne wypadki. Pierw~z-y stal 51~ n.a koi1cu
ubiegłego
ieku. Pewien reżyser teatralny w
Krakowie poczynił k'illka poprawek w ;ęzyku
której$ r. dwuch kronik dramaty<lZlllyoh" Slo·
wackiel(o („Balladyna" i „Lilla \Veneda"), a
wystaw:c>ncj w teatr.ze 'kirakowslkim. Naturalnie powstał gwaU ! tekst do dicl,s.zych pm:edstawień restytuowa,no w formie językowej "·ła
ściwej Słowackiemu. Drugi wypadek zdarlył
!ię ró" nież w Krakowie w wydawnictwie A1rndemlt ilmleji;lno~c: - „Bibliotece Pisarzy PoL
skich '. Wyszedł ipodówczas (ok, r. 1902) w wydaniu pupila _prezesa Akademij, Stan;s!awa
Tarnow.~kiego Lucjana Rydla, poety, więc
wcale do tego rodzaju pracy odjpowiednio niet>11ZYgotowanego, piNm;zy tom
„Joocnol:my
WyZ"wolonej" Tassa. Wyd.wwca w języku tłu
macza Fiotra Kochanowskiego poorynil tu i
Ó\TillJf pewne zmiany. O ile sobie przy,p<Jminam, Ad. Ant.
Krryński
pierwszy wska·
zal na to nadużycie. Oczywiście znowui pow. twł gwałt. W każdym podręcZ'Il;,1w do dzH
01>tr.zeg" się przed tym wydaniem.
A oto obecnie, „p<>prawiaj~c" język "Ienkie·
wioza w , Kr:zyżakach" dopuszcz<Yno 1ię ró~
njeż rzeczy niedopuszczalnej.
Naj~ ldoozniej
ani wy<lawcy. ani reeenzent w siprawach lege>
.rodzaju nie ()'1'1!entują sdę. Jeżeli jruż konier.:znie
chcieli poczynić jakieś zmiany, to mog'l1 to uczynić w przyp.i~ach. Nie uczyniwszy tego · sfabzowcli język Sienkiewtloza.
To ~pr~wa j.edna. A ter.az druga: Ja~'eg<>
to ;~aJU :OIIlJa~y pocey~1ono?. Qc.zyw.Mście,
odrozn1ać zasadniczo na1ezy 1t 1edne1 strony:
błęd
k
„.L
f'
,,,_. · ·
·
Y oru u, oraz OPWgM 1ę, Il uuugleJ - Język w danym Wy>J>adku Siml'kiewloza.
Dwie pierwsze s.prowy są same prlez się
.zT02m:miale. Nclkt nie będziie przedrukowywał
jakiego·hądź uprzednio
już
wydrukowanego
utwom z błQ<lami druku dawniejszego wydania.
ani nie hęcllie zach<l'"ywał dawnej pisowni, o
ile to nie jest przednik, dokonany w celach
naukowycb. Co innego język., z azego nie zdają
.sobie najwidoczniej sprawy ani wydawcy, ani
recenZf'nt. To też czytamy w w.yżej przeclrukowanym ustępie: ;w pisowni nazwisk wpro·
wadz-">no ład", a więc poq>Tawiono np. Br~ow
na Brrgow (tak u Dh1goszal. Ale czy to sprawa pisowni? Naj1prawdoipodobniej błąd druku.
Albo np.. co fo ui „ład" w rzekomej ,,pilsowni",
kiedy ITlryl'ha popra"-iono na Ulryka, a llfarkwardn na l\(arkwarta, czyi; w peerwszym wypadku niemiecką formę zamieniono łacińską
(Urlicu.•l
a w drugim odwrotnie: łacińską
(Marquardus) zamieniono nremiecką„. Gdzież
tu „ład"? I czy doprawdy konć.eczny? Przecież
w ozasach;"o których J>isze Sienkiewicz istnia
ły obo:. siebie i jedne i drugie. Ten sim Ni·emiec, którego nazwisko kończyło się na -bart
czy -wort P':,sał się w owym czasie (niezalei·
nie '><l etymolo~icznego pochodzenia): -hart,
-hal"d. -hard! i -wnr1, -ward, -wardl„,
Dlaczeµo wszystko lrzehn zaraz .gleichszaltować"?„
Przrcic'ł. np w „0~n'em i ml C7em"
Sienkiewicz pi,sze tui obok: raz Turek, to znc.iw:
kiilkudziesięciu

wr-

Turczyn, raz Węgier, t<> 1:t:nów W~gr.cyu ru
Wołoch, lo znów Wo o.~yu", Czy i to trnhl
będz,~e · „zglci.chszaltować" na rzecz dzisieJszyclt
form: Turek, Węgier, Woloch'l,.
Zyndrama z :Maszkowa, jak p15ze Sienkie·
wicz obok .z 1Ua.11zkowle, poipraw:iono na Zln.
drama z l\laszkow(e. Wiprawd.zle tak jest u
Długosza
(Zlndram de Moszkowlcse), ale to
lllie jest wys<tarczajqca podstawa do powyi.
mej poprawki:, nie tylko a; zaznaczonego jui
wyżej względu na1tury ogólnej, lecz równie!
i z tego względu, że co inneg<> jest l\laszkow,
a co innego l\laszkowlce, a faktem jest że
ród, z k~órego pochodził Zynd1 am, p~al się
p!'IZYmiotnikowo Maszkowskimi, a me .\lf15i·
kowlckfmi. Musiał ,vięc i Sienkiewicz mięl.
swoje iracje, jeśli ipisał też ZI.U.dram .z
kowa, chociaż napewno dohrze w1edzial. Jak
je.st u Długosza, którego wcale ści~le si~ trzy.
mał. Podobnie jest też mp. z Iladzlejowskhnl,
których s'ię
,wywodził" ii z Uadzlejowa i i
Radzicjow)c.
To llliby „ład" w ;,piso""ni".„
A teraz „'jl()prawki języka''. Sicnkie Clili\'
skie: „ks;ężna nie poc:ą nęła .ią za ko/uier1
poprawiono na: , kskina nie p<>ciągnęła ltl
za kołnierz'. wedle jednostronnej szk•>\Jiei
regułki o genetivie przy przeczeniu, nlbo·wito11
ubrdał<t się nam, że to ,,spc.-cyf1czna
wlaśa\.
wość" języka polskiego, szczególniej w pne.
ci'WIStawienju do znanego nam ;edynego języka
ełow1aibkiego rosyjskiego. fymczasem jest
to wlaściwośł wszystkich jęl}ków łowiM·
skidh, przy czym we w·11zystkich od naJdnw.
n:.ej.szyoh czasów stwierdza Ilię odchylenia,
Najiwiększe zaś w jęz:yku rosyj~kim. W tych
wa1"llll1kach W!łaściwość języka Sienlkiewioza
nabiera specyficznej wartości i tym barclzieJ
na takir 1P<>Praw1ki pozwolić sob•e n.:C mvinJ.
Sienkiewicz pisze „do sYtu", poprawbn<> na:
„do ~11ta". All! dość zajrzeć d•J Ljndeg >. źeb.v
spot'ka;' sję zaraz. nn pocz11tk11 artykuiu /aj ,
nie z krmą: „do sylu''; n.nej Linde
nawet lllie iprzylacza. i)\acze~o właśc1wulci4
jęcyka S\enkiewicta
O:e moi~ być forint
· „do 2ytn'"l •••
\V11tpl:wej też wartości je.•t poprawk1
Sienkiewiczow kiego: „zasie i\Ii~t!'zo•wj ; Wam
od Mazomsza" na „do Mazc"·'za", b.> ·.11
zasie ma zmaczente wara, w:ęr: możE bvć
użyte d do i od. nip. w „Amfi1trrionie" Zabłoe.
kiego c.2ytamy: „od xdre>wych im (tj. lekarzom) wara!" (L.). ~fówimy !eź .,sternika od
butów" w „szczotka do l>tllów„ :tp.
A już ipopetn'.ono oczywi lą niedokl:ldność,
zam~niając .Sienlc'.cwjczow ·kie zająk•t.iąc ;ę
na zająkując sic:. Przecież co innego jesl za·
jąkać si'- a co innego zająklwnć sic: (tlawniej
zaj!łkować Się); czawwnik osta!ni jest czc:stot.
litwy,
Wreszcie recenzent l(><ldkrełla, wyraia,iąc
piizez to uzname, te "li' nowym wydaniu dan(l
,.poprawny tekst Bogurodizicy", Co to znaczy?
Pl'zecież ten tebt, który W&truwiono, jest tylko
najhardziej
prawdopodobną
rek<>nstrukoJą.
bynajmnilej nie wyczerpującą jnnych możli.
wofoi. Zap6Wile, można żałować, że Sie.nkiewicz nie interesował 11ię t.a'k sprswam; języko
wymi, a przede ' zy !kim badaniami nad ję.
rzy!Jdem ~olskjm, jo.k np, Żerorus'IJ. ale czy tG
up<rważm.ia
wydawców do czynienia tego ro.
dzaju mniaill - i ł<> bez tadnyah informacyj,
objaśnień?
,
Ale •co Da·jwatniej ze - !p<lnj
rl .,"-pad.
nlęto" z tą popiraw'ką, kifzano. wojsku w roku,
1410, więc na początku XV v1rieku, &piewać
Bogurodzicę wedle rekonstrukc.jj
dla końca
wieku XIII, a ostnlnią z przytoczonych przez
Sienkiiewóru:a IZWrotek (ósma wedlug ręko.pi.
sów) wcale nie poprwwiono nawet "•edlug rę:
k01pisu z 1polowy XV wieku!
No i dlaoiego zmieniono Bi>gu1"-0dzicę tylko,
ale nie zmieniono nowoczesnego „01c:zrnasza"
i „Zdrowaś", chociaż mamy przecież teksty
właśnie z owych czasów? .•
A może by W)dam:y, idąc kon~ekwctnie w
tym ,JJX>pra wskim" kieruhku, zechcieli usunąć
pozdrowienie: „Niech będzie pochwalony!" boć
przecie napewno w Polsce w owym czasie n:e
było w użyciu. \V każdym razie dowodów 11a
użyote nie ma żadnych; natómiast wiadomnn
jest. że na Zachodzie, gdzie d<lpiero od ko6ca
XVI wieku zaczęło się ono !lzer.zyć, minnowiciie od czasu kiedy Papież S~·k•tus V w końcu
tego shllecia zaleQił fe'll zwyczaj, połąc1ywszy
g? z odpustami i in'llymi przywilejami. \\?aś·
nie, aby się szenył,„ Z histori~ :natomiast na.
szej wiemy, że szerzenfom zwyczaju tego w
Polsce zajęli się Jezuici dop~ro w XVIII
wil"kul
\V ten sposób, konsekwentnie wycłtodząc :
zas11dy, że można poprawiać język Sienkie·
w'joza, /przejdziemy do pOj)'l'awia'llia ,~ rzec7.y.
faktów ... I dojd7.iemy efo absurdu„. Nie chwalić
więc owo wydanie „Knyżaków"
należy jak
1<> czyni 'P Sierad7ki, lrcz zganić, zastrzegaj41c
·ję na f)rzyszł<llić p.ruch ·ko tego rodrnju pre.
ce durom.
Henryk Ułaszyn
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W zamczysku spuszczają . most)'
Piszą~ niedawno o sprawach filmowych,

pozwol!lem sobie nazwać instytucję' „Film
Polski" feudalnym zamkiem odgrodzonym fosami od świata literackiego i artystycznego. Pozwoliłem sobie na to w dniu,
kiedy filmowcy podejmowaN dygnitarzy
czy
pań.stwowych w swoim zamczysku,
też w swoim świeżo zbudowanym atelier,
w
osiągniętymi sukcesami
zachwyceni
dziedzilnie technikr przygotowawcze/. Opi
nia publiczna nie podzielała tego zachwyW krótkim cza,sie opinia publiczna
tu.
2JJ11usiła mieszkańców zamczyska do spu·
szczenfo zwodzonych mostów. W dzisiejszym num>Jrze „Kuźnicy" dyr•ektor „Fil·
mu Polskiego" Aleksander Ford, ogłasza
swój artykuł dyskusyjny. W następnych
numerach ukażą ię wypowiedzi i•nnych
lllmowców, którzy nie zawsze i nie we
wszystkim zgadzają silę z Aleksandrem~'
Fordem. W klubi1e łódzkich literatów, w
Klubie Pickwicka, odbyla się waln<'. dyskueja między literatami a filmowcami,
ta dyskusja z pewnością przyczyniła się
do wyjaśnienia wielu nieporozumień. Na
ra:r1e więc mosty spuszczono po to, aby
wejść między ludzi z poza sfer filmowych,
którzy ostatecznie majq w tych sprawach
coś do powiedzenia. A.Ie po . pus1Jczonych
już mostach może 8/ę zacząć ruch w obie
strony.
Tym razem, jak i w wrelu wypadkach,
opmia publiczna wyraziła się w głosach
literatów. Właśnie literatów, którzy zajmują się publicystyką, a nie zawodowych
nikarzy. Szanuję bardzo zawód dZ''endz
nrkarza i przyznaję mu wybitnq funkaję
kantrolJ społecznej, ale takie już jest wi·
dać znamię naszych czasów, że w tej funkcji literaci muszą wyręcmć nieobecnych
dzJennl:karzy. Z pmsy, poza g/D!iami literatów, dowiadywaliśmy się ty/ko o gotowych scenaduszach, o długometrażowych
filmach artystycznych na ukońc:lleniu, slowem o rzeczach, których nie ma, czytaliśmy
chwalby na cześć krótkich filmów, które
m'a/y wejść na ekrany, a które wcale się
nie ukażq, bo na to nie zasługują. Na konferencji w klubie meratów filmowcy spychal· część winy za tę fałszywą reklamę
na prasę, ja jednak będę uoierał sję przy
tym, że zawiniły tri.sy i ru1e~pus1Jczone w
porę mosfy. Gdyby Aleks.:mder Ford pól
roku temu ogłosił w prnsie, że wsz ·śtkie.
rak nieliczne siły filmowców mus1 skupić
na odeoitnku przygotowań technicznych, że

Zapewne

nie należy oczekiwać pierwszego filmu
artyatycznego przed upływem roku, fil·
mowcy uniknęliby wielu dla siebie przy·
k.rych nieporozwniień. Gdyby wyjaśniali
so11dnie, jakie trudności muszą pokonać;
gdyby zbroili bywalców kin w cierpli·
wość„.

Nie

było

to nbeporozumi'enie przypad-

kowe. Dawna, przedwojenna
mowa, ta strasziliwa socjeta,

„branża"

fil·

do której,
jak to słusznie nam powfedzial na konferencji Aleksander Ford, nie mógł się zbli·
żyć bez obrzydzenia żaden uczciwy czło
wnek sztuki, czy to literat, czy malarz, czy
ster kinematografii
muzyk, 1!niknęla objęli ambitni zapaleńcy kinematografii,
którzy clawnfoj borykali się z owq kapita·
Jistyczną mątwą, spychani na boc11ny tor
produkcji filmowe;, prawie niedopuszczani do głosu. Między kokosowymi aspfracjami dawnej kinematografii krajowej, a
dzłsiejszym filmem polskim jest przepaść,
w którq wierzymy, bo i•naczej :.>yć nie mo:ile. Ale kierownicy 1,F1lmu Polskiego" ule·
gli blogiemu złudzeniu, że ta nowa sytu·
acja je3t wylqcznle ich zasługą, a nie zasługą przemian, które srę w kraju dokonały. Nie spostrzegli, że i Związki arty·
stycwe nie sq dawnymi związkami, że sze
raka z nimi styczność obowiązuje filmow·
ców i może im wyjść tylko na dobre. Nie
spostrzegli, że przemiany, które się dokonały, wymagają od nich jeszcze bardziej
stanowc21ego odgrodzenia się od Slpu.ścizny
i narowów żałosnej kultury dawnej „bran
ży" fi'Jmowej. Stąd ta hałaśliwa reklama
w prasie i duch au!oreklamy, który panoszy/ się na ekranie na słynnym już paka·
zie łódzkim. Stąd jeszcze w tekstach krót·
kometrażówek ślady przedwojennego wy•
bambuszenla t ozdobnego stylu. Dlatego
literaci zarzucają kronice
też niektórny
JMmowej, ie patrzv na dzisiejszq Polskę
zbyt stereotypowym oki·em. Nie wyda·je
mi się, aby w tej materili miarodajna była
ocena wybitnego fachowca londyńskiego.
Jak wiadomo, Anglicy są w rozmowach
towarzyskiah uprzeimJ a reforma rolna
1Jdarzyla się nie w Anglii ale w Polsce jei konsekwencje ilnteresuią nas bardzo.
filmowcy zamiast
Dlatego wres1Jcle
czekać w swoim zamczvsku aż ten czv
ów Hterat zakołacze do nich ze szczęśli
wyr,1 pamysl"m -Jc<.?n"ru."·a, rov:irmi wyjaśn•nć literatom, czego od nich oczekuje
Film Polski.

Kor spondencja

Zlbliiżaiące się

terminy wyborcze

skłoniły redakcję „Chłopskiego Sztandaru" do

ADAM

WAŻYK

zam.!eszczenia artykułu wstępnego pióra p.
M'chala Ulewicza ,1Dokument ha1iby". P11blicysta 111ac'.lle!ne,go onganu iP. S. L. dopiero dziś,
na podstawie dok-umentów. odnalezionyoh w
aktadh Trybunału w Norymberdze, konstatuje
to, .co wiedzieliśmy ie zcze wczoraj i o czym
n.ieiednvkwtmLe pisano w prasie czterech
stroillnictw demokratycznych: NSZ współpra
cowało z Niemcami.
Tę rewefację, która docze.kala się w ńa
czelnyun 011gian~e PSL wstępnego artykulu dopiero w dn. 10 tlutego w nr. 6, pcmrze<lza p.
Ulewicz krótką historiozofią na temat walki
narodu .polskiego z okupant-em. „ aród p.olski
walczy! i wierzy!. Walczył z wrog.!em i wierzył w d01brą intencję -tych, którzy <Io niego
przychodzi1li z hasłami narodowymi i patriotycZ-11yimi. Będziemy w zgodzie z prawdą,
~dy przypomnimy, że w większ.ości wypadków ludzie 11ie bardzo nawet P~'tali, jak się
dana organizacja nazywa. czy co ma w swo·
im progr~.mie napi.·ane". Wydaje ~ię nam, że
gdyby tak bylo ist-Otnie. nie działałyby w
kraju w okres.ie .okupa.cii orga.nizacJe o wyraźnym zarysowanym programie politycZ1110sipoteczrwm. Gdyby chlopi po ws:ach nie pytali o program w i!nie którego mieli przelewai.: krew, nie powstałyby zapewne Batalio111v Chłopskie. gdyby nie pytali o to młodzi
chłopcy w Warszawie, nie hyloby AK, gdyby
program polityczny obojętny by! robotnilkom
i mteliigencii zawodowej, nie QOwstałaby AL.
Organizacje zbrojne były ekspozytura1m programów politycznych.
.:edobrze się dzieje, gdy usiłuje się w nas
wmówić, ż,e jesteśmy naiwni i głupi, jak to
w gmncie Tzec.zy stara się zrobić p. Ulewicz.
Cza.s skończyć z legendą czynu '.llbroinego
oddzielone1go chińsklim murem od polHyki,
czas przestać traik!tować sprawy poHty.czne
jako nieważne, roz.plywaiące 5ję we rn.i:le patriotycz.ne·go frazesu 1 „kochajmysiów '.
Te.go rodzaju s•osunek do SRrawy i stwierdzeni~ ograniczoności politycznej nar.odu polskiego w słowach: „Catkowicie wrstarczalo,
ż,e werbowano„. w imię waFki z wrogiem",
pozwaJ.a p. Ulewiczowi na na.pisanie dalsaych
„ChJopzdań, które tłumaczą czytelnikowi
skiego Sz;tandaru" ,,Wtpływy, jakie na .niektórych terenach lub wśród pewnych środowisk
Judzkich zyskała so:ie oenerowska organizaci·a wojskowa, występująca pod pretensjonalną nazwą .,Narodowydh Si·t Zbr.ojnych".
Wyidaje się nam, że gdyby p. Ulewicz doktadniej zbadał sPrawę. to by się przekona1,
że NSZ wpływy zyskał sobie tylko tam, gdzie
podobne ideologie stabilizowały się już przed
wojną. I rzeczywistość polityc~na pgtwierdza
110.m ir· ni w okres:e nku.pa__cji ani w akr-esie
pokoju !;udzie n:e przystępui11 do takich czy
farnych organizacji, czy to wojskowych, czy
to pontycz.nych, jeśli nie od1powiada im ich
program. Dlate,go też trumacz·enie popularności NSZ w pewnvch środowiskach za pomocą
odw-0lywa11Jia sie <lo dobrej wiary ludzi, którzy pra:g•nęti walczyć, uważać należy albo za
pu:blicystyczne potknięcie, albo za próbę rel1abilitacji tych środowisk.
W artyku.Je Adama Vetwlanie-go w nr. 7
„Tygodnika WarszawSJkiego" (Książę Me·
apoloznajdujemy
tropo\bba Krakowski)
Mamy głę
!{ię Adama Stefana Sapiehy.
dla duchowieństwa katoboki szacunek
lick!ego, któr·e na terenie cakj Europy uleze stro:ny faszyprześladowaniom
gało
stów. Przypominamy tu postawę n;ższe
go kle.ru hiszpańskiego wvbec faszyst-0ws~ich
wojSik obecne·go pupila Pius·a XU, generała
Fnanco, iak róWtnież przypominamy nazwiska
tych dostoJników kościoła katioJi.ckiego, którzy
ja1k no. Faulhaber rat.owali presti1ż moralny
katolicymnu w samym se~cu faszystowskich
Niemiec. Autor artykułu omawia dość szczegółowo dz:ałalność księcia-metropolity przed
wojną. niewiele wspomi11aiac o dziatalności
w okresie okupacji. ..Książę-metropolita in·
terwentowal gdzie mógł, słał depesze, memoZ pewnościa nie wszys.tkie od·
riały, listv,
k.utecz.na natomia, t okazała
nio ły S1Ukces.
~ię niewątpliwi·e jego i•nterwencja przeciw celowej moralnej dęprawacii młodzieży polski·ej, urządzonej przez Nie,inców z okazji
przymusowych robót nad fortyfikacjami w
r. 1944". Autor artykułu z pewną d-0zą przeadaiej dumy stw,·erdza że księcia-metropolity
. nie sklonity jednak ż.ad<he obi·etnice, którymi
Niemcy poparli swe -żądania, aby zachęcał

Zbiory specjalne stancwią podstawę g-łflw
nej biblioteki naukowej Państwa Polskieg·o i
W związ'ku z notatką p. t. ,.Sezamie ot:w6rz muszą być odbudowane; zbiory rękopisów, sta.
„Kuźnicy'' z rodruków, rycin, map i nut, zniszczone w bisię"; zamieszczoną w numerze
dnia 4 lutego br. w sprawie udostępniania bliotekach: Narodowe.i, Krasińskich, Zamoy.
zbiorów Biblioteki Narodowe.i w Warszawie, E<kich; Przeździeckich muszą. być odbudowane
Dyrekcja tej Biblioteki poda.ie do wiadomości dla dobra nauki, kultury i przyszłofoi Narodu
zainteresowanym, co następuje:
Polskiego.
Autor notatki jest źle poinformowany: Bi.
Prof. Dr Stefnn H'ierez11ński
b)ioteka Narodowa pl'zed wojna był a dostęp
Dyrektor Biblioteki Narodowi'~
na dla publiczności, która korzystała z jej
zbiorów w pięciu czytelniach: jednej
głównej i czterec'h specjalnych.
Do Redakcji ,,Ku:l.ni('y"
Woj.na zrujnowała całkowicie Bibliotekę Na
rodową: zbiory specjalne 'spalano niemal do
Z powodu artykułu oh. Adama Ważyka p. t.
suzętnie, znaczną czę:ć pozo talych zbiorów „Troska o człowieka" w Nr 3(21) „Kuźnicy"
wywieziono na Zachód wraz z katalogia>n; Bi- z dnia 28 styoznla rb., Ministerstwo Kultury
bliot.ece udało się odzyskać około 60 proc. za..
sobu druków nowszych i około 20 proc. katalo- i Sztuki wyjaśnia, iż w sprawie powrotu do
kraju ob. Aleks~ndra Wata poczyniono od da
gu alfabetyczne.go.
wna wszelkie możliwe starania. \V szczególno.
.Pomimo st at i olbrzymich trudności tech.
~ci złoi.ono jeszcze w lipcu r. z. odpowiednie
nicimych spowodowanych szczupłością persodo Głównego Pelnomocnika Rządu R.
wnioski
nelu i środków finansowych, Biblioteka Nara.
dowa jest dostępna dla publiczności codziennie P. dla Spraw Ewakuacji oraz do Ambasady
od g. 8 do 14; wiele instytucyj państwo R. P. w Moskwie. Następnie w tejw sprawie
wych i naukowych, wielu 'badaczy już z niej Ministerstiwo Kultury i Sztuki interweniowakorzystało i nadal korzysta.
ło w sierpniu i listopadzie r. z. Ostatecznie wy
.
Katalog Biblioteki .iest w odbudowie od kil. jaśniono ze strony miarodajne.i, żę repatriacja
Związek Zawodowy Literató,\• Polskich ku miesięcy, zbiory są udost<;;pniane w miarę
odbywać się będzie tylko zbiorowo i Że indywi. Oddział śląski w Katowicach w porozumieniu
postępu odbudowy katalogu i porz.ądkowania
i Propagandy Centralmagazynu przez pracowników, których liczba dualne ~owroty nie mogą być uwzględniane. z Biurem Informacji
Zarządu Przemysłu Węglowego ogłasza
nego
dopiero od par~ miesięcy zbliża się powoli do Obecnie repatriacja zbiorowa już się rozpokonkurs na. jednoaktowy utwór scenic1:Ily dla
ta.kie.i, jaka jest niezbędna.
częła. Wobec czego należy oczekiwać, w ob.
świetlic górniczych.
Kul
Tematyka .utworu dowolna, pierviszeństwo
Oczyszczanie i porządkowanie biur, maga- '.Aleksander Wat, o którego Ministerstwo
szczególnym
ze
zabiegi
czyniło
S.Xuki
i
tury
jedna.k będą miały utwory związane ti·eścią
zynów i składów bibliotecznych, zwownie z
z życiem i pracą górnika.
dalekich stron zbiorów własnych i zabezpieczo. naciskiem, powróci nareszcie do kraju.
Utwory są przeznaczone dla amatorskiC>h
nych, segregowanie i ustawianie jednych i druMinistra
Gabinetu
Szef
ze 1iolów dramatycznych. Przy opracowaniu
gich, raz.prowadzanie zbiorów zabezpieczonych
Z. Kijk-owsl·a
należy uwzględnić kromne stosunkowo możli.
po dzie.siątkach innych zakładanych lub odrawaści scen świetlicowl•ch.
dzającrch ię bibliotek, wsz~ tko to personel
Prace nadsyłać należy do dnia 15.4.1941i r.
Biblioteki wykonywa od roku, mając na widodo Związku Zawodowego Lit.eratów PolskichOD REDAKCJI
ku przede wszystkim cele społeczne, a więc
Oddział śląśki w Katowicach, ul. 3 Maja 36-a.
pożytek własnych i obcych czytelników.
Zamie~z('lając powyisiy list Szefa Gabilllełu Praca winna być opatrzona godłem. DoląC>zyć
Biblioteka Narodowa jest biblioteką nauko. :\łinistra, sLw-ierdzamy, że jest on wymowną należy w dobrze zaklejonej kopercie imię, na.
wą, nie za.' ro7.rywkową ani ogólnoks tałcącą, ilu !racją rlo konkluzji Aclanri \Vahka. Stnrn- zwisko, oraz dokładny adres autora.
"jest hibl!ot 1, ·1 pre? e_ncyjną (udostępniając<! no się, ale nie wyst" ano. Za mało tro ki o . W !'!kład s~du konku !'so,,ego wchodu>: dr.
Jel'Zy Koller, red. Wilhelm Szewczyk, Zdzisław
n~ miejscu), nie zaś wypoiyl!zalnią,
"ll1tkrelnego ozlo\\jck~

Do Redaktora

„Kuźnicy"

Polaków do ws1pólpracy z Niemcami". N~e wł
dzimy tu nawet powodu do 'Pisania o tym,
uważamy, że to jest \V każdym razie to miniimum. jakiego należy oczekiwać od wy okiego dostojnika kościelnego!
~le robi tygodnik katolicki. że zamiast VI
artykule lub nawet w kilku artykuładh, optsać rzeczywiście .oi'a rną i wieloe pożytecmu'
pracę wi·eht .księży katolickich. na rzecz ruchu
oporu. dodaje Jesz.cze ido fioletów księcia-m.
tropolity tę odrobinę- blasku, jaką usiłuje mlt
przydać apolo~etyczny artykuł p. Ve·tufaniego,
Intencje brązownictwa jednak są u ·nas bardzo sii!ne. Od pewnego czasu obserwujemy
z zainteresowaniem proces brązowania pe\\'llego akre u i pewnego odłamu literackiego,
który bynajmniej na to nie zosluguje, w naszym przynajmniej rozumieniu SQ.rawy. Mamy na mvśli t. zw. „poezje warszawską",
ściślej, grupe młodvch poetów, skupiają·cycb
się w okresie okupacji wokół wydawnie>twa
„Sztuka i Naród".
W m. 7 katolickie.go tygodnika „Dziś i Ju·
tro" znajdujemy artykuł Stanisława Ziembi,c.kiego „Jedność twórczości ·i wal·ki". P. Ziembicki apoteozuje kilkiu mtodych, z.d.ol·nych bezsprzecznie (Gaycy) poetów, twierdząc, że bi>.
co po nich pozostało - to styl e.poki. Poezja
wanzawsika jest . mutt1ym p11zykłade'lll Jesz..
cze jednego ślepego zaułka, którydh tak wielo
odchodziło od glóWłlei ulicy li.teratury w cią·
gu całego o ~tn.iego dzie. ięciolecia. Niewąt
pliwie świadomość, że „choćby po >nas miał
to
przemaszerować chamski but kata„.
oędzie ten
przecież dla przys1.lych iPOkoleń
nasz krzyk.„ - pragnie·niem mocnego dobra",
b1,ła w okresie okupacji tyleż pożyteczna, ile
szkodliwa. Dziś brązowanie. tego sposobu
myślenia jest bezcelowe. StylJu epoki w tym
nie ma, jest w tym tylko ifragirnent i to smutny,
nasze-J epoki\
Nr. 2-3 ..I~amenv" za wiódJ! nieco l!la<lzie·JO..
jakie pokładaliśmy w ty1111 piśmie po jego
wznowieniu. „Kamena" stała sie miesięczni·
kiem eklektycznym z punktu widzen:a artystycznego, co bv oczvwiście nie szkodziło.
Niewąńpliwie p-0trzehne je.st Jedlno pismo ści·
śle poetyckie tego rodzaju. Gorzej natomiast,
że wiersze w nr. 2--3 nie naHepiej preze'lltwią
nam rzeczywistość dzisiejszej poezji polskiej.
W numerze poza wierszami znaidu,jemy dokończeni·e essavu Kazimierza Wyki o Józefie
CzechO\\'iczu. nienajlepszą ipmze oraz p.rzek/ady z poez,ji irancus:kiei i rosyjskie.j.
Sprawą upowszech11i·enia sztuki zajmuje się
w „Zd::-oiu" J. N. Kłosowski (Nr. 4) w artykule „Tragiczne nfoporoz.umie•nie". Kłosowski
zarzuca m. in. wspótczemej poezji polskiej,
biorąc jako charakterystyczny przykład twórJuliana Przybosia. brak kont'łktu z
czośc
„masim1i". Trudno zgodzić ~·ę z wywodami Kfosowskic~o tvm bardvlei. że to,
co pisze na temat „piękna na codzle11"
(.,stnmateim p.:ękna naznaczyć każdy przedmiot, każdą rzecz codzien.nego użytku„.") pachnie nam mocno zeszlym wiekjem. pseulło
ludowl'm 1Przemysłem artystycznym, który w
grunde rzecZJ' byt zawsze tande-t.ny. To, że
t. Z\v. masy nie zet1knelv się z poezją w~nót
czesną, to nie wina poezii ani mas. Po pro. tu
upowycłaie się nam, że zanim zaczniemy
upowszeChnić
należy
sztukę
wszechn.iać
To, czego życzy· sobie Kłosowsiki,
oświatę.
sprowadziłoby p ezię <lo roli echa, 1>owtarza-

Jącego naifatwieisze Jowa. De.mokratyzacia
~z.tuki mo~e polegać tylko na udo tęQ_nirn.iu
1e1 szerokim masom, w żadnym WV'Padku n:e

i nie powi111na ograniczać twórczości
odbierać prawa do takiego lub inne·go fonmu~
łow.ania wyrazu arty. tycznego. Czytamy niera~ „Zdrój" i inne pisma, zachwa1ają ... e ź:e
poJn;iow~ne .upowszechnienie sztuki ,i musi1my
stw1erdz1ć, ze owe proste, jasne, zrozumiale
cliła wszystkich wiersze są dużo i;orsze riiż
utwory rzekomo trudne. Są gorsze oczywiści~
nie dlatego. że a zrozumiałe. ale d,Jate• o że
ą nieiporad ne rechnicznie. Dzisiej. zy · 'tan
naszej \\'iedzy n poezji nie POZ\,1a.Ja nam na
rezyignowanie ze zdobyczy formalnych w
imie ufatwia11i11 lekbur:v.. Natomiast dŻi iejsza
sytuacja po~ityczina i ekonomiczna 1pozwala na
upo_w~z~chni·e·nie o wiaty w takim stopniu, że
poziom rntelektual.ny t. z\\·. mas czy jak pisze
Kłosowski „ludu" J>Odciągn.ie się wyże.i niż
dotychczas, co automatyczn.ie pofoży kres sugestiom niektórych krvtvków, którzv by radzi
widzieć poezję polsk4 spro\\1adzoną do roli
lusterka. od1bi.jającego naj.bardziej zna1omy
pb.
krajobraz.
m-0że

1

Konkurs na sztuke' dla świ tlic gł$rniczych

Pyzik z ramienia Zw. Zaw. Literatów oraz
redaktor czasopisma „Górnik" - Mie~zvsław
·
Markowski.
Za najlepsze pracą Sąd Konkursowy przy.
zna nagrody, ofiarowane przez Centralny Za..

rząd Przemysłu Węglowego
1-sza 15.000 zł,

2-ga 10.aoo zł,
3-cia 5.000 zł.
Sąd Konkursowy zastnega sonie prawo in..
nego rozd?ialu p n 'd, wzglę4nie przyznani6
trlko części nagród.
Nagl'odzone ·sztuki rostaną zakupione przez
CZPW do wyłącznego użytku świetlic górniczych.
CZPW zastrzega sobie prawo zakupu ln..
nych, nienagrodzonych prac. Ogłosr.enie v;y.
ników konk~rsu nast<'!l>i w rlniu 1 maja 1946
r. w katowicki„j prn~ie l'Od 1t>nnej oraz w
czasopismach „Odia'' i „Górnik".
7
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TO JUż NIE SZAI.E~STWO
W artykuliku pt. „Sz.ekspir ,był ssakiem"
(„Odrodzenie Nr 7) Artur Sandauer próbuje
bronić niektórych - trzeba przyznać, że nie
wszystkich - nonsensów, którymi ozdobi!
swoją „Filozofie Leśmiana''. Twierdzi, że wyrywałem cytaty na chybił tra..m. że ich ni·e
doczytalem. Daie Sandauerowi słowo honoru,
że wszystko trzykrotnie czytałem. ale niepodobna doczytać sie sensu 1tam gdzie go nie
ma. T,e wtaśn·ie cytatv wybierałem, w których gn i eździło si~ szaleństwo. Gd:v;by wysta!'czylo brać ie na chybił trafił. to świad
czyłoby, że cale studium Sandauera jest ~te
tldem niedorzeczności. a teirn wcale nie twierdzę.
Przyznaję, że w jeltnym wypa,dku ~a
.stawiłem si dła na Sandauera. Na<zwałem ieigo metafizyczną sPekulacje swois!a iria?ą
ihiegliańską, bo jak wiadomo. orawdz1wa tn_ada heg!iańska musi rozwijać sie w czasie.
I Sa.nda11.1er navrawde uwierzył, że opairl
>Swoją
kompozycję
.na zasadzie .. triady
«Jegliańsldej ! P,r zvtapany na brz:vdkreJ, psycl!ologistycznej aforve iz Platonem. Sandauer
dowiedział sie na·rieszcie. że Platon przypisywał
~deom byt obiektyw.ny, wiec śpieszy dodać:
„idee te, percepowane prrez mnysł. _staia. się
jednak zjawj.skiem psychiczn:vnn". Nie wi~em,
co to z,danie Zlllaczy, ale ~dyby nawet miało
jakiś sens, to oo tu Platon zawin:ił. że . jeg~
!łdee stają się w głowie Sandauera zia.w1.skiem psychicznym, Przecież Sandauer tw1erdzit że to 111.i·e kto inny, jak właśnie Plat_on
och~zcilby idea jakoweś „potenciałne istme111i'e przedmiotów w naszym umyśle". Po co
udawać Greka, kiedy sie nie zina Pia.tona?
Zejdźmy jednak na samo dno bredni. Swoją kardynalna o'bsesie ina temat stosunku treści do formy
Sa1J1dauer podebia i fJaik formuluie: „że -w dziedzinie Hte.Nuliury - owe
111ieświadome pobudki WY.rażaja sie raczej w
fo11mie niż w ~reści, WY!Mka z .o rosiego roz.umowania przez wylaczenie: ponieważ w treści dochodza do głosu tylko rzeczy przez
autora zamierzone. irdzie zatem moga się
owe pobudki nieświadome wyrazić, jeśli nie
w formie? Trze6ego miejsca rnie ma".
Możemy to sprawdzić na orzykładzie. Czy
Balzak zamierzał w „Komedii Ludzkiej" ukazać dekadencję moralna arystokraJcii?
Nie
zamierzał. Czy w „Kamedii ludzkiei" została
ukazana? Tak jest. została ukazana. W tr~
śoi czy w formie? Oczvwiście. że w treści.
A teraz, proszę, rozumujcie trybem Sandauera przez wylaczen,ie !
Ale skad wział Sandauer owe „nieświa.do
me pobudki"?
\V pierwotnym szaleństwie nazywało się to
„cecha naturalna i mimowolna autora". Posłuchaimy:

„Nie ma to nic w.spólneiro z freudyzmem:
fon bowiem dopuszcza nieśwbdomość w samych przeżyciach psychicznych, gdy my tylko - w ich połaczeniu. w ich urzyczynow:vm związku. Sokratyczne „ooz,naj i&amego
sfobi-e" byłoby niedornecznościa. gdybyśmy
-,.:nali siebie w oełni: na szczeście dostrzega·
my tylko aktua'1ne zia wis ka psyohiczne, lecz
lilie ioh wzajemne połaczenia. „Chodzi o to,
ażeby zbadać sity poruszające. które
świadomie lub ·nieświadomie. a nawet bardzo
czesfo nieświadomie - sa ukry,t e poza pobudkami Judzi" - powiedział słuszni,e .Engels
(„Ludwik Feuerbach i koniec klasvcznej filozofii niemi·eckiej" Dzieła w:vbrane, t. I,
str. 460)".
Poczem nastepuje wzmiankowalJłe &formuło
wanre: „że - w dziedzinie literatury - owe
nieświadome pobudki..."
Zaintrygowany tym enii~matycznYm cy~a
tem z .Engdsa. sprawdził·em. Sandauer uciął
myśl Eni:-elsa nie po kropce, nie Po przeci1nku,
po prostu rąbnął przez żywe ciało zdania.
Cytat z Enirelsa brzmi:
.
„Jeśli wiec chodzi o to.
aby zbadać sily
Pomszające, które świadomie lub ruesw1adomie a nawet bardzo czesto nj.eśw1adomie
- uk~te sa poza nobudkami ludzi działają
cych w historii i stanowia właściwie <>statnie jej sprężyny, to idzie nie tyle o pobudki
działania poszczei?ólnych. chociażby najwybitniejszych ludzi, ile o oobudki. WPrawiające
w ruc.h olbrzymie masy, cale narody, a wewnątrz każdego narodu z kolei cale klasy".
T.o wszystko oczywiście nie ma nic ws~ól
nego z tok1em rozważań Sandaiuera, ktory
tak okaleczy! myśl .Engelsa, a,b y pokazać, że
i Engels używał słów „świadomy" i „nieświadomy". Eni;els używał ich w fonym rociumi>eniu niż Sandauer i Sandauer o tym wie
doskonale, jeśli przeczytał .Enirelsa. ale Sandauer wali fałszować myśl Erw:dsa i 'n atyohmiast przemycić na ieiro ra1chunek „owe nieświad'()il'lle pobudki". Engels nie zna ża-dnych
nteświadomych oobudek". zna zewnętrzne,
dzialajace przyczyny historyczne. które !'w
głowaJC11 dziafajacych mas oraz ich przywodców... oclzwiel"Ci·ecLlaią się jako świ,a,~ome po:
budki ia·sno lub nj.ejasno. bezpośredmo
tez
w id:eo.logicznej czy nawet fa1J1.tastyczne1 posfaci". (Na tejże stronie cytowa.ne1rn utwor~).
Saindauer sfałszował E11Jrelsa w sposob
śmi·eszny i dziiecimw. Ale 1o iuż nie akt szaleńca. To świ<1<dome oszustwo i'n telektualne.
l[)latego musze ostrzec Karola Kuryluka, r~
daktora „Odrodz,eni.a", ~by na ~rzysz!~sć
IS!lrawdzał cytarty z klasykow marksizmu, Jnedy odwołuje sie do nich Artur Sa?dauer.
Po przygodzie, jaka zdarzyła s1e f.ngelsowi, nie moga mnie już zdziwić inne oszustwa

1

lu!>

CENY OGLOSZE~: R iumna zł 60.000;

o

·N

intelektualne tegoż Sandauera. który traktuje
każ.da .p olemike jako napaść osobistą, wyrnagają<::a odwetu. Spróbował zemstv na „Uwagach o Norwidzi,e i nQrwidyzmie", o~l?szo
nych w „Odrodzeniu" rok temu! Chocrnz zakres tych uwag był ;r,upełnie inny, niż w jeg;o
praicy o Leśmianie. Sa'lldauer. znowu, uda~~
Greka. „O · ileż latwie.i - woła - okreśhc
od razu stanowisko społeczne oisarza, by
potem wyptynać na szemkie wodv .socia;lo,gii. Nre trzeba wówczas badać two'.czo.sci,
wysta,r;czy spojrzeć na metryke i stwterdzić,
ż.e Norwid .pochotlził z drobnei szlachty i reprezentował
drobnoszlachecka ideologię".
I znO\V·U Sandauer kłamie. bo w „Uwagach o
Norwidzie i norwidyzmie" wskazywałem
przede wszystkim na drob.uomies~czailski:e
i drOlbnochlopskie elementy 1deolo1ru Norwida. A czy metoda socjoloiriczna iest łatwiej
sza od io.rmalistycznej spekulacii? To 2ależy
dla kogo. Dla Sandauem na newno trudnieisz~,
bo kiedy raz jej soróbowat. od razu strzehl
niebotycznym nonsens,em: odkrvl w Balzak~
naturalna ideolo.gie miesz.czańska" ! (Uwagi
~ meitodzie krytycznei". „Odrodzenie" ~ok I.
Nr 36). Od teiro w~aśni'e czasu utarło się znakomite p.rzV'SłowJe:
Sreksoir był ssakiem.
Sanda,uer metniakiem.
awk

CZY ,,POUR LE ROI DE PRUSSE"?
Londri1ski „Dziennik Polski i Dziennik Żoł
nierza" w 1iumerze z 3 stycznia drukuje artykuł jakiegoś N. Poddębskieiro „Nauka polska w
służbie nowych władców". W artykule tym autor pisze, że wy.tworzyły sie rozmaite pomosty
„przez które starania rzadu o ziednarue so~ie
współpracy cześci sfer ~nt·elekt11.lalnycih tra;hają do 111i·e~tóryoh osób z tyclh sfer„. Pierwszym takim pomostem iesit sorawa n.iemiee>:
ka: ,przeżycia w oboza.ch konoentracymyoh l
cłerpienia
okupacji
obciążyło
uczuciowo
food.kr. nasze) świadomość wielu ludzi, którzy przeceniają skutkiem tego foodkr. nasze)
niebezpieczeństwo niemieckie ua przyszłość.
Sa oni skłonni do przesady w szuka.ni.u dla
Polski oparcia przeciw te<mu niebezpieczel1stwu„."
A równocześnie rzvmski „Orzeł Biały" drukuje dłuższy elukubrat P. Dzfowa'llowskiego
o walce dyplomatyczniej na koTJJ!:resie wiedeńskim w 1814-1815. PJsane fest to w takim stylu, aby wyWofywać ainailogi·e do obecnych czasów. A wiec „wielka czwórka", protesty przeciw donuszczeniu Francji etc. No
dobrze, ale na czvm wtaściwie Polegafa ta
gra w 1814 r.? Przeciw koncepcji utworzenia
silnego Królestwa Polskieiro ze wszystkich
ziem b. Księstwa \Varszawskiesrn (l ewentualnie innych ziem) wvstapify - obawiają~ się
o swoich poddany.eh polskich. którzy mogp
być naraiż.ęni na „wywrotowe''. „nar~dowe'
wpl:vwy z sasiednieJrn Królestwa Po~sk1ego mocarstwa niemieckie. a wiec Austna z Metternichem i Prusy. Była wiec srra interesów
polskich z niemieckimi: w wvnik'll tej gry
mo·carstwa n,iemieckie uzyskały poparcie Anglii, czego wynikiem był rozbiór ziem księ
stwa i wcielenie Poznańskiego i ·k'r aju nadnoteckiego do Prus ... Jeż,eli wiec sa tu jalcieś
analogie to bynajmniej nie takie jakich p. Dziewanowski i jego m0-0odawcv chcieliby. Przecieramy więc tylko oczy ze zdumienia ) pytamy sie komu potrzebne sa dziś Podobne wyw.ody? Czy nie pour le roi de Prusse?

T y
DZIECI I RYBY
Za moioh młodych lat w patriarcha~n~c~
domach polskich je~pcze mawia:no '..'dzie,c1 t
ryby a!osu nie maja . Musze powtorzyc to
zdanie" pod adresem młotlycb oubli~ystów z
„Dziś i jutro".
W piśmie tym ukavafa sie w Nr. 7 ~13) n~
tatka „Wycią.gn,ieta lewica". z ktorei wynika. iż:
J) proponowana przez St. Żólkiewskieg.o
współpraca polityczna
katolików i marks~
stów jest wyrazem demoralizacii ruchu .Politycznego (marksistowskieiro) . ~Jrzez cymczne
uznanie prymaitu taktyki nad ideologią;
2) stanowisko St. Żólkiewskieiro propag:uiącego tę współpra·ce ma być rezultatem, meszczer,ego chwytu taktyczneiro. za ktorym
nie kryje sie żadne orzekonanie.
„
Dowodem słuszności takiei interpretacii
stanowiska St. Żółkiewskiego ma być fakt, iż
w piśmie przezeń redaiwwainvm Jan Kott w
jednym ze swoich artylru!ów twierd~i:
1) żie war·tość_· oowawozia neotomizmu jest
1rikla
2) że 111aleiy dażyć z rów:na si'ła do przemiany ,u stroju jak i do przemia1J1.y proiblematyki kulturalnei i że ostatecznym -celem mar~
ksistów ma być illie tylko zj.ednanie inny~h
do konkretnej współpracy przy prog.r amie
minimalnym, aJe właśnie takż·e prz;ekoname
o l"acji swei ideoloirii.
„
Te twierdzenia maja przeczyć - propo~yci1
współpracy, Móra sformułował St. Żol.k1ev~·
ski, mają ją -czynić podejrzaną machmaQJą
ka,nciarza po!ityc2mego.
Publicyści ,,Dziś i jutro" uapewno przekroczyli już poważny w:iek, w któr:vm osiąga się
z.dolność dostrzega·nia
związków logicznych.
Optymiści. przypisuia tę oeche ucz:niom gim·
na,ziruhtym,
Otóż: moż,na bez111aruszenia zasadv sprzecz·
ności uznawać stanowisko 'i Żółkiewskiego i
Kotta. Więcej - sam Żółkiewski tak sfor~u
towat swoje propozycje w a'rt:vkule „o księ
dzu Miohalskim": oodkreślit konieczność ostrej dyskusji filozoficznej, podkreślił ambicje
marksistów, abv zyskać dla swei ideologii jak
najwięcej przekonanych. Surowa . ocena wartości poznawczych tomizmu nie wyk!uc.z~
dostrzegania talentu pisarskiego i wysok;ei
formalnej kultury filozoficznej u poszczego!nych tomistów. Żółkiewski twierdził. żie spory ontologic:me - nie przeszkadzają odbud_owywainiu wspólnymi silami da1cihu nad wspol11ym domem, wzajemnemu docenianiu wartoSci drugiego i otwartej dyskusji ideowej.
I to dzieci powinny mzumieć. A nj.e przeszkadzać swymi psimi fidami starszym w
rozmowie.
Umieszczenie artykułu
Żółkiewskiego i
Kotta

w tym samvm 1wmerze -

mialo u.·Ja.ś

nie znaczyć: „Wspólpracuiemy!" - a nie
mialo oznaczać: pijackiego,
niwelującego
wszystkie przytomne różnice. sasko - polskiego: „Kochajmy sie".
żłk

"

PROFESORSKIE" PISMO I JEGO
POZIOM

„Kuźnica" w przeglądzie prasy zwróciła uwa.ge na wady j mała wa.rtość miesięcznika
„Nauka i Sztuka". I nie wracałoby s1ię do łe·j

spra\VY.

•

,

W SPRAWIE PRAWNUKA PO K_.\DZIELI
TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W r. 1935 jl<Jmieścił Ilustrowany Kurier ~
dzienny w r. 215 (z dnia .'> sien?nia) 'sen:saCYJuą nota1tkę pt.:
Prawnuk Tiadeusza Kościuszki w łachma

nach - nocuje na dworc~cb kol~.io"''YCh. .
nota1ce tej podano w,1.adomosć o zuboza.
lyim '{l'l"awrnuku Tacleusza Ko~~iusZ'ki,. Bronii~~a
wite M.„ kitóry mimo szc!Zerei chęci znalezienia jalki~goś . zajęcia ni~zie nie . mógł ,W? ma.
leźć od;prawuwy ws.zędzu·e z n:czem. Nie maj.ąc 'nawet kiJlku gro5zy na nocleg, n.oco~Yać
musinł na d'\vmcu kolejowJm w Łodzi.
Zez·
nanio jego, po·parte urz~dowym1 ~0~11n1P111a
mi nie podlegały żadnei wąLpl1wosc1. Ong!l
bogaty ziem;anin, zmuszony opuścić rodzinny majątek śmilowieze, s~az?ny był w ostatni:dh latach życi.a na pomew1erkę
w
nędzy

'V

i poniteniu.
.
Telll właśnie wycinek Ilustrowanego Kur~era
Cod<zielllllego mam 1po<I ręlką i z niego wypJsuj·ę

wyjątlki.
.
Po tyflu lataoh Jlł'zerwy nie mogę sobie p1?1ZJ·
pomnieć daliszeg0 p;r;zebieg_u spra~vy, ozy losem
ni€'srozęŚ!li!\,,ego starca ZaJęło
się . społe~
strwo pollSikie w Lodzi, czy też pędził dałeJ zyoi·e tułacze. Godziłoby się wyświeHić tę rzecz
i w tym cellu poruszam ją w tak pocz~·tn~~
011ganie łódzik~m. poddając kilka spos-0$ob .JeJ
l"OZ1w'iązania.

Nieza'Wodnie artyknł Kurfera wywołał przede w.szy.stlk.itm w Lodzi żywe. zainter.esow~e
- może więc wśród mieszlkanców miasta wie
kto oo.ś 0 praw:mllk'll Kościuszki i mógl!by ~
dać bliisze wiadomości oo się z
!11.illll stało.
Cza.sy to nie t.aik odl-egl~ - . a:al~di'"•ie 1? la!
dzieli nas od oomi~i p<>p.IW'i,ema się .WIZJ~auki
w Kurierze Ponadto ;pra'Wid()jp()dobnie o'WICZ'e·
sna priasa • łód.1Jka pl()IWinn'a była zainJtierelmwać się niedollą Bronilsł:awa M.„
.
Gzy nic z.echcial'hy k1óry z izawo~ow ..
history:ków łódzkich pocz;Y"tlć odiJ>o'!1ed~h poswk!awań _ sam ~ dz1ennilków_ łoMikiCll! ~
cnie nie mogę dotruć. Może talk.że w ze.stawi~
niacn bibliografii Lodzi jprzez p. L. Stalanew1·
c.za Zlla1azły się jakfo wskia~óv.~i? .
Nadmieniam jesze.ze, że w pos1adanm praw·
nuka Kości'llsziki majdowały się pukłe wło..
sów K·ośo[uszki i jego brulion w którym włll&
norę~nie skireślił przebieg bitwy ~ R~
wiicami. Co się stało z ta:k cennymi pam1ąt.
kami?
_
D.ziW1na ironia lotrn: w miieście, w kttorym
na pJaou Wolności znaj?o,,·ą.ł się posąg K~·
ciusz<ki, P'mi\vnuk jego me miał za oo opłacić
noclei;:ul
Wiktor H~
Z lCRONlKC WTPA.DKOW
Dnia 17.2.1946 w południe miał miejsce w
ł,odzi następujący WY!ladek. Ob. Otwinowski,
dyrekt.or oddziału gdańskiego Państwowe~o
Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych (siedziba w Łodzi) w stanie nietrzeź
wym prowadził auto będące wlasno~ią w~o
mnianej firmy. Nie panując nad kierownicą
przy zbiegu ulic Bandurskiego i Piotrkowskiej
wjechał całym rozpędem na chodnik. Przeje.
chał żonę kolegi Grzegorza Timofiejewa, redaktora „Pobudki". Ofiairę wypadku odwiezio.
no natychmiast do szpitala. Lekąrze stwierdzili stan g-roźny: 7Jłamanie podstav.'Y czaszki
i możliwość komphkacji, ponieważ żona red.
Timofiejewa znajduje się w 8 miesiącu ciąży.
Pijany dyrektor Otwinowski został odpro.
wadzony do komisariatu. Opinia publiczna O•
czekiwała przykładnego
ukarania sprawcy,
Tymczasem dowiadujemy się, że z odpowiednie
go rejonu Milicji Obywatelskiej wpłynęły protokóły, wedle który<!h dyr. Otwinowski mia.ł
być tego dnia trzeźwy, a katastrofa nastąpiła
na skutek „defektu motoru". Opierając się na
tym dochodzeniu Milicji Prokuratura Łód1..ka
zwolniła z aresztu dyr. OtwinowskiegG, któ1·y

Pismo to jednak jako organ „pro.fesorskl'
spotyka się w prasie z typowo wschodnimi
pokłonami, które zwykli wym:·eniać między
soba profesorowie i kandydaci na te posady,
zamiast soołecznie twórczej krytyki.
O „Nauce i Sztuce" mówi sie. że wprawit
dzie nie zastąpi „Prze.g-ladu Wsoókzesnego",
ale przecież istnieje krócej, tym niemniej ma
NASI OKUPANCI
wysoki poziom.
Otóż nieprawda! To sa kpiny! To prOifesorW dzienniku „Italia Libera", wychodząicym
w Paryż,u, organie TowarzyS'twa Przyj~źni sbe pismo ma prrerażajaco niski poziom!
francusko - Włoskiej, cz:vtamy następuiące Drukuje taindete litera,cka, drukuje ohydne
uwagi o roli żołnierzy Andersa wie Wło grafomańskie wierszydta.
W dziale filozofii karmi nas stechłą już po
szech:
„Spokojni ii uczciwi obywatele Ankony, Se- tamtej wojnie mąka pragmatyzmu. Np. szkice
nigalii, Riminii, Pasaro a także newnych P?: .M:ithrandta z aforyzmami tvpu: „prawdy się
Otwarcie głosi
łożonych dalei na oótnoc w strone Bolomi, ni,e poznaje, ale Przeżvwa".
którzy odbudoWYwuia zniszczone Włochy, mętniactwo, irracjonalizm. „Spotkania na drouskarżają się, że mus za wys ta wiać posterun: ga-eh przymglonych". Wara od propa.gowania zdążył się już ulotnić.
ki prz,ed lokalami zwiazków zawodowych i takich bredni pod „profesorska" firmą, na
Sip<rawa jest tym dziwmiejsza, że kom_endant
innymi instytucjami celem obrony ich przed kredyt P<>z-iomu uniwersytetu warszawskiego. główny M. O. w Łodzi kpt. Kempa oświadczył
Pismo
to
w
dobie,
kredy
żvwv
ruch
ideożołnierzami Andersa. Niie można zwołać zewobec wice-prezydenta miasta E. Ajnenkiela,
brania pracownfków czy kobi·et. .ieżeli w da- wy jest n:ezapr:ieczona i. iak świadcza dwunej miejscowości zna,j<lują sie polscv żołni·e krntni·e większe niż przed woina rlaklady ty- jak również w prokuraturze, iż jest mu r1.e_czą
rze. Włosi w:vzwoleni spod iarzma f.aszyzm!1 godników literackich. sz.ewk·o odcvuwana po- wiadomą, że kierujący autem był w stanie 'lic·
opowiadają,
że obszarnicy 1 boira.ci wlaśc1- trzeba społeczna. nie ponisza wfaściwre ża trzeźwym i że ma na to bezpośredniego świaG..
ci1ele zacieraja rece z zadowolenia. że ci bło d:iych zagadnień. Gdyby nie data na okładce ka.
gosławieni Polacy robfa dla nich dopra robo- mogłoby się ukazać i w 1935 r. Tymczasem
Nie wątpimy, że sprawą tą zajmą się odpism.:> „pJJofesorskie" winno wznowić tak ży
tę przygotowawcza do Konstytuamty, .. Słowo
powiednie wyższe czynniki.
rkm
wą
z
przed
1.239
r.
walke
o
odnowę
metod
Polak byto wymawiane we Włoszech z robadań
human:istycznych.
winno
pokazać
jak
dzajem czci, jako symbol wieczne~o pragnienia wolności i dla siebie i dla innvch naro· sie rra11kowymi, empirycznymi, racjonalnymi
STANISŁAW JERZY LEC
dów. Na ziemi włoskiei imiona polskich poe- metodami rozstrzyga vroblemv społeczne.
tów i polskich mistyków oznaczałv ideaty Winno wznowić zaczęta przez Ingarde,na rewizję pojeć psychologicznych. Winno poJ}ulawolności i braiterstwa ludów.
Otóż obecme
ludność miast i wsi nadadriatvckich (opinia ta ryzować najlepsze wvniki naszei uniwersyrozszerza sie z dnia na dzieil na całe Wło teckiej na11.1ki: przede wszystkim w logice.
Winno torować drogi nowei hisitol!:rafii, któchy} myśli o Polakach iako o ludzi~ch.• któ~zy
nie.nawidzą wszysitkie.go,
co ma 1akikolwiek ra by nie była nareszcie tylko szla1checka, aby
się w niej pojawił: eh/op i robotnik jako siły
zwią,z,ek z ruchem robotniczym. z !JOStępem
POEZJE
i z rewolucja społeczna. Stosunki miedzy ar- dzie-Iowe. Winno zastąpić choć w części niemia Andersa we Włoszech i Judnościa antyifa- fachowej. i'deowei ożywczą dla atmosfery ud·ziatalność
„Przei:cladu SocioloZł 30.~
szystowska staia sie z ~nia na ?zieil coraz mysłowej
gicznei?:o".
bardzie.i napięte. Stano_wi to zrozbe dla w,91DO
NABYCIA
- WE ~'ZYSTKICH
Krótko mówiąc oisrno profesorskie winne
nego przebiegu wyborow do Konstvtuanty .
KSIĘGARNIACH
być w Polsce wyrazem Postepu naukowego Za nasza i wasza wolność - kiedv to byt.o? tak jak umi·a t być przed woina lewicowy (dla
SPóLDZIELNIA WYDAWNICZA
Sto lat temu, czy tvsiac?
naszych profesorów) „Przeirlad Socjo]('lgicz„KSIĄZKA"
JC
nv".
żlk

NOTATNIK
POLOWY

t/2 kolumny zł 30.000;

t/4

kolumny zł 15.000; 1/8 k-0lumny zł 8,000: 1/16 kolumny zl 5.000; f'lrobne ogłoszenia 25 dl mm na 1 szpaltę.
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