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t. KLASOWO PODZIELENI.
Wiemy: szkoła

lat

międzywojennych

była narzędziem klasowej selekcji.

'

my, czy wiprost nazwiska ze. znanych mł
zespołów klasowych prawie z każdym ko·
jarzy się określona możliwość twórcza:
poety, artysty, działacza, dowódcy, pracownika naukowego. Zawsze ludzi nieprze·

acie-.pamf
Młodzież
tość

jest grzecmia -

bierze.

.żalił mł się

aż strach i

na to z

11·

goryczą

I jeden z najznakomitszych naszych poe·
łów.· „Gdy fa miałem 17 lat, mówił. to

I dzisiaj w dużym uniwersyteckim mieś·
Jasno wiedziałem, że od czasu Mlcklewi·
de wśród młodzieży studiującej mamy
cza at do mnie nie było żadnego poety
Miesz· ciętnych.
zespół klasowo prawie jednolity.
Najłłardziej uderzającą była ich dojrza· godnego tef nazwy". I słusznie :-- jakże
czaństwo posiadające, przedstawiciele wol·
inych zawodów - te grupy posyłały i po- łóść ideowa, wyrazistość oblicza ducho· bowiem bez tej smarkatej pewności siebie
wego. I to najczęściej wsparta nie tradycją - żałosnej ale koniecznej - tworzyć rze·
.sył~ją swoje dzieci na studia wyższe, dają
lm pełne wykształcenie średnie, umożli· wychowania - ale jak na ich wiek lmpo· czy nowe, przeczyć autorytetom, otrząsać
wiające pełnienie niektórych przynajmniej nującą sumą przemyśleń, doświadczeń, się z epigonizmu, z wpływu własnego mi·
argumentów, świadczących o· niezwykłej strza, nauczyciela.
',
funkcji urzędniczych.
I tak wygląda nie tylko poetycka praca.
To jest właśnie młodzież inteligencka, moralnej wrażliwości.
Prawicowcy byli to często zacni chłopcy. · Każda praca twórcza. Pamiętam spory
pod względem składu. społecznego nie
Czasem odstręczające typy tępych mlesz· własne i ludzi mego pokolenia z przed·
bardzo różna od przedwojennej.
6tawlciełaml tradycji filologicznej, z naDość jeszcze silna, aby nieliczne jedno· czańskich synków. Ideowo jednak uderza·
stki z innych środowisk. społecznych szyb· ła w nich staroświecczyzna. Atmosfera szymi uniwersyteckimi mistrzami. Jak
umysłowa -ich pi&m i dyskusfi, podskórne, umiał fe prowadzić niezapomniany Zy·
ko zasymilować.
nie zawsze dość uświadamiane tendencje gmunt Łempicki - złowrogi - a dla nie·
klasowy
podział
Wśród naszych młodych
ciągle jeszcze pokry~a się z podziałem na filozoficzne, lektura - to wszystko oscy· spokojnych nowinkarzy, dla pożeraczy no·
książek naukowych,
perypełjl Intelektualnych wych, najnowszych
wokół
!owało
czeladników, parobków i studentów.
Godzinami
z okresu powstania Narodowej Demokra· wyrozumiały i dobroduszny.
Zmiany są dopiero zapoczątkowane.
cji. Ich cały stosunek do świata był właścf· pozwalał się nudzić jakąś myślą, której
wie ustosunkowaniem się do tamtej ma· jeszcze nie umiało się wyrazić, ale w któ·
1. SZCZYPTA SOLI W BECZCE WODY.
W okresie okupacji miałem wiele do terialnej, społecznej I kulturalnej rzeczy· rej on san1, zawsze zorientowany w cało·
czynienia z młodzieżą. Byłem nauczycie· wistości lat 1900. Uderzająco do nich pod ści najnowszej problematyki humanisty·
i . v i · J<>l1'\1 eJ G 'N. v.r ielegalnym. tvm względem oodobni l>yli mlodz z· c:mej, już umiał dostrzec ziarno trafnej
·h .nr t· ;n
prywatnym gimnazjum Zgromadzenia J<.up· ·WRN: Sorel, tirzozow k1, - Briuzow k:I, · ...„Y yk, u yl./J l> b1..,~~.
mistrzów
naszych
niepokoiliśmy
Ale
sznl.
nieporozu·
etyczne
„Płomienie"
Sorel
ców (bardzo mieszczańskim), w nielegalnym gimnazjum na Grochowie, w którym mienia Abramowskle~o. poza 'to wyjść - książkami, któtych oni leszcze nie czy·
Dyr. Baculewski skupiał wyłącznie ro· nie umieli. Ws.póło~esność podrabiał im tall, samodzielnie odkrytymi, myślami,
których on~ jeszcze nie przemyśleU. I to
botniczą młodzież ze wschodnich przed· Henryk de Man faszystowska popłóczyna
po Sotelu, Bernsteine i tanim Pl!YChoło· / dawało rezultaty. Franek Siedlecki, jeszcze
mieść Warszawy, wykładałem nielegalnie
. nie skończywszy uniwersytetu, więcej mógł
przez okupanta gizmle z datą 1958 (po polsku).
literaturę w uznanych
powiedzieć o teorii wiersza, niż cała polska
Inną była młodzież zdecydowanej Lewiszkołach zawodowych począwszy. od szko·
o niesłychanie cy, większość z nich umiała wskazać kon· literatura naukowa z tego zakresu do nie·
ły dla elektrotechników
kretny 6'ktualny konflikt życiowy - bę· .go. Ale od pierwszego dnia studiów nie~
wyśrubowanym (wbrew obowiązującemu
oficjalnie programowi) poziomie, tak, że dący integralną częścią okupacyjnej rze· pokoił się i burzył - jeszcze nic jasno nie
jako iJ>Oczątek swojej drogi wiedząc - dlaczego problematyka polskiej
czywistości,
przyjmować mogła tylko bardzo przygoto· umieli szukać właki· teorii wiersza jest tak pusta, dlaczego ta
potem
A
ideowej.
waną w domu młodzież, raczej zamożną
- a skończywszy na szkołach dokształca· wych patronów, budować systematycznie teoria nie wyjaśnia zadowalająco faktów
fących dla terminatorów, szkołach na Po· swój światopogląd, nie zrywając nigdy poetyckich, z którymi co dzień się stykał
wiślu i Czerniakowie, gdzie lekcje odby· kontaktu z rzeczywistością taką, jaka ich czytając zawzięcie wiersze.
Dzisiaj widuję i młodych przyszłych nau·
wały się wieczorem i chłopcy przychodzili istotnie otacZ;Bła. Pamiętam taką grupę bo·
nauczycieli, przyszłych pisarzy,
kowców,
-AK
z
wyszli
Powązki:
dzielnicy
jową
usmoleni wprost od warsztatu.
grzeczni.
Są
inżynierów.
publicystów,
NSZ-etowiec
dowódca
której
na
zbiórce,
po
Poza tym pierwszym i potem z upodobania trwałym przydziałęm mojej pracy - powiedział im, że wrogiem Polski Nr 1 Chcą się uczyć. Bardzo chcą się uczyć. Ten
wszyscy profesorowie.
zapał podkreślają
partyjnej było· obsługiwanie kół młodzie· - jest Związek Radziecki.
ży· Ale nic poza tym nie chcą. Nie mają ża
małe.
mieli
formalne
Wykształcenie
żowych ZWM. Z tej racji stykałem się na
dnych niepol ojów. Nie szarpią się z trady·
wość myśli ogromną. Szukali uparcie te·
różnych konspiracyjnych dyskusjach rów·
cją, Nie mają żadnych własnych upodop~głębienia swoich sądów o
oretycznego
nież z młodyrl socjalistami (także z gru·
'
ań kulturalnych.
py WRN). z młodzieźą s'yndykalistyczną, aktualnej rzeczywistości. Dyskusje z nimi
Młody pisarz nie boryka się z własną
dotyczyły
zawsze
referatach
rnoich
po
demokratyczną, z harcerzami, z faszyzują
Konfederacti Narodu, od próby wyjaśnienia sobie własnej sytuacji np, koncepcją arty;styczną, wyraźną i inną J\łż
cą młodzieżą
czasu do czasu w terenie I w mieście w fabryce (pracowali - ucząc się zawodu) tradycyjna, czy przynajmniej dotąd prze·
przez pogłębienie analizy tylko co uzy· waza1ąca. On po prostu chce być pisaz młodymi ludowcami różnych odcieni.
narzędziami historycznego ujmo· rzem, chce w życiu odegrać tę rolę .spo·
skanymi
Miałem więc szeroki wachlarz doświad·
łcczną. Prosi by go nauczyć wszystkiego
wania zjawii.sk.
czeń, szeroki i społecznic i politycznie.
co społeczny zwyczaj od grającego tę rolę
obli·
w
rysów
tych
odnaleźć
mogę
Nie
Inna sprawa, że miałem jednocześnie
wymaga, całej techniki. A on ją zgodnie
ta'
przecież
A
młodzieży:
dzisiejszej
czu
do czynienia z nieliczną wyselekcjonowa·
t.e społeczną konwencją poprawnie ode•
minęło.
czasu
niewiele
Tylko nieliczni byli w szere·
ną kadrą.
c,ra.
że wtedy obserwowałem wyłfiC2.·
Tylko,
gach bojowych organizacji politycznych.
Chcą grać określone !"<>le kulturowe.
chodzi o . aktywistów. nie kadrę. Szczupłą kadrę. Dzisiaj ta
Zwłaszcza, jeśli
że do tego trzeba dopełnić tylko
Myślą,
się
rozpłynęła
śladu
bez
soli
szczypta
A tylko z takimi mogłem stl'kać się na
formalnego, technicznego przy·
warunków
wody.
beczce
w
podpunktach, spot~aniach, odprawach. Ja·
. Wielu z tych młodych przeżyło. Nie· gotowania.
kiś tylko niezmiernie mały odsetek korzy·
Ale diabli wiedzą _ 0 Jaką kulturę Im
których óbserwuję. Rozwijają się. Spełnia·
stał z dobrodziejstw tajnej - czy nawet
dają ogółowi. chodzi, 0 jakie treści ideowe?
Wiele
Pracują.
nadzieje.
ją
pół\ajnej oświaty. Nikit odsetek ogółu mło
Ale za mało ich jest, aby narzucili swoje
dzieży na naszych ziemiach. Przecie.i na
wyjątkowe rysy resŻcie. Chyba, że im całe
4. SILNI, ZWARCI, GOTOWI.
ziemiach t.zw. włączonych żadnego prak·
A warto. Nawet
por:ioże.
społeczeństwo
nieliczni przod9wnicy z czasów k-0nsCi
tycznie szkolnictwa nie było. A granica
trzeba Bo' ogół jest grubo inny.
piracji, których teraz spotykam, narzekają.
tych ziem zaczynała się tuż za Skiernlewi·
Trudno Im się porozumiewać z ogółem
cami. tuż za Częstochową.
Ale też młod~ież tej kadry budziła naj· 3• JAK ' ZAGRAć ROL~ SPOł.ECZNĄ-.
młodzieży. Ten ogół słabo myśli, jest ospa·
Ogół jest przede wszystkim potulny. ły umysłowo, niesprawny, ideowe spory
wspanialsze nadzieje.· Cechowała ich niezwykła ruchliwość umysłowa, Ideowa i mo- Znów kręcę się wśród tej młodzieży. Po nużą go i dziwią. Gra dialektyczna męczy.
ralna dojrzałość, gorączkowa praca nad ptostu trzeba sobie wynajdywać i wycho·
Myślę, że jest to przecież nieuchronny
kulturalnych. A przy tym niespotykane wywać współpracowników - do pisma, do rezultat faszystowskiego ideału wycho·
Gdy sobie wydawnictw, do roboty społecznej, do wawczego: Nazywało się to ładnie: przede
zagęszczenie, masa talentów.
P.rzypominam ich konspiracyjne pseudonl· pracy naukowej. Chodzi· szczególnie o ga· wszystkim urabiamy charakter, kształtu- .·
tunek nlespokoj • fch, poszukujących,· ży- jemy osobowość.
sobą. zdobywanie wiedzy, przy jednoczesnef jasności. zdecydowaniu upodobań WY.i:h cłuchowo. Zastraszająco : ich brak.
W ~raktyce było to lnfantY.lizowanie

'

„
uszczuplanie fef treki· nauczającef.
Y/ledza, pozytywna nauka', wiadomości,
szeroki horyzont myślowy, sprawna'§(: ro·
zumowanla - to są najwspanials7.e na·
~iprzędzia kulturalne, których od
· 1.zed
skich uprzywilejowani zawsze
masami. Każda ~eakcja społeczna wy oły·
wała wzrost zainteresowań w szkole dla
„kształcenia charakteru", a uszczuplanie
programu.
Tak było w całej faszystowskiej Europie
w latach międzywojennych.
W Niemczech robiono to świadomie prawdziwy Niemiec miał· mało myśleć za to być wiernym, oddanym, hero1cz·
nym.
U nas nawet ci nauczyciele: którzy nie
chcieli ·tęgo świadomie - służyli faszystow·
sklej tresurze, bo panował nad nimi a~
tomatycznle program, podręcznik, ogólna
·
atmosfera szkoły.
I powoli wycho._wywał się typ totalnego
ignoranta, „silny, zwarty, gotowy". ·wierny,
oddany, heroiczny. Tylko z samodzielnym
myśleniem byłq gorzef. Nawet u warto·
ściowych zasądi\iczo ludzi. Wśród dzlsiej·
szych 20-2.S·I t · h ien typ prte 11 ża
Cz OWl<:l'., ~ u ~gv Ille hi:IUC:r, ro. ż ul s ...
nie jest najbardziej ludzką, najcenniejszą
.
'
wartością.
On ceni sobie charakter. Nie wie bied- ·
ny, że słowo . honor, że słowo wierność nic
nie znaczy że może znaczyć małość i po·

szkoły,

dłość.

.że to myśl winna rozstl'%ygać jaki ideał .
społeczny jest punktem honoru, przeQ.rnio·
tern wierności. Nie ma formalnych war-

tości. Moralności trzeba bronić historyczną, rozumową racją.

Potrzebne tu jest _ Jedno podkreślenie.
gotów posądzać autora o
naiwność. Myśli bąwiem - autor pfaze, że
młodzież nie wie czego chcieć? To nie·
prawda, przeczy czytelnik, ta młodzież
ma przekonania polityczne! Przecież re·
aguje od czasu do czasu jakimś okrzykiem,
czy podobną manifestacją. Jeśli zaś nie
ujawnia tych Przekonań dość wyraźnie,
to dlatego, że są „opozycyjne". A „opo·
zycji"' w Polsce pedobno jest trudno.
„Opozyc~jni" publicyści z różnych „Tygodników Powszechnych" - chociaż nikt im
poza biskupią cenzurą pisać nie przeszka· ·
dza, chociaż nikt ich do lochu· nie wtrąca •
- uważają się za bohaterów.
Otóż - ·czytelniku :_ nie przeczę, że
młodzież ta ma niejasne gusta ·polityczne.
Ogranicza się to zwykle do pewnej dyspo·
zycji emocjonalnej. Nqieży po prostu do
wyposażenia patriotycznego naszego naro·
du. Ale nie kryje się poza tym żadna ja·
sna myśl polityczna. Nawet' u opozycji.
Procesy NSZ, odsłaąiafące przede wszystkim jakieś tragiczne zbłąkanie tych ludzi,
i polityczne i moralne, są poważnym ostrze·

Bo czytelnik

żellliem.

Za

zdegenerowaną „opozycją"

bandytyzmu, jak i „opozycją" boczenia się
nie ma koncepcji, Jest bezradność wobec
rzeczywistości, nieznajomość faktów, nie·
zrozumienie procesów dziejowych, niesa· ·
modzielność, nieudolność myśli.

A przy tym -

i to chcę podkreślić Ja

analizuję problem: czy ta młodzież m~że

uczestniczyć twórczo .w procesie' doskona·
lenia ~ultury. A do tego nie starczą upo·
~obama polityczne, ~ie starczy pseudo·
1de9logia polityczna. .

Dla twórczego, ·nowatorskiego uczestnictwa w procesach przeohrażanla kultury
trzeba P01Sladać szeroką, rozbudowaną
baz.i: świałOJ!OSlądo 11, __.

•

•
!n

I
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Nie wystarczy lubić Anglików, być niesprawiedliwym wobec osiągnięć partii de·
mokratycznych. Bo do takich rzeczy sprowadzają się „przekonania" młodych. Przy
tym nielicznych, bo wielu fest właśnie politycznie zadziwiająco lojaftiych I dość
.
• obojętnie prorządowych.
Nie wystarczy zatem nawet lubić Angll·
,,.
ków. Trzeba natomiast, właśnie przez bµ„ dowan,e ogólnego poglądu na ś"'11at,
umieć okreśflć czego się chce od literatury, od nauki' od gospodarki, od ustroju.
Co się chce zmieniać, ulepszać, rozwijać,
w tych trudnych, subtelnych
zwła s zc.7.a
technika h kulturowych, których opano·
wa nia uczymy wysoko kwalifikowanych
pra ownlków.

Osiągnąć się to da po. plerwsie przez IGOR SIKIRYCKI
towarzyszący automatycznie poszuklwaniom na drogach myśl! I Idei - Jest nadrobienie braków społecznych I materialnych wskazanych wy!e~:
•
po stronie od1\Qwlenla kultury.
To znaczy: 1) zmienić ' (caeterum cenMuszą wiedzieć do Jakiej kultury dążą,
co w przeszłości zwalczają , co w swych seo.„) skład społeczny młodzieży akade·
mistrzach I tradycjach chcą przez.wyclę- mlckiej wszystkim! · dostępnymi środkami.
żyć, bo tylko nowa rzeczywistość kultura!· Niech to nareszcie przestanie być frazeTen dzień jemiołą w pamięć wrósł.
na, inna niż dotąd, o innych formach apo· sem powtarzanym, a stanie się codzienną
Sz arpały ,alwy mgły nad Tanwią.
łecznych - utrwali I pogłębi ich własny praktyką odpowiednich organów państwo
W odwrocie zgadli~my wśród wzgórz.
wyslłek emancypacyjny, da równą, spra- wych t społecznych,
Młyn wbity szumem w lasu kanion.
l) poprzeć działalność cennej kadrowe!
wledllwą miarę ludzkich skarbów masom,
A' szum wciąż rósł i lasem rzedł,
dotąd pokrzywdzonym. Masom, do· któ- młodzieży, urobionej w konspiracji; wy·
Ai. wypadł echem na porębę.
rych ta nowa młodzież · należy, ma wśród prowadzić szeroki ogół młodzieży z nieTo młyn szurniący do nas szedł
nich najbliższych~ ma czekających kolei wietrzonych rodzinnych saloników i wciąg
I nagle wzrósł przed nami dębe1n
młodszych braci. Im wi'ęcej będzie tych nąć do dyskusji w jasnych salach organ!·
nowych, z innych niż dołąd klas, wywo· zacjl społecznych,
A dołem tuż u drzewnych baszt,
3) 07.ywlć atmosferę umysłową naszych
dzących się kandydatów, na wysoko kwaZgi ęty garbarni .żytnich worów
za
a
_
tradycfi
Przeciw
uniwersyłetów.
lepiej.
tym
pracowników
lifikowanych
S. JAI{ POROZUMIEć SIĘ Z NIEZNAJACYM
Sam młynarz Pardus zmienił twani
J3o w masie - nie dadzą się wchłonąć poszukiwaniami I krytyką starzyzny,
„TRYLOGII".
Na krzak dojrzałych pomidorów.
4) uzupełnić luki wykształcenia mas
przez dotychczasową większość, która fest
P rz ysz edł do mnie młody uczony histoTo już nie zwykły lniany chłop
ryk . Lubi wykładać. Zaproponowano mu - jak wykazywałem - tak ideologicznie młodzieży przez okupację odciętych od
Jastrzebiem głosu załopotał.
· cykl popularnych prelekcji z historii Pol· bierna, żadna, · be21barwna, nietwórcza. kultury, uzupełnić przez świadome stwoT 0 już nie młyn, kryjąc nasz trop
ski. Nie robił Jeszcze tego. Przyszedł słę konwencfonalna. A jednocześnie cl nowi, nenie specjalnych Instytucji społecznych,
Na ciszę zaparł szumu wrota.
im liczniejsi naraz - tym · trwalej będą (Jak są nimi lata w&tępne uniwersytetów),
por a dzić . Z przerażeniem słuchał informa.5) przez reformę szkolną, natychmiast
cji o poziomie słuchaczy kursu. T\·1 trzeha powiązani z masami, z których wyszlł
To Pai:dusowy pot i trud
I Interesami tych mas, które zawsze po· przeprowadzoną reformę programów urobyło ' Istotnie nJe uniwersyteckiego docenPrzemiany worków żyta w tarcze,
uczniowi
Dać
młodzieży.
typ
nowy
bić
reprezentować.
wlnnl
ta - ale wytrawnego popularyzatora ·
Ramiona nam uporem splótł
Co więcej I ta młodzlei, ktch-a dziś tui więcej systematyczne), konkretnej wiedzy.
czy
sp ołec znika. Tote! wreszcie spytał I siłą ziemi znów obarczył.
6) ulżyć bytowi studentów. Zapewnić Im
że chocia! znają „Trylogię"? fest na uniwersytetach, Imponuje przynaJ·
m ogę
Nie! Jakże więc mam się z nimi poro· mniej Jednym: swoim stosunkiem do !y· bursy, stołówki, stypendia, w większym,
I były znowu świerszcze kul.
cia codziennego, do praktycznych trud· niż dotąd wymiarze. Uz,nać to za zadanie
Żumi . ~ można mówić o historii PolMłyn je w ucichłe ściany gam4ł,
również pUne, Jak opieka nad robotniAż wreszcie powstał i znad pól
ski, jak ją wyjaśniać, społecznie Interpre· nośct.
Zerwał się w niebo chmurą dzarną.
.żadne pokolenie nie miało tak twardych klem ciężkiego przemysłu.
tować człowiekowi, który nie ma w gło
Rozumiem, że wyltczone środki sę tru·
wie nawet takiego oparcia Jak slenkiewl· warunków.
I Pardus odszedł - młyn ~o skradł
Rozpiętość cen 1 płac - dotkliwa dla dne do uruchomienia w naszych warunczowskl obraz przeszłości?
Unosząc górą · jak swój terkot.
kach powojennych. Właśnie dlatego, że do·
żal ml się .zrobtło mego uczonego. Ale! dorosłego społeczeństwa - dotyka l młoA tu pozostał ty)ko ślad,
Instytucji
ściśle zorganizowanych
dzież . . Ci ludzie na nic prawie nie majll łyc.zą
pomyślałem, my wszyscy mutatis mutandis
Skąd chciwie dłonią piach zaczerpn,ł.
/
tylko z takimi słuchaczami mamy do czy- czasu, bo węlczą o byt. O mlesz.kanle. społecznych.
1946 r.
Dlatego myślę też, trzeba znaczną część
O oplad. O konieczne środkL egzystencji.
nienia.
pracę
samodzielną
na
brak przygotowania, Olbrzymi - niespotykany dotąd - pro• ciężaru przerzuc!t
Przerażający J~ł
braki w oczytaniu, braki w• kultur.ze umy- cent studiujących pracuje. Tydzień pracy młodzieży: samouctwo, samokształcenie.
*
zatem takiego studenta sięga 7l 1 więcej Ale tego nie można robić bez odpowied·
słowej młodzieży · dzlsłeJszej.
dalekie,
pieśni
~ię
Przybliżyły
Dobrowolski
B.
A.
Prof.
pomocy.
nich
Każdemu można śmiało od Jego wieku godzin. .To są warunki szczególnie nieNie wybiegasz zawodzić nad Don.
metrykalnego odejmować 6 lat, aby osiąg· sprzyjające intensywnej i twórczej pracy wiele I słusznie pisał jak społecznie zorSczerwieniały na mapach serc rzeki
ganizować samokształcenie. Trzeba ten
umysłoweJ.
nąć jego wi.ek kulturowy, połeczny. Istot·
Zrozumiałaś znów słowo Dom •
dru·
I
fest
Ale
realizo':Vać.
zacząć
program
we
zmienić
społeczeństwo
I to powinno
. nie dzisiejszy l3-letni tyle czytał I umie
ga sprawa : książki. Olbrzymie zadanie
·
aku rat ile 17·letnl megó pokolenia. Przez własnym Interesie.
Ty rozumiesz żałobę tej ziemi ·Potrzebni są nam świetni fachowcy, stoi przed pisarzamt naszego pokolenia:
to straciliśmy ciągłość pracy kulturalne).
Jarzębiny zbryzgane we krwi.
Ci młodzi czytałl t k mało, umieją tak twórczy, oryginalni. A. nie ludzie, którzy Tej młodzieży trzeba dostarczyć powieści, ,
Czarnym p,·łem berlińskich kamienic · ·
niewiele, że nie mogą kontynuować ' nie· liznęli trochę wiedzy - w przerwach mię· rozpraw, artykułów - które by poza szkoOczyścimy swą wolność ze rdzy,
ł1t nauczyły tego, o czym wyżej pisałem.
pokończonych prac awolch poprzedników dzy praca.ml zarobkowymi.
sprzed 1939 r.
Bv zapłacić po pol„ku za wny!!tko; ' ·
~l[DDYJSKIM KLASZ ORZ6.
'ie osi! '~ (er.~. .Potrr.ebnv est czyn.
Nie mn dz15 ·nad:i:lef, by 'zmarły Fr. Ste· 7. ZAUFANIE OO RAC/ON N.EGO
Na dodatek, po wnioskach jeszcze jedno„
PLANU.
Ba~net zemsty podwaja się Wi!'łą
dleckl znalazł kontynuatora • eJ pracy
I na zachód gniew niesie Twój syn.
Szukafąc wyjścia z sytuacfl, którą od- co mnie niepokoi.
nad teorią wiersza. Musiałby bowiem ten
1945 r.·
Oto w deklaracji Ideowej ZMW „Wici"
następca tak znać europejskie Językoznaw· malowałem - myślę, że należy zacząć od.
technicznych
nauk
rozwój
li
tezę,
mamy
psy·
typie
w
zmienić
chcielibyśmy
co
tego
stwo I jego najnowsze tendencje Jak Siespowodował I<ryzys moralny naszef cywl.
dlecki: To musiałby być człowiek, który by ch lcznypi tej m ł o d zie!y.
sprowadził wojny l faszyzm.
lizacjl,
zaufa·
odbudowanie
to
będzie
że
Myślę,
jak on węchem mógł czytać I czytał · k•iąż·
Wybitny działacz P5L - wychowawca,
kę o wierszu w-każdym iezyku tak w serb- nla do .racjonalnego planu w kulturze,
pedagog, wpływowy przywódca nauczy':.
Czas już zasnąć, towarzysze,
skim .J~k w holenderskim. Gdzie takich do teriretyczhego myślenia.
cielsk! pisze, że cechą kryzysu współczesneSkryć pod hrwiałl1i iskry gwiazd .. .
Jest to główna ~otrzeba nie tylko mło·
szukać7
Krt~ wym piórem księżyc pis:ze
Dziś młody polonltła w wieku. gdy Sle· dzieży, ale , wprost naszej. doby. "To zaufa· go, przyczyną czasów pogardy było że
Białv list do na~zych miast.
dlecki już pisał Jako nowator całą gębą. nie do trzetwej rzetelnej myśli I jef wynl· „naruszono proporcję między rozwojem
czło·
społeczno-moralnej
sfery
I
intelektu
Istnieje.
naturze
wiedzy
gruncie
na
ków
0
dopiero zapoznaje alę .&. elementarnq lek·
rrdrzeloną w konar sosnę
turą, gryzie Korbutów I Kallenbachów. · Natomiast całkowlcle została zachwiana wieka". Oczywiście to Intelekt zanadto
Wiatr skrzvdłami miękko objął.,
narodu
naszego
zaś
Szczęście
rozwijano.
koncepcje
teoretyczne
wszelkie
we
ufność
I w najlepszym razie feuczc ru przezwy·
A pod nieba rdzawym mostem, .
wedle tegoż autóra ma polegać na tym,
50 lat temu przezwyciężony dotyczące· człowieka, społeczeństwa. pia·
c1ęzy
Jak prom sunie szklany obłok„.
plerbardzie)
Instynkty
sobie
w
„mamy
~e
·
z
lud.
al
budowani
świadomego
I
nowanla
naiwny biograflsm Kallenbacha. A tu dla
wotne, instynkty, których nie zabiła cywikłeJ przyszłości.
ciągłości pracy trzeba by było borykać się
Martwym ptakiem spadła szy!!zka
lizacja".
zmierzwioną )Hzosów wełnę„,
Na
z trudnościami, do których dociera się
uniwersytetów
wydawnictwo
Teoretyczne
Złożyło się na to wiele przyczyn. Przede
'!'osn~ cisza pryska
skrzypie
W
dopiero po przegryzieniu c;ałeJ problema· wszystkim całość kryzysu społecznego do· ludowych,
organ Ludowego Instytutu
I znó~V. oczy Jagu peł.ie.
tyki nowocze1neQo fęzykoznaw9łwa od by gnicia kapltallzmu. Panoszenie się re- Oświaty i Kvltury, domaga się stworzenia
De Sau~sure'a do Biihlera I formalnych latywlzmu f pragmatyzmu. Pogardliwy cy- „własnego polskiego systemu ideologie.z·
Zanim świtu ostr powiew
koncepcyj lcładnl Je~ersena.
nizm faszyzmu, który do ' osfatecznej gra· nego, który trzeba oprzeć na zbadaniu
Znów w • truga k 1tnłty pniom,
Jest ·lcomu w Pohce uc1yć teorll Języka nicy ' doprowadził naduzycle myśli, idei,
· tkó d
·
Czyje r~ce nad wezgło viem
p1~r~1as .w uszy polskltj. Nac~elne warhasła. Stosunkowa niedo1'rzałość nauk hu- tosc1
Dłuską - bo mamy Kurył<>Włcza
ogólno-ludzkle: dobro i moc, praw·
ą cichy, senny dom.
Wznio
ale nie ma ]comu słuchać ze zrozumie· manistycznych f małe spopularyzowanie da i piękno muszą być wtopione w podło
niem.
le~ empirycznych, przeważnl~ bardzo no- że naszej odrębnej psychiki".
Czas już zasnąć, towarzysze.
Ciągłość pracy kulturatnef, to warunek wych wyników 1 metodologicznych założeń.
Skryć pon brwiami iskr · gwiazd ...
Kierownictwo Uniwersytetu Ludowego
naszego kulturalnego lsłnlenla.
Krzywym piórem księży<' pisze
Chclellbyimy .zapomnieć o typie studen• pod Lodi':ią nie godzi się z propozycją peNadrobienie zatem tych · zaniedbań, ta-pałkarui z ostatnich lat naszego łaszy- wnych członków zarządu, by stworzyć dla
Biały list do naszych miast.
1943 r.
.przerw okresu wojennego, odcięcia od zmu. Chcielibyśmy odrodzić typ studenta uniwersytetu racjonalny stały program na·
źródeł kultury I treści kulturalnych - to - myślącego, świadomego, szukającego, uczania i po prostu dawać wychowankom
jedno z nafpllnle)szych ~dań. społecznych. entw.Jastę postępu, typ z cza.s ów młodości pewne quantum wiadomości. Upiera się, '
O tym samym mówią, te same nlebe1- .
Ludwika Krzywickiego. Typ z pokolenia, • że zadaniem Uniwersytetu Ludowego Jest
6. CENA I PLACA.
. sygnallzuJą,. ~odobnle maili·
ple~zeńsiw;
wzajemneinicjacji,
Drogą
dusz.
urabianie
Abra~ow·
Krzywickiego,
dało
nam
które
wy·
miało
plsię
co
to
Nie chcę, aby
0
„~hłopskie1 charakteryzują
zieży
m
:~se!
być
musi·
która
dyskusji,
obcowania,
go
wyzwo.leńpod
zręby
kładło
które
sklego,
dźw ięk pesymistyczny, Nie chcę Jednocie·
1
' dotyc~ące właśnie dróg
t~
ykuły
r
ńatchnlenla,
z
płynąć
zaimprowizowana,
Pof905.
lat
ludowy
i
robotniczy
ruch
czy
śnie rounuwać tęczowych woalów. Chcę
0
w du- pracy m ziezy chłopskiej.
dać prawdziwy obraz 1yłuact1. Chcę po· kolenia którego trzeżwości, jasności my- wynikać z sytuacji i dlatego wnikać
Myślę, że mimo tzujno~cl w uerelłU
kazać Jak wygląda naprawdę na57.a mło· ślenia, krytycyzmowi, upodobaniom kul- · szę. Kształtować osobowość. Czymże Jest
byłem · niesprawiedliwy. te tu
punktó~
tylko
schematyczny,
tam
jakiś
tym
przy
.
o
myśląc
zaufać
moglibyśmy
turatnym
dzież, przygotowująca się na wysoko kwainformujący kurs biologii, geografii uy I ówdzie skrzywiłem perspektywę obrazu.
lHlkowanych pr~ownłków. Tylko n.a pod- ostatecznym spełnieniu Polski Ludowej.
Los Intelektualisty, który patrzy na świat
I takle Je t zadanie naszego pokolenia historii.
stawie niezafałszowanej dla[łnOJ.Y - mo·
okna biblioteki.
z
•
!
buddyjski
Klasztor
·
atmo·
stworzyć
młodzież
tę
uczących
żna ustalić właśclwe ŚTodk-l z;aradcze.
Spodziewam się jednak, ie i z;alety i wa·
A wierzę w te irodkl, I lc:h akuteczność. sferę kultu myśl! rzetelnej, sprawdzalnej, · 'a taki ei atmosferze chow~ się u nas
mefło artykułu powinny spowodować
dy
Lękam
I
alarm
na
Biję
chłopską.
młbWzież
tradycje
reprezentują
które
wartości,
kultu
Bo wierzę Yl potencjalne mo!llwoścl nakultury europejskiej, doj- się o tę młodzież poważnie. W takich wa· dyskusję. Oczekujemy jej. Zwłaszcza głosów
humanistycznej
szej młodzieży.
i chłopskie),
Jestem przekonany zwłaszcza na po~ta· rzałeJ technicznie cywlll~cjl, empirycznej runkach nie wyrosną z nich oczekiwani P tej młodzieży robotniczej
obserbliiej
ostatnio
mogłem
nie
której
kulpracy
naszej
kontynuatorzy
normalni
poprawdo
zaufanie
Odbudować
nauki:
wie zaobserwowanych faktów, że ązdrowt
zbyłem paroma
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w
którą
i
wować
tranasze}
warsztacie
tym
Przy
turalnef.
ellmi·
Nauczyć
humanistycznej.
.teorii
nef
stosunki dopływ tef młodzleiy, która do·
dycyjnej europejskiej kultury, zwlązahef zdawkowymi zdaniami.. Czekamy głosów
tąd nie zdobywała wyższych kwallflkacJł nować brednię, bełkot, przesąd. Związać
nauką, z techniką, racjonalistycznej I głę· nauczycieli o tych co są jeszcze w gimnaz
ze
wynikłym
racjonalnym,
z
młodzież
tę
zawodowych. A która w pr~cy nad odbuludzkiej. To nie jest moja odosob- zfach i szkołach zawodowych.
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postęprzenikniętym
a
faktów,
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dową daje dowody nieprzeciętnych war·
Czekamy zwłaszcza głosów samej mło·
opinia i to opinia · pisarza tylko
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·
naplanem
,
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tości. Postawa wobec życlłl te.t młodzieży
o sobie.
·dzieży
umysłowy
ruch
śledzącego
przygodnie
przyszło·
ogólnoludzkiej
i
narodowej
szej
test pclna meryłoryc.lfteJ ideowej treści.
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wsi.
ścł.
$yQnał
Ich własny Interes - nluowodny

Ballada o pardusowym
mfynie

•

. Kdł'ysanka le!na

czy

:·V!s

·'
NiR 9

ARAGON

•

Mlo:

. Nic \~ tym życiu nie dziieje się zupełnie tak,
Jak sobie to ~'Yobrażamy. Nie wiem, czy na
pra~dę człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi.
Chciałbym z całego serca móc w to uwierzyć,
b~bym. wt~dy s~okojny. Ale jeśli Lak, to Pan
Bog dz1wn1e nosi te k.ule.„
Ur?<1z1.li. się prawie w tym samym czasie,
Guy i Eligiusz po nadejściu pokoju, a najstar&Z'f Marcel nie miał jeszcze cz.J:erech lat w l 918.
N1e, byli b~aćmi, nic nie zdawało się łączyć ich
losow. Dziwaczna byłaby nawet myśl o tym,
tak wy~awało _si~ ~ieP,raw~opodob'!e,· aby po.wstał między mmi Jakis związek. Nic na to nie
w.sk~z~ało, pók! świat był w porządku i Guy
bawi~ się po,d pięknie lśniącymi &tołami swej
matki, na Połnocy, w głębi przestronnego domu, gdzie w salonie meble stały w pokrowcac~, a nad fortepianem wielki Chrystus na
s';\'01ch ~~klanych nogach„. podczas gdy EligJUsz, J?OZny syn małego urzędnika, który )VYcofał się do Drome. pasał kozy na polu, a z
cha~y wychodziła z gniewem stara kobieta,
pomeważ bydlęta znowu weszły w szkode...
d~vunastoletni Marcel miał już wtedy ręce spalone, od kwasu 1 w f.abryce, która całą dzielnicę
wokoł .placu d ltat1e zatruwała odorem gnicia
stara dre~'niana fabryka, skąd odchodziskór,
kolorowe ścieki.
ły
ł Trudno byłoby im się nawet spotkać. Nie
.r
~ 1 ~ 1 wsp~l~ego_ języka. Ani wtedy, ani późmeJ. DoJ?Ok.1 świat szedł swoją koleją, dni były gładkie 1 równe, ludzie na swoich stanowiskach i obracająca się maszyna sprowadzała
na te same miejsca, o tych samych godzinach
oczekiwane postacie, jak w owych starych i
_ skom~likowanych zegarach, gdzie o ŚY.ricie wychodzi chłop, w połił(lnie pięlrna dama, a o
północy czarnoksiężnik„.
Nie mieli ani tego samego wzrostu, ani Podobnego zachowania, które sprawia, że ludzie
. o różnym pochodzeniu poznają się jednak w
tłumie i odczuwają dla siebie niewyt\umaczoną sympatię.

STR. 3

J:'.UżNICA

Jakież podobieństwo pomiędzy

Eligiuszem o wątłych ramionach, ze skrzywionym nosem i czarnymi włosami, które zbyt ni·
sko wyrastały na czole i opadały w kosmykach tak, Że zawsze wyglądał rozczochrany Eligiuszem obdartym, zakurzonym i do tego
j~szcze małym - bardzo z tego powodu cierP:ał :- a Marcelem, podobnym do V•ielkiego
ciemnego ptaka, o długich członkach, poważnej
twarzy, z włosami jak pałeczki bębna, które
poskramiał, skrapiając brylantyną'. Kark miał
zawsze starannie wygolony i wyglą'dał wyjątkowo schludnie w swych biednych łachach.
Guy. w dwudziestym trzecim roku życia był,
co ~1ę naz~a! ł~dnym chłopcem. Miał jasno
popielate loki 1 gorną wargę nieco przykrótka
która odsłaniała białe zęby. Dzięki sportom
stał się ociężały. Dwa razy sprawiedliwie uniknął wojny: urodzony w 1920, . die ał mobilizacji w 40 ... Wdzięczny był s~mu ~·cu ;vielkiemu fabrykantowi likierów, Że dał ~u ':notocykl, dobre wychowanie, chrześcijańskie .deały. Wszystkie poglądy przyjmował od rodziny.
I cóż by o tym mógł pomyśleć Marcel? W
końcu 1917-go, jednego wieczoru, w Wersalu
.milczący sąsiedzi pr;:,nrowadzili zakrwawioną
kobie . z głową przebitą przez kulę. Była to
jego matka. Nie od razu ją poznał, włosy,
które były równie ciemne jak u niego, miała
Zabj.li ją podczas strajrozczochr~ne.
annamiccy. · Ojciec„ zmarżołmerze
ku
ły w niewoli pod Królewcem, był tylko pożółkłą fotografią. zgubił ją, kiedy przeprowadzali się na· olaboga z całą rodziną ciotki,
która przyjęła go na dodatek do sześciu >myków do wysadzania. Jego poglądy ... cud, że je
w ogóle miał. podobnie jak wielki korpus, który Bóg świadkiem, nie mógł powstać ze strawy, jaką dostawał w tych latach głodu, kiedy
kuzyni bębnili mu nad uchem na potł~czonym
nocniku, a najmłodszy o twarzy jak naleśnik
i włosach ze sznurka ciągnął poważnie czarna
igałąź bez liści jak berło o rozchylonych pal~
cach. Praca ocaliła go od cherlactwa, uczy.da
wielkim i kościstym tego malca, który z natury był wątły, wbiła mu również w łeb myśli,
które kręciły się tam jak szczary. Praca . rzuciła go wcześnie pomiędzy ludzi. W tej pracy
wyrobił sobie muskuły, które trzymały do kupy
długie kości jego szkieletu. W tej pracy wyrobił sobie poglądy, które również zgromadzić
musiały razem brutalne dane jego świata. Poglądy gwałtowne jak życie. Panowało w nich
przerażenie tą wojną, o której ciągle jeszcze
mówiono, tłumaczyło wszystko aż po niewytłumaczalne, krzywdę, pot codzienny. zimy bez
opału, przerażenie woiną. która zostawiła za
sobą ludzi jak kości źle ogryzione przez psa,
wojną, która będzie ostatni.ą, jeżeli umieć się
do tego zabrać. aby w · przyszłości Marcele
mieli inne dzieciństwo, książki do czytania, ojca jak wszyscy, matkę, która się starzeje...
Przyjdzie dzień, kiedy człowiek nie będzie za-

:.<) Opowiadanie z tómu „Niewola i wielkość
Francuzów", który ukaże się w polskim J)rzekładzie nakładem Spółdz. Wyd. „Ksiązka".
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Ach! co to obchodziło Eligiusza! Nie kochał
swoich. Gardził nimi, że nie posiadają· mająt
ku, gard!:ił za pozorny dostatek emerytów. Gardził nimi, że nie potrafili zapewnić mu próż
niaczego życia, że chcieli z niego zrobić tylk-o
chłopa. Nienawidził ziemi, trudu,- który nie ma
końca. Nie był silny, riikt by nie powiedział
że wyrósł na wsi. Matka, kobieta ograniczona,
karmiła go tysiącem przesądów, długo trzymała z dala od innych to dziecko, które późno
przyszło na św?at, w piętnaście lat po córce,
dziś urzędniczce pocztowej. Male~, owinięty w
chustki, blady, dziki. Złośliwy w stosunku do
zwierząt, które śoigał, aby je bić bez powodu,
krzy~ząc: T etete ! niezdolny do ·innej pracy.
Nie ma po co pytać, skąd brały się u niego
myśli. Nie myślał, smtł tylko marzenia. Marzenia nieokreślone, niekończące się, wszystkie
podobne do siebie. "Wyrósł wśród swoich ma•
·
rzeń.
Jeśli było coś wspólnego między tymi trzema
chłopcami.„ Ale jestem jak koszykarz, który
wiąże plecionkę i oto jedna słomka jest zgniła
i ugina się pomiędzy dwoma źdźbłami silniejszy.mi i nużącą staje się ta zabawa przeplatania trzech oddzielnych losów, to nie jest jedk b
na za awa: wy nie możecie, tak jak ja, widzieć ramy _krzesła, gdzie 'się sp! ta sitowie,
wy nie widzicie horyzontu, gdzie przez chwilę
mieszają się trzy spojrzenia„. Nie widzicie krwi
która ma ten sani kolor dla wszystkich.
Jeśli było coś "vspólnego między tymi trzema· chłopcami, to chyba pewna skłonność do
marzeń. Marzeń, tak niepodobnych do siebie
jak ich włosy, fantastycznych odblasków tego
samego świata, który wszystkim trzem u.kazywał się tak bardzo różny w każdej rzeczy.
W jaki sposób Eligiusz lub Marcel mogJliuy
mieć owo zamiłowanie .do porządku, . które
snom. Cuy'a dawało całą jasność? Dzięki niej
jego dziieciństwo było szczęśliwe j połyskiwa
ły meble w jego domu. Cóż dziwnego, że pragnął, aby taki sam porządek panował wszę
dzie, jak u jego matki. Piękny porządek,
nad którym górował Chrystus ponad fortepianem, dostatek zmieszany z dobrocią .. Ojciec
Guy' '!- był człowiekiem sprawjedliwym, tak
sprawiedliwym, jak to jest tylko możliwe dla
człowieka bogatego. )<iedy matka opowiadała
dziecku o Bogu. oiciec mówił mu ·najczę:ciej o
Francji. Francja była dla· Guy'a czymś w rodzaju walecznej kobiety o spojrzeniu prostym
i jasnym, :Joanną d'Arc 0 ry&ach matki. U jej
stóp rozciągał się pejzaż majestatyczny~h rzek
i katedr, ziemi mądrej, zaludnionej przez uczonych, artystów, rzemieślników, dostojnych męż
. czyzn i łag&dnych dziewc'zą·t.
kł, ł
bi· k· h ·
·
N.
~c u Jego ks IC med z:i 0\~ ~ tego ma.rzema, .a wszyst o c?, . z1enm I i rozmowy
prz~n<?s1ły z zewnątrz, iesh. tyl~o ~yło SJ?rzeczne
ze i;w1ętym obr~z~m kra)U, 1ak1 "'! ~Im 11ow·
stał. Guy_ z łat"'.osc1ą odr~u~ał ?d siebie: ~awet
T'!e~r~ ~1l~YFmiał. szesnasc1e, s1edemnasc1e lat.
ranCJa.
Y
Jego świat, ten który nosił w sobie jako objawienie niebips, zgadzał się z życie'.Il, które :nu
ułożono: cały swój · zap'ł oddał dziecinnym i
tajemn·iczym grom harcerskim, które przedłu
żały książki jego dzieciństwa, przygody czerwonoskórych, filmy 'o preriach i ów żal za rycers~em. któremu chciał pośr.vięcić swoją młoJ
dą i czystą siłę, szukającą nie przyjemności,
ale fizycznego wysi: !rn.
Podziw jego budził Gerard, wysoki dryblas
o kolorze słomy, opalony nawet na Gwiazdkę,
z ?strymi zębami ja)y młody wilk. Gerard, syn
oficera, szykował się do wojska, Jednego lata,
śród ognisk, które zapalili w lasach Wogezów,
Guy przeszedł przez próby wtajemniczęnia. Ge·
rard przytknął mu do ramienia czerwone żela
Z?• skóra zasyczała, ale Guy ani drgnął. Matka
się gniewała, to była długa historia. Guy szanował swoją matkę, ale ze skrytą dumą kładł
'rękę pod.. kos~ulę i dotykał blizny.
Cała ta przygoda byłaby chińszczyzną dla
Eligiusza lub dla Marcela, gd··\„ ktoś chciał 1m
o tym powiedzieć. Oto spójrzmy na marzeai:t
Marcela. Życie nie pozwalało mu na rozdzirb.nie od siebie marzeń. Jeżeli Guy mógł za'mknąć ocz5' na spokojny, zwyczajny i madry
pejzaż swoich snów, Marcei miał prawo j~dy- ·
nie do snu rozbudzonego, snu aktywnego . . który ogarniał rze~zy najbardziej zwykłe, najb.udziej odpychające wyobraźnię, snu o przyszłości, w której zmieniał się ten sam świat, z
którym nie mógł się rozstać ani na chwile. Te
~~aśnie ,marzenia, kiedy. miał zale?wie s=~;;na
sc1e lat, pchnęły go pomiędzy ludzi jemu podobnych, którzy mówili o odbieraniu chleba,
'
niesprawiedliwości i gniewie.
W XIII okręgu, pośród ciężkich i żółtych
dymów swojej fabryki, młody Marcel. obecnie
robotnik chemiczny, żył pośród wszelkiego rod~aju ludzi biednych i osobliwych. Ze wszystkich kątów świata zbiegli się do Paryża, tak
pięknego i tak strasznego, każdy z nich ciągnął
za sobą długą historię ludzką, którą można wy
jaśnić jedynie przy pomocy książek z obrazka~
mi,._przygód bez uniesień, rozdzierających upad-

nr; .

bijał człowieka.
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ków. Raz. pierwszego maja, zbudziły Marcela
strzały i kiedy wybiegł w pośpiechu na ulicę,
ujrzał oblężenie dzielnicy Joanny d'Arc. Ludzie
strzelali z r9zpaczą z okien najnędzniejszych.
ruc!er w noc pełną policjantów i żołnierzy, w

której krz'yżowały się światła, ukazując czerwone wozy strażackie, barykadę u wejścia do
dzieln•icy, i nagle, na piętrze przerażoną kobietę
za powstańcem, trafionym w samo serce. Ta
kasamia nie mogła ·mu otworzyć dostępu do
świata małego skauta Guy'a z jego chóralnymi
pieśniami wokół ognisk i pobożnym obrazem
Francji. Kiedy w Czerwcu 36 pnyhył na urlop
z wojska do Paryża, wydało się Marcelowi, że
drzwi obróciły siię na zawiasach; odnalazł całe
miasto przemienione, to nie było jedmrk świę
to, ludzie ma nocleg nie wracali do domu, krę
cili się tam i spowrotem, sprowadzOllle oddziały

<polićji zdawały siię lękać, kryły się. Zacz)"llały
się wielkie strajki włoskie, radosne, pełne harmonij~k i okaryn, z plakatam~. z chorągiew
kami o czerwonych i czarnych literach. Siła robotnicza paraliżowała · maszynę do za rab łania
pieniędzy. W magazynach Lafayette, zmienionych na ogromną sypialnię, gwiazdy sceny
śpiewały dla ekspedientek, dla małej Marii,

która stała się jego przyjaciółką, jego żoną.
I cóż mógłby zrozumieć Guy z upojenia, z
uniesienia tych dni ?Rozmaitość ludzi i marzeń:
jednego wieczoru w małym szynku na bulwarze de l'Hopitale, emigrant z Włoch z błys
kiem w oczach zwiem:ał się Marcelowi że w
końcu odnalazł Francję, tę, o której opowiadano niegdyś na przedmieściach Mediolanu.
tę z 48, tę, która do wszystkich krwawiących
miast kuli ziemskiej przemyca pieśń... Wypił
trochę. Śpiewał Marsyliankę w &woim języim ...
Rozmaitość Iudzti i marzeń: i cóż Eligiusz
do tego wszystkiego.„. Nie powiedziałem nic o
marzeniach Eligiusza. Marzył tylko o samym
sobie. Niech zginie świat, i &woi i obcy, aby
mógł, choćby na krótko, zatryumfować, błysz
czeć, żyć„. Przyklasnąłby każdemu wstrzasowi, byle tylko mogl zmienić jego mierny byt,
mijanie pór rokiu, roboty rpolne, nudne, że można umrzeć. Marzenia zawsze te same: bogaty,
poważny, potężny, otoczony przez nadskakują
ce kobiety... kobiety n~leżące do niego, z wysokich sfer... marzenia górnolotne i mierne, w
r\Órych nic:. 11ie odpm.via_dafo i:mu co się dzieje, marzenia jak latarnia maiiczna na jarmar1.:ach, astępstwo obrazów bez związku ... miasta. wspaniałe, kolonie z niewolnikami jak na
afiszach, aby zaciągać się do piechoty morskiej .... kobiety o oczach podkrążon:r.ch, murzynki... Nie, żeby go to naprawdę dręczyło,
ale kobiety, to cząstka marzeń o ipanowaniu,
o dumie, aby kimś być. A potem, odwet·za usiłowa~ia, których nawet nie próbował, bojąc się,
że me przetrzyma upokorzenia, gdyby któraś
z ~a~ych ~marku! w P ... gdzie był zamknięty,
wysm1ała Jego asymetryczną twarz, jego sła
bo~ć. i go. odepchnęła. Dojrzewanie przedłużone,
d~~1e, mez~rowe. Odwracał oczy, kiedy w jakim~ wą~oz1e spotkał w krzakach jakąś parę w
sw?1m wieku .. Marzył tylko o tym, aby być oddzielony od mnych, sam i jak gdyby pijany.
Nędzne wydałyby mu się napewno troski Marcela, _zawsze' uwikłane w sporach wulgarnych,
matenalnych, a sny Guy' a~mieszczańskie. To
też marzenie swoje nazywał:. Przygodą. Parę
pr1,eczytanych książek utrzymywało w nim owo
pragnienie nierealnych obmzów, gdzie zawsze
Eligiusz 1uzyskiwał wyjątkową władzę, która.
płoszyła wszystkich, którzy dotąd w P ... traktowali go z takim lekceważeniem.
. W jego marzeniach P... stawało we krwi i
ogniu. Wszyscy ludzie, których znał, umiernli
gwałtowną śmiercią. Była wielka zaraza albo
taj~un jak, mó~iono na geografii, albo wojna,
r~ez. Sposob me był ważny, ale w końcu ży
cie rozpoczynało się na nowo, z Eligiuszem obmytym ze wszystkich plam· przeszłości. Zamykał oczy, aby widzieć P ... w ruinach.
. Trzeba wam wiedzieć, że P... jest małą
w10ską o· .trzystu duszach, u stóp pagórków,
kt?re dźwigają kasztany, niewielkie pola po·
między dwoma l~skami jak sztuka płótna przy
ubra111~ z ~ksamitu, raptowne zagłębienia, które bawią się w wielką gqrę, wąwozy, gdzie nieraz. deszcze zmieniają kamienne ścieżki w potoki, a w riudych piaskach nasypów ciemne doWi~kszość _lu_d~i ~yje. ~ uprawy roli; rosną
shwy na mJ:l.lenk1e1 rowmme w P„. trochę winnic, pszenicy, żyta. Inni wolą być drwalami, ci
są naj~ardzi.ej ~miali, c~ęs~o są to cudzoziemcy,
r~us;e111 tuta! przez wszelkiego rodzaju przypadki; sprzed~Ją znaczone drzewa, potem kłopot,
abv Je zwieźć przy pomocy wołów. Żyją nie
ty!ko z tego; wszyscy ·są potrochu ktusownikam1. Nocą .strzały każą Eligiuszowi wyskakiwać
z łóżka. Nie lubił strzałów. Zawsze w marzeniach zdawało mu się, że to do niego strze-
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palają ogie.ń, k-tóry zosla\via czarne ślady na
murach. Często Eligiusz · przychodził i siad ał
wśród nich w milczeniu. Ci ludzie nie. byli tak
złośliwi, jak we wsi. Silniejsi również. W

marzeniach chłopca odgrywali rolę niejasną:
byli zaprzeczeniem rodziny. Patrzył na nich
ia·k· kr,oją czosnek na chleb. Oni nie zwracali
na niego żadnej uwagi. Lubit patrzeć jak lśnią
siekiery. Lubił również drażniący zgrzyt pit.
W 1938, kiedy kraj zaczynał drżeć od wiei·
kiego niepokoju, Guy życzył sobie potajemnie
wojny, chciał rzucić prawo, wstąpić do woj'ska iak' Gerard; Marcel był przerażony
samym sobą, on, ktcry wszystko ~v my~lach ·
poddał gwał<ownej religii pokoju, zrodzonej z
cierpienia jego bliskich, zaczynał wątpić w porozumienie ludów; wtedy Eligiusz, ciągle
przejęty samym sobą, stał się śmiesznym bohaterem przygody, która sprawiła, że mówiono
o nim w le Petit Dauphinois.
Wkrótce po Wielkanocy wiózł dla swojego
wuja w Grenobli tysiąc dwieście franków, poży
czonych niegdyś przez ojca. W pociągu ,irzę
dnicy znaleźli go w klozecie, związanego j, k
kiełbaska, ograbionego z pąrtfelu i bredzacego
coś ·w półśnie z watą z chloroformem pod nosem. Przez ~ilka dni w Grenoble · po powrocie
w P ... · był ośrodkiem zainteresowania całej kupy ludzi, rodziny, przyjaciół, nieznajomych, policji. Opowiadał swoją przygodę: został napadnięty, bronił się, ale co zrobić, bvło trzech
meżczyzn i jeszcze chlorofol\lll ... Na nie~zczę
ście zaczęto go rozpytywać o sznurek, w jaki
sposób był zaplątany, odkryto, że zdobył chlo·
roform w Walencji, dznęki sfałszowanej recep- '
cie... Niewiele brakowało, aby sprawa się żle
skończyła, policja się gniewała, ojciec płakał.
Mer, który, był ich przyjacielem wszystko załatwił. Eli~iusz był wściekły, wolałby więzienie,
sąd od tej pogardliwej litości, od kpin chłop

ców w P... kiedy go mijali. Och, on sobie
wojny ... Tylko po to, aby zaczęto o ::zym
innym myśleć, aby to wszystko zostało zapo.
mn1ane.
Miał ją z niewielkim opóźnieniem.

życzył
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Jeszcze za wcześnie, aby mówić o tej wojnie .
bez goryczy. Ja przynajmniej nie jestem do tego zdolny. Piszę to wtedy. kiedy nieszczęście
JlądZ:i jeszcze w kraju j chociaż wiele rzeczy
stało się jasnyc i wyklarowało ja · ocet, tyle
jest jeszcze pod!ości, tyle głupoty, że wy:ów.n:uje cały heroizm, tylu naszych jest ciągle
gotowych . odwracać oczy, wyprzeć się tych,
którzy walczą, poświęcić ich. „ że w końcu za
wiele byłqby żądać ode mnie, żądać, abym mówił o tych latach bez namiętności.
Otóż ani Eligiusz, 'ani Guy nie byli w wieku.
poborowym. Wojna ta była tylko wojną Mar·
cela. Przynajmniej wydawało się, że będzie
tylko wojną Marcela. Musiał przejść przez piekło. Nadejdzie dziań, kiedy będzie można opisać tragedię tych ludzi, którzy z całego serca,
z ca~ej szlach~tności ponad wszystko wierzyli
w wielkość pacyfizmu i którzy z~baczyli jak
raz za razem ich własny język zostaje skradriony przez ludzi najbardziej podejrzanych,
fałszerzy pokoju, którzy podstępnie doprowadzili. ich do woj111y przegranej z· góry, do wojny,
której nie mogli ani przyjąć, ani odrzucić do
wojny bez horyzontów, w której usiłowano ~zu
cić ich przeciw sobie samym, przeciwko
własnym i)orywom, własnemu entuzjazmowi.
.
Jednego dnia...
'Dla Marcela wojna zaczęła się od wielkiego
sporu, od głębokiego zamętu. . Wszystko powstawało przeówko ideałowi, któi:y miał i który obejmował wszystkich Ludzi: fakty, kom:ntarze.. pozory i wyjaśnienia. Wszysbko co się ,
mówiło. wszystko co mogło zostać napisane
wystawiało ten ideał na pośmiewi&ko. Kazano
wstydzić siię Marcelowi i jemu pod~bnym za
to •. co 1;1ważali za prawdę oczywistą-. Jeśli chodzi o. mego samego, posłano go do specjalnego
oddziału. Wojsko, jeśli chcecie... bez broni i
bez mundurów, opaska, beret j ubrania cywilne. ~azwano to oddziałami pracy~ Miano kopać
w k1er~nk1:1 ~.a Me~ux, Coulomniers siódmą linię
wsparcia lm11 Magmota. Równie dobrze można
powiedzieć przedpokój katorgi, gdzie zgromadzono pode1rztmych, przestępców kryminalnych, robotników z pasa przedmieść naokoło
i:iaryża, k~.aw~ów i kuśnierzy żydowskich z okolic Bastyl11, białych Rosjan, nieprawdopodobna
sałat~.„ Wszystkim kierowali oficerowie, którzv
w wręk~zości mó'Yili j~zykiem trium~jącyn;, '
nareszcie„. Tym Językiem, który Marcel uważał za.V.Sze za język wroga ... wroga wewnętrz
n~go i .~~oga z zewnątrz, złączonych tą samą
me~ia~1sc1ą.„. .I podofi~erowie, którzy wyglą
dali Ja~ strazmcy; w biurach jacyś ludzie
przybyli ~ Paryża. prz~glądali akta. Defensywa.
Ma~cel, Ja~ setki ys1ęcy Francu'.?ÓW miał w
sw01ch_ pap1~rach znak hańby P. P. (podei rrnny pohtyczme): ~tóry w wojsku, skąd polityka
była tak hałashw1e wygnana w słowach , oznaczał tyc~. którzy myśleli inaczej niż było wol no,
tych'. ~toryc~ za wszelką . cenę należało zdys~wal!f1kowac, . sko!11prom1tować, wmieszać w

Na _grzbiecie pagórka są wielkie gołe przestrzenie, które do niczego nie służa. Nikt ich
nie _up~awia_. Nie rosną na nich drz~wa, I tylko
i:<dven1egdz1e opuszczone domy jak wyrzut
Chronią się w nich drwale podczas burzy. Roz~ J<rkąs br,udną h1stor<1ę„.
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. Nasze ziemie zachodnie cieszą się w dalszym
1 godnym uznania zainteresowan;em >połeczeństwa. Warto więc tu przy·
pomnie<'. sensacyjną intrygę siedemnastowieczną; ja~ą u~nuli wielebni ojcowie jezuici na tle
dz1eclziczema dawnego księstwa Opolskiego i
Raciborskiego czyli dzisiejszego Górnego ::>lą·
sk . .
Sprawę jezuickiej afery śląskiej za czasów
Jana Kazimierza opraco"Vał Wł. Dzięgiel
(„Utrata księstw opolskiego i raciborskiego
przez Ludwikę Marię w r. 1666". Wyd. Polskiej
A.kade.mii Umiejętności, Kraków 1936). Dzię·
g1el me wyzyskał jednak wszystkich materiałów rękopiśmiennych, jakie znajdowały się w
Archiwum Głównym Akt Dawnych, w Bibliotece
Ordynacji Zamoyskiej i w Bibliotece Narodo·
wej w Warszawie.
c1~gu · zrozumiałym

ŻAPRZEPASZCZONA KRAINA

W po~szechnym~ bJędnym mniemaniu przyj.
muje się, że śląsk od sześciu czy nawet sie~miu wieków znajdował się w obcych rękach
1 że już od ~zasów piastowskie~ zóstał:r :i;er·
wane sto~unki gospodarcze, polityczne 1 kulturalne łączące tę prastarą polską krainę z resztą zie~ Rzeczypospolitej. A przecież jeszcze
za Jagiellonów utrzymywano stałe i żywe kon·
takty pomiędzy Wrocławiem a Krakowem. Na
przełomie XV i XVI wieku rządził .Sląskiem
póifoiejszy król polski Zygmunt Stary. Za Zy.
gpunta III wysyłali Ślązacy poselstwa do Warszawy p:osząc o przrłączenie ziemi śląskiej
do Polski. W XVII wieku Górny śląsk był w
olbr.:.ymiej większości zaludniony przez ży·
wioł polski. Chłopi, mieszczanie, przeważaJą
ca część szlachty i niższego duchowieństwa· mó~ła po polsku . . Tylko nieliczni koloniści po
miastach reprezentowali niemczyznę. Zresztą
germanizacja szła od góry: wszystkie wyższe
urzędy i wyższe stanowiska duchowne poobsa·
dzane były przez Niemców. Tak narzucona temu krajowi powłoka niemczyzny była cienka
. i słaba; wystarczyłoby kilkunastu lat zespo·
lenia z macierzą i wszystkie obce naleciałości
sczezłyby bez śladu. A w połowie XVII wieku
istniała jeszcze możliwość pnył4czenia Sląska
do Korony. Niestety, zarówno ze strony braci
szlache~kiej, jak i ze strony małżonek królów
polskich, cudzoziemek (które miały coś niecoś
do powiedzenia w tej . materii) brakłQ zrozu·
mienia dla ważności sprawy śląskiej.
Na domiar złego intryga jezuicka pozba·
:1iła nas wtedy nawet tej niewielkiej części
Sląska, którą z tytµłu zastawu dzierżyli królowie polscy.
I. oto mija 280 lat od chwili. gdy na .zamku
opolskim w czasie hucznej biesiady komisarze
polscy przekazali wladzę nad ziemi4 śląską do,

Mlodzi ludzie
(ciąg

dalszy ze str. 3)

W taki sposób w 1939 ~oływano Marcela
i innych do obrony Francji. Taki dawano jej

obraz. Pomyślcie, ile było trzeba, ile przejść
musiało wydarzeń, aby w końcowym rachunku,
na przykład Marcel i Guy odfialeź.ć mogli
wspólną mowę: mówić ze sobą o wspólnej ojczyźnie. Taki Guy, który nie rozumie, ile mogą być ludzie, kt6rzy urodzili się Francuzami

i .dla których niczym jest ów sztandar, trzymany przez 111nych, na który on, Guy. nie może
patrzeć bez uniesienia, kiedy wznosi się ku niebu. A jednak pod osłoną tego sztandaru cóż
napotkał Marc;eł poza policją, która osaczala
dzielnicę biedaków w Paryżu, ludzi, którzy r.ie
wiedzieli już co ze sobą zrobić? W jaki spo·
sób la wojna mogła stać się jego wojną?
Było to przeciwieństwem tego co później
przeszło do rozmów, do dzienników ludzi z
Vichy. Ci nie zrezygnowali ze 1wojegq języka.
Wielkie slowa ciągle w nim panowały: honor,
ojczy! na, wierność, lojalność ... Ale oto pod tą
cho r~giewką-... przechodził inny towar. Ci. których zamykano niegdyś, ponieważ krzyczeli
przeciwko wojnie, albo żądali chleba, teraz. r •.ie
chc:eli klęczeć, służyć wrogowi, podpisać się
pod śmiechu wartym pacyfizmem generałów,
któr:-y przeszli do nieprzyjaciela, ci sami, ci sami mówili teraz o Francji„ o Ojczyźnie, ci ;ami di do więzień. Opowiadano straszne bisto·
rie o kaźniach i obozach.
Potem zaczęły się egzekucje; spadały gło
wy. 1'J'emcy i Francuzi cudownie się zgadzałi
w wybo'rze tych, których zabijano, któ~y byli
go!owi, którzy byli gotowi iść na szafot z
okrzYkiem: Niech żyje Francja!
Co do Marcela, twierdzono, że nie potrze·
buie obawiać się nowego poboru, oonieważ został zwolniony. Tak przynajmniej opowiadano
sobie w Saint-Etienne. I cóż mogli wiedzieć o
tym. czego winien się lekać, o tym co 1obi?
Nie opuściły vo marzen1a. zawsze miał ten sam
co dawniej charakter, który rzucał go w niefłezgieczeństwa dni bie7<>cvch iesz~ : w przeĄ.• J„:„ ..."d" rzsń. •
(DokonC'Jl"1\ie nastąpi).
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rąk dygnitarzy austria,ckich. Wówczas to za·
przepaszczono po raz ostatni i na długo w dziejach Rzeczypospolitej szlacheckiej możliwość
przyłączenia księstwa opolskiego i 'raciborskie·
'
go do Korony.

•

testament, pozme}szy, z roku J 655 ustanawiadziedzicem - Jana Kazimierza. Tak ro·
zumowano na królewskim dworze.
Ale na to au$triacki dyplomata poprosił z
obleśnym uśmiechem o przedstawienie mu, okazanie tego dl)ugiego, późniejszego testamentu.
CESARSKI ZASTAW
I oto rozpocz~to energiczne poszukiwania
Położony na rubieżach ceśalstwa śląsk zaw· testamentu królewicza Karola Ferdynanda. Lu·
sze był traktowany przez Habsburgów po ma- diwika Maria przypomniała sobie, że przed laty
coszemu. Zagrożeni w posiadaniu ziem rdzen- testament ów wraz z aktami ostatniej woli Zypie niemieckich w czasie wojny trzydziestolet- gmunta Ul i Władysława IV złożyła na prze·
niej zaczęli szukać sprzymierzeńców wśród chowanie u swego spowiednika, ojca jezuity
państw ościennych. Rączki nieurodziwych arcy· Lerichona, zmarłego przed rokiem. Przeprowaksiężniczek dla możnych kawalerów, a ziemie dzone śledztwo wykazało, że po · śmierci spo·
ślą kie dla żonatych władców miały być nagro- wiednika królowej wszystkie papiery zabrali
dą za pomoc udzieloną wojskom cesarskim w )ego pnełożeni. Dwór krtSłewski wystąpił do
wojnie z protestantami. Nic więc dziwnego, że zakonu z kategorycznym żądaniem zwrotu doziemie gómosląskie często zmieniały wła5cicie· • kumentów złożonych o. jezuicie Lerichonowi.
li. Przez pewien czas władał nimi z łask~ cc~a Jakoż niebawem ~ .odnalazł się" testament Wła·
rza książę ~iedmiogrodu Bethlen Gabor, kiedy dysława IV. Nieco później na uporcz.ywe naleindziej rządzili tam jacyś panowie lub książę· ganie dworu „ochialazł się" również testament
ta aJstriaccy. Ponoć nawet samego Wallen- ·Zygmunta III. Natomiast testamentu Karpia
Ferdynanda nie można było„. „odnałeżć".
stema łudz.ono mirażami śląskimi.
Również i polski sąsiad jako pożądany Przepadł jak kamień w wodę. Zaiinął. Amen.
Dalsze śledztwo wykazało, że testament z rosprzymierzeniec w przewlekłej trzydziestoletniej
wojnie - był kus.zony na przemian wątpliwymi ku 1652, na który powolywał się c(!sarz był
wdzięka· .i austriackich arcyksiężniczek fob po prostu sfałszowany przez oo. jezuitów, któwidokami odifania śląska. Wytworzyła się ta- rym szło o uzyskanie olbrzymich korzyści ma·
ka sytuacja, że bez większych trudności i bez terialnych. Aby ,ulrudnić udowodnienie fałszer
komplikacyj międzynarodowych można było stwa, spryciarze sporządzili notarialny odpis
odzyskać oba księstwa, opolskie i raciborskie. testamentu, zaś sfałszowany dokument znisz·
Sami Ślązacy wyciągali ręce do Polski błaga· czyli względnie ukryli w bezpiecznym miej~cu.
jąc o pomoc. Niestety1 ultrakatolicki azwagier Następnie porozumieli się z cesarzem. Naturaldworu cesarskiego, Zygmunt III potrafił tylko nie, poczciwy katolicki monarcha '3.Ustri<\cki
k.arcić ni~sfornych poddanych, buntu1ących • który z pewnością był wtajemniczony w Jezuic·
się przeciwko pobożnemu władcy wiedeńskie kie machinacje, zagwarantował 'OO. :-- 'tom,
że z chwilą powrotu ziem śląskich pod berło
mu.
Więcej zrozumienia dla tej sprawy okazał Habsburgów olbrzymi legat będzie zakonowi
Włady~ław,.....IV._ ?ytuacj~ jednak b:rła teraz · wypłacony.
Chąciaż więc dwór polski był przekonany o
znaczme trudme1sza. Mimo to energ:czny król
doprowadził do tego, że cesarz zgodził się od- sfałszowaniu testamentu, należ;iłn ~ ·z.~prowa
dać Polsce na 50 lat dzisiejszy Górny śląsk dzić w Wiedniu i na arenie międzynarodowej
tytułem zastawu na zabezpieczenie niewypła. odpowiednią kampanię, która ~y wykazała
C'onych dotąd posagów żon habsburskich Zy- bezpodstawność żądań ,cesarskich i jezuickich 1
Tvm~se•.n Warszawa zo~tała zasko :zona
g~unta III i posagu Cecylii Renaty. Zastaw
miał c~arakter prywatny, warunki umowy były , w. związku z tą sprawą arcydziwn"mi wynadka·
d~ść ciężkie, ale wspólność granic, języka i m1.
obyczajów mieszkańców rokowała lladzieję, że
'
TRZEJ MEDY~Y lMć żEBROWSKIEGO
po ~O latac~ śląsk Żrośnie się już aierozerwalme z macierzą,.
me Tomasz Żebrowski pochodził z drobnej
. Uje'.'1na strona transakcji polegała między szlachty zaściankowej. Li;.mąwszy trochę naumnymi na tym, że oba księstwa po.wstawały w ki otrzymał stanowisko pomocnika pisarza w
prywatnym zarządzie króla i jak się należało kancelarii koronnej, jako że gęsim piórem po
spodziewać, były trakrowane jako scheda w papierze sprawnie wodzić potrafił.
podziałach i familijnych rozgrywkach Wazów.
'Pewnego dnia zawitał do mrocznej oficyny,
Ujawniło się to z całą jaskrawością w trzy gdzie mieściła się kancelaria, jakiś pokiere·
lata póżniej, w czasie bezkrólewia po śmierci 'szowany, zaciągający z ruska drab. Pod nieWładysława IV. Jako kandydaci do tronu •wy· obecność prtełożonych imć Tomasza drab o·
stąpili dwaj bracia zmarłego króla, kardynał
świadczył, że zwie się {waś z Sącza i chce zło
Jan Kazimierz oraz biskup wrdcławski Karol żyć pewne zeznania z prośbą o zakam<miko·
Ferdynand. Rywalizacja zakończyła się ukła wanie ich dalej zwierzchnikom pisarza, a nadem polubownym: koronę wziął starszy brat, wet i miłościwie panującemu królowi.
Jan Kazimierz; przy młodszym pozostały oba
Imć Tomasz drżącą ze zdenerwowania
księstwa śląskie.
ręką spisywał zeznania i sadząc często gęsto
Nowy posiadacz śląska r~zstał się w maju kleksy zasmarował inkaustem kilka stron. Po
1655 rok.u z tym światem. Zgodnie z prawem wyasygnowaniu Igna~fwi paru -.:zerwcnych
spadko~ym i testamentem zmarłego oba księ·
złotych ze swej chudopacholskiej kalety pole·
stwa miały przypaść w udziale Janowi Kazi- cił mu przyjść za trzy dni, a sam nacisnał z
mierzowi, przez co znów zostałyby połączone z fantazją czapkę na głowę i. pobiegł na mia.sto,
Polską. Wprawdzie Jan Kazimierz oddał odzie· szukać znajomych oficerów gwardii królewdziczone ziemie ż~nie swej Ludwice-Marii, skiej. Im to z radością wielką opowiedział, że
ale w praktyce unia śląska z Polską zo tała on jeden może tajemnicę testamentu królewicza
utrzymana.
Karola Ferdynanda wyświetlić, a „jezuitów w
takie piekło za~dzi, że ich stamtąd sam cesarz
JEZUICKA INTRYGA
nie wyprowadz.i'. Zaklinał ty)ko na wszystko,
Nagle - grom z jasnego nicbn. Zimą l 665 aby pod nieobecność Króla Jegomości i wyż
roku zjawia się w Warszawie dyplomatyczny szych urzędników kazali przyaresztować trzech
przed -tawiciel dworu austriackiego, magnat jezuitów, a jemu dali dziesięciu łudzi dla esczeski Franciszek Ulryk hrabia Kinsky, który korty do Grójca, dokąd po ważne papiery co
powołując się na nikomu nieznany testament koń wyskoczy pędzić musi.
Jakoż· pojechał, wrócił z jakimiś papierami
królewicza Karola Ferdynanda z 1652 roku
domaga się wydania księstwa opolskiego i ra· i pełen nadziei czekał na powrót króla i swych
przełożony-eh.
ciborskiego cesarzowi.
. Od tej chwili zaczęły się dziać rzeczy zgoła .
Ogólna konsternacja!... Powszechnie znany
był napisany w Wyszkowie 9 maja l 655 roku meprawdopodobne. Aresztowanie trzech czci·
testament, w którym zmarły królewicz ustana- godnych· oo. jezuitów wywołało z:ozumiały
wiał generalnym spadkobiercą Jana Kazimie· protest i gwałtowną reakcję ze strony zakonu.
P~ełożeni imć Tomasza zażadali od ;iiep;o
rza, swego brata. Tymczasem cesarz powoły
wał się na spisany jakoby w Warszawie 10 wyj~śiri_eń. I tu nasz bohater jakby się zupełnie
kwietnia 1652 roku akt ostatniej woli, w któ· odm1~mł. ln~y duch w niego wstąpił! ... Niczerym królewicz zrzeka się na wypadek swej go me pamiętał, o niczym nie wiedział, a o
śmierci obu księstw na rzecz„. c e s. a r z a zo· testamencie królewicza Karola Fei'dynanda
bowiązująt go tylko do wypłacenia jez~itom zdawał się w ogóle nie słyszeć.
Okaruje się, że wypadki całkowitego zaniku
olbrzymiego legatu w s.umie sześci:uset tysięcy
złotych. (Trzeba pamiętać, że ówczesny złoty pamięci zdarzyły się nie po raz pierwszy ..do·
P?lski posiad~ł. s_iłę nabywczą kilkaset razy piero na procesie noryl'Pber~l,:m, jak żeśmy to
'byli skłonni naiwnie mniemać.
•
większą od dz1S1eJszego).
Wprawdzie wiedziano w Polsce, że Karol
Nagabywany p;zez swoich przełożonych
Ferdynand napisał w swoim czasie ja!<iś te· przedstawił im w końcu nie byle jakie świa
stament, który póź.niei zniszczył. ale zgoła było dectwo, podpisane przez trzech najprzedni!jnieprawdopodobne, aby jako sukcesorów usta- szych medyków warszawskich.
Znakomici
nawiał cesarza j jezuitów. Ponadto pretensje przedstawiciele warszawskiej sztuki lekarsl\iej
cesarskie w 1O I.at po śmierci królewicza wy· zaświadczali, że jegomość Tomasz Żebrowski
dały się wszystkim dziwne i podejrzane. A cierpi na dziwną chorobę. a mianowicie, co parę
wreszcie, sprawa z punktu widzeqia 'J'.r,'nego lat .zapada na jakoweś dni kilka trwające sza·
przedstawiała się jasno jak słońce. Bowiem leństwo, podczas kfórego dokonuje czynów fan·
gdyby nawet testament z 1652 roku bvł au- tastvc:;i,nych i zgoła bezecnych.
teutyczny, to i tak w myśl obowiązujących zaSkruszony imć Tomasz zezriał, 7~ już 0d
sad został on anulowany, obalony przez drugi wczesnej młodości cierpi na podobne at!lki sza~
jący
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leństwa i · za popełnione względem oo. jezuł·
tów .pnewinienia pokornie o przebaczenie
prosi.
Rzecz arcyciekawa, że i ów lwaś z S,cza,
który nie mógł być chyba wytworem .,. 1''J.:>bliwej" fantazji imćTomasza, gdyż koledzy pomocnika pisarza i gwardziści dworscy n.._ włas
ne oczy tego draba o pokiereszowapej gęb1e
widzieli - że Iwaś, powiadamy, przepadł jak
kamień w wodę, w kancelarii koronnej więcej
się nie zjawił i nikt go już w Warszawie póz·
niej' nie widział. Różnie o. nim mówiono. Jedni
podawali, że był to pacholik przyboczny Karola Ferdynanda, drudzy dowodzili, że jako
hajduk u austriackich posłów służył, inni
wreszcie, że był stajennym i drwa w konwen·
cie oo. jezuitów rąbał. Mniejsza w końcu kim
był, dość, że się więcej nie pokazał„ Czy uciekł
z Warszawy, czy go kara boska lub doczesna
spotkała:, nie wiadomo.
Zaginęły również spisane prze~ imć żebrow
sikiego zeznania Iwas1a z Sącza.
Sprawa należała do „delikatnych", ze wzg!~
du na to, że wmieszany w nią był jeden z najpotężnięjszych zakonów wraz z zaprzyjaźnio
nym mocarstwem. Sfery dworskie nie mogły
jakoś uwierzyć w „szaleństwo" imć Tomasza.
I oto pewnej nocy zjawił się na kwaterze
pomocnika pisarza koronnego pan Grusza,
unterofficyer dragonów, człowiek biegły w indagowaniu jeńców kozackich i tatarskich. Pan
Grusza oraz jego trzej wbalterni przywiązali
wprawnie imć Żebrowskiego sznurami do łóż·
ka i wzięli go 111a spytRi. Kto wie, czy unterofficyer nie wyleczyłby swymi metodami imć
Żebrowskiego z „szaleństwa" ... Niestety, dziw·
nym losu zrządzeniem na kwaterze znajdował
się „Kulwik, chłopię ze szkół jezuickich". Pacholę wybiegło na ulicę, narobiło rumoru i pan
Grusza musiał zmykać jak niepyszny zostawiają<: na dómiar na kwaterze swoje sznury konopne.
. Im~ Żebrowski nie czekał na następne od· '
wie?zmy pana Gruszy lub jemu podobnych .
Wmósłszy uroczysty protest opuścił czym prę
dzej granice Polski Opowiadano później, że
oo. jezuici wypuścili mu w dożywocie foremną
wioseczkę koło Ołomuńca na Morawach.

WESOt:A UTPA

Tymczasem dw'ó; królewski szykował si~
do walnej batalii, jąką mu wypadało sto.;zyĆ z
najlepszymi jurystami świata, obrońcami cesarza i ·jezuitów.
Na szczęście udało się znaleźć kopię testamentu z roku 1655 (na rzecz Jana Kazimierza), o ~stnieniu której zakon nie wiedział.
Również ustalono ponad wszelką wątpliwość,
że kwestionowany wcześniejszy akt został sfdł
szowany przez dawnego spowiednika królewicza -: spadkodaw~y. Sam cesarz nawet wygada~ _się w roz1!1ow1e prywatnej, że mu się jezu1c1 przyznali do fałszerstwa. Powołani do
:o~pa~rze_nia tych spra'Y najwybitnie~si jurysc1 mem1eccy oraz profesorowie uniwersytetów w zupełności przyznawali rację królowi
polskiemu.
Niestety, nic to nie pomo~ło. Stan isko
jez.uitów, popieranych przez cesarza było
tak. m_ocn_e, że wielebni ojcowie nie potrzebo.
wah się hczyć z żadnymi argumentami z dzie·
dziny prawa, dobrej wiary i słuszności.
Sprawa zaczęła się przewlekać. Trzeba
było jednak pójść na ustępstwa... Wreszcie
po długich largach, wiosną 1666 r. doszło do
k~~promisu. Cesar~ Leopold za sumę jednego
miliona dwustu tysięcy florenów płatnych w
trzech ratach wykupywał od Ludwiki Marii oba
księstwa' śl~kie. Od sumy tej potrącone zo·
stało sto tysięcy florenów na rzecz zakonu
•
jezuitów.
. Tak więc .z powodu kryminalnej afffy
~1elebnych ?J.ców, .perfidii austriackiej i cymzmu Ludw1k1 Mani, która w każdej chwili gotowa była · p~z.~frymarczyć całą koronę polską - 6trac1ltsmy prastare ziemie górno~las·
kie, ]{t?re znów na lat 280 miały pójść na p~
stwę niemczyzny.
Ostatni akt tr:igiko.medii. rozegrał się w
Opolu. Na ,~czc1e wydane} przez del~gację
polską ?9 ma1a , 1666 roku reprezentanci obu
stron p1h na um~r. Nazajutrz odbyło się UIO'
czyste przekaz~me władzy nad ziemią śląsk,
~esar.s~1rn komisarzom . Ze strony niejscowej
sląsk1eJ szlachty pr:.temawiano po polsku. W
tyi,n s~mym języku odpowiedział delegat polslc1, biskup Korycińs 1,i dziękując ludności za
uczucia wierności. jakie okazywali polskim
władcom. Następnie - mowy grzecznościo
we delegatów obu stron po łacinie. W końcu
przemówienie delegala cesarskiego do śląza·
,
ków, tym razem już po niemiecku.
A wieczorem zn6w - uczta, wino, miód, wiwaty z moź.d 7 ierzy. Gwarno było. Wesob !
A jakże!. .. śląską ziemię znów ogarni;iła nie·
·
. •
miecka łapa.
A vrl~;~ś tam '" ·nci&znych CMĄch l.! 5 z..
tor„,„,, wielebni ojcowle Jezuici liHyli u.
robione judaszowe ;, ebrniki.
0
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nia jących więcej niż tysiąc robotników proc. węgla wydobywan'J, a tylko 54 proc.
dochodzi do 296 ton. W porównaniu z przewożono mechanicznie. Resztę wydra·
W jesieni 1845 roku Anglii groził głód.
krajam' Europy i Aqieryki, wyd'J- pywał z ziemi człowiek sposobami z czainnymi
.Rzecz z perspektywy stu lat niezrozumiabycie węgla w Wielkiej Brytanii jest bar sów dynastii Tudorów, c'złowiek, którego ·
ła dla dzisiejszych konsumentów bekonu,
dzo niskie. Ilość ton wydobytych przez zasypywały zapadające się str'.>py, ;aleale w owym czasie cztery miliony ludzi w
jednego robotnika w jednym dniu robo- wała woda, zjadc:;fo choroba ph1c nystagIrlandii i dwa miliony w Brytanii żywiło
wynosiła w wku 1938 dla W. Bry- m1IB, który wywoływał pył węglowy i wił
czym
się prawi·e wyłącznie ziemniakami.
tanii - 1,17, dla Polski - 1,82, dla St•a- goć .
Właśnie wtedy wybuchła jakaś zło·śli·
nów Zjednoczonych - 4,44). Od wydaj· . W 1oku 1938 zginęło w kopalniach 838
wa ziernniacza}la epidemia i trzy czwarte
naści kopalń zależały oczywiście wkłady górmków, czyli 1 proc. ogółu zatrudni'Jzbiorów P'J prostu zgniło. Była to katakapitałów w nowe urząd-zenia, jako też nych. 131,777 t.j. 112 ogółu zatrudnionych
strofa, której ówczesny torysowski gabi·
płace robotnicze, a przede• wszystkim cerannych i niezdolnych do pracy
było
net Peel'a musiał jakoś zaradzić. Na tym
ny węgla tak ria rynkach świat'.>wych jak przez więcej niż trzy dni. Bardzo ajekomAle właśnie to był
mogło się skończyć.
' wewnętrznych. W 1943 roku w okręgu pletne statystyki podają, że w 1938 r. zacała sprawa bowiem
dopiero p'Jczątek,
o najwyższej produkcji węgla (Leicester) notn,rano now-y,ch 1.019 wypadków nys' miała swoje mocno skomplikowane kulirobotnik dostawał za szychtę 24. szylingi tagmus, obok · 483 wypadków z lat posy i sięgała znacznie dalej w przeszłość i
11 oen.sów, a tona węgla kosztowała 20 przednich które wywołały całkowitą . aljak się później okazało - w przyszłość.
sz. 2 p„ podczas gdy w akręgu o najni~ bo długotrwałą niezdolność do pracy. OdOtóż w r'Jk;u 1828 pod wpływem wojen
szej produkcji (Cumberland) robotnik szk'Jdowanie, które dostawał człowiek w
napoleońskich, blokady kraju a wskutek
otrzymywał za szychtę 19 sz. 6 p„ a tona
takim wypadku pozwalało mu na „niższy
tego rozwoju własnego rolnictwa, wydawęgla kosztowała 42 sz. 6 p.
niż ludzki poziom życia".
no prawo, które miało chr:mić i protegoWszystko razem tworzyło błędne k'.>ło,
Człowiek w okreqach węglowych z oj-'
tak
rolniczą .
wać anaielBką produkcję
z którego w końcu nikt nie mógł się wy· ca na syna dziedziczył kopalnię , nędzę.
zwane Com Law . Prawo to albo wręcz za„
dostać, ·an; rząd, ani przeds\ębiorc'y, ani chor'Jbę i śmierć. ·W grudniu 1938 nku
kazywało wwozu pewnych pr'Jduktów rol
robotnicy, .choć wszyscy tego chcieli i przemysł węglowy zatrudniał 27 .600 mło
niczych. albo nakładało na nie tak wysowszyscy w S'Jbie właściwy sposób
dzieży poniżej lat szesnastu, którym pła
kie cła źe w rezultacie przywóz ich był
·
· próbowali.
cono znacznie niższe płace i wydalano
zupełni~ niemożliwy. Prawo to oczywiście
zwykle w wieku,• w którym mogli się
landlordów
interesy
'Jkazji
chroniło przy
ST ARA HISTORIA.
upomnieć o wy:ż8zą ·tawkę.
zapewniając im stały i niezmiennie wy~o
Wzajemny stosunek dwu zasadniczych
· UPAŃSTWOWIENIE PRZEMYSŁU
W ciągu lat trzynastu ('Jd 1927 do 1939)
ki dochód z renty qruntowej kotSztem cią
elementów produkcji: kapitału i pracy, to przeciętna liczba bezrobotnych wvnosiła
'WĘGLOWEGO.
gle rosnącej ludności miejskiej: µrzea1,;ię
„Praw~ ustanaw 1 ające 'publiczną włas znaczy wzajemne stosunki pomiędzy 225 tysięcy , co .stanowi prawie 25 proc.
biorców przemysłowych i rob'Jtników. Re ność przemysłu węglowego oraz p-rzed- przedsiębiorcą a robotnikiem nie zmieniły ogólnej liczby zatrudnionych w przemyśle
wolucja przemvsłowa wysuwała szybko siębionstw i obiektów z nim związanych. się w przemjtŚle węqlowym W. Brytanii weqlo)V'ym.
obie te klasy i kapitalistów i robotników wydam. niech będzie przez Jego Najdos- chyba 'Jd czasu jak Engels pisał swoją
nien'.>towana
trw!J.ła
kopalniach
W
na pierwszy plan zainteresowań gosp'Jd<:r: t'.>jniejszą
„Historię klasy robotniczej w Angl'i". NoWysokość Króla za ·poradą .
przez statystyki codzienna„uoarta. drclmatory~ow.skie1
o
o:ych rządu. a parlament
tabene, dopiero po bliU>zym przyjrzeniu tyczna walka pomiędzy robotnikiem I
zgodą i poparciem Lordów . Duchownych.
większości nie odnowiadał zupełnie struk- Lordow Sw1eckich oraz Ludu. zebranych się tym zupełnie klasycznym wzorom kon- przedsiębiorcą.
turze społecznej kra ;u. Właściciele ziem- w obecnym Parlamencie. jak następuje". fliktów poczyna się r'JŹumieć· genealogię
:!:*
scy byli wtedy qłównym oparciem Tory: Dalej rzeczywiście pod datą grudnia 1945 marksizmu, związanie całej teorii z, bry·
Z !ym nierozwikłanym problemem Ansów i ·' JPerowali dość skutecznym. choc roku następuje tekst lIBtawy · nacjonaliza- tyiskim terenem doświadczalnym. .
glia iozpoczęła wojnę. W ciągu pięciu lat
słabo uzasadnionym argumentem. że ob- cyjnej.
Jedynym czynnikiem niezmiennym ·w W'Jjennych sprawa ta rozważana była i
niżenie cen żywności pociągnie za sobą
qospodarczym :procesie produkcji węgla ly.skutowana. ·iak nigdy przedtem. Tym
Dziś, w kontekście pięci'Jletniego planu
robo- nacjonalizacyjnego rządu jest to rewolu- były prawdooodobnie zvski przedsiebior- razel"l zbyt bJi.sko zagrożone był.o bezpie- .
płac
automatycznie ·'.>bniżen.ie
argumen- cia o mniejszym efekcie, ale rewolucja ców. ca dó których brak danych statys- czeństwo pali-stwa. Pq całym s:t;eregu kryCZ'f Ch, oraz całym kompletem
tów o wolnym handlu. „Był to już nie niewątpliwie głęboka. Węgiel je.st pod- tycznych. Natomi-0-st •cena węgla była rnza zysów, rząd zdecydował .się na objęcie
spór pomiedzy mias.tem i wsią, ale po pro- stawą przemysłu węglowego,
jedneg'.> z leżniona •'Jd wysokości płac roboczych kontroli nad przemysłem węgbwym. Były
stu p'Jmiedzy biednym < bogatym". .
najwieloozy.ch przemysłów Anglii, a jest w sto.sunku wprost oroporcj'Jnalnym. Kie- to raczej -apele i -dyskusje. niż kont~ola
Radykalne mieszczań1,;two angielskie za- w ogóle zasadniczym elementem składo (iy tv1ko płace zyskiwałv sprawiedliwy i Rensn stricto . .ale 13tworzpno prZecieź Coal
wtedy Anti-Corn Law League wym każdeqo przemysłu , nie mówiąc juz rozsądny naziom , ceny wf'o a ńatycbm;ast Producti'Jn Council i jej odpowiedniki te·
,.,Tiazało
która w wyboracn wtirowat1ziła do Izby o opale. który tu systematycznie marno- sz~ł w górę ! nc>stepowa1 kryzys. Na t e j renow·e
Gmin swoich dwu ·najbardziej wojowni- · tiawią w 'Jtwartych kominkach . zyskując karkołomnej huśtawce ba1an.sował anqielsię inne kłopoty. Ogromne ab·
czych przedstawicieli, Cobden'a i Bright'a. maksimum efektów świetlnych i minimum ski bHdżet. w którym we-ąiel '-- wypiera- · ZA.częły
ludzi zmobilizowanych , dalbrak
,
sencje
W tym też oluesie p'.>wstał „Economist", ciepła i wyda iąc na to r'Jcznie dziesięć nv 'l ryn'ków światowvch nrzez Pofokę i
szy spadek produkcji: wzrost kosztów wy
najlepszy do dziś i najpoważniejszy tygo<l prncęnt dochodu soołecznego i pięć pro- Niemcy gwałtownie subRydiujące swoje
dobycia. Zre'Jraanizowano aparat kontroli
nik angiel.<iki. iako bojowy organ Anti· cent tlu{Jżetu domnweqo p'Jd ruqryką kopalnie -;- stanowił coraz mniej pewną
i w1eszc!e w 1942 roku. rzad ·postanowił
·
Corn Law Lea<TUe.
Bill został wni~sio pozycję.
„opał i św atłc"
przejać pełna kontrole nad działaniem ko
Argumenty Li~ri przekonały częścbwo ny przed lud zełYr·any w Izbie Gmin i naigdyby
zrobić,
by
można
coś
Oczywiście
z tym . że dalsze decvzie zależa od
sameao Peel'a tak że skłonny był poddać prawdopodobniei 'zostanie uchwabny. Bę udało się jakoś załatwić z robotnikami, nalń
LabomŻyści i Związek Górparlamentu.
rewizji restrykcie przywozowe1 9łównie, dzie ·to jednak dopiero początek znacznie ale rnbotnicy, jak to już kiedyś zauważył
ników domaqali się wtedv nacjonaliz~ cii.
aby zapobiec klę.sce głodu w Irlandii. bar'lziei skomplik.owanvch nrocesów g'Js· Mark'3, mieli tylko jedną możliwaść dziaOlue.s W'Jjenny, który te wtizy<>tki<!
jednak potoczyły się znacznie poda!czych, jeden z najtrudniej.szych pro- łania: co jakiś czas urządzali strajki.
Sprawy
ie·:::zcze bari::ko'!'1Plikowane problemy
przejściowej
szybci e j. ku znacznie bardziej radykal- blemów obecnego rządu.
okresie
po
1925,
roku
W
'
1;komnJikował. był dotkliwa nauka . •
<iziei
za~
przedsiębiorcy
nym rozwiriv~nbm. · Kryzys wybuchł 22
,
wysokiej koniunktury
li.stooad11 18<'.f'i kiedy to lord John Ru.ssel.
prop'J.nowali nowe obn i żenie płac poprzez Rw<l Lci.bmir Party dysponuie wreiszcie
CZARNA PLAMA.
przywódca 'Nhigów zażadał w Parlamendnia roboczego o godzinę onrrri'mf'rn . którv pozwolił mu n~ 'lżycie
przedłużenie
Rząd zapobiegł straj śr'.>dków najbardziej radykalnych
ośmiu).
do
siedmiu
(z.
Fronna
plamą
czarną
prawie
,'Jedyną
.
cie Cilłkowiterro zniesienia Corn Law. co
cie Wewnętrznym (Home Front) podczas kawi ustanawiając subsydium po dwa szy
zmi1tc:iło Peel'a do natychmiast'Jwych deW')jny był przemysł węglowy", powiada J'
COAL PRODUCTION NATIONAL1SAcyzii. Svtuacja była tak napięta. że na- aut-"Jr k;;iażki .New Deal for Coal" Harold mgi sześć pensów '.>d tony. Ale kiedy do
TION BILL.
w'et . Times" napełnił Pierwsza od chwili Wilson. je.st to rzeczywiście czarna pla- kwietnia 1926 roku na koszt podatników
now'!l.nnin i do dziś niewviaśniona aaffe.
wypłacono 23 miliony funtów, Królewska
wy-tej ustawa, którą Jego
"Wspomniana
13
na dobre i reputacji społeczeń twa an- Komis 'a, wybrana do zbadania tych .spraw Naid'Jstojnieisza Wysokość Kró 1
kiedv to 4 {Jrudni11• 09'łosił że rrabinet ma
przez
gielskiego„ w dodatku plama zastarzała i
decvzie nieł~two dająca się wywabić.
przvjał ,
jednomyślnie
Pee1'a
Gm 1n .
Izb1e
przedłożył
Rząd
założyła abtS·olutne veto p·r zeciw suibsy- swój
U·Ch",r lenia Con> l.'lw co jest oczvwiśc;e
r'Jzwiązania
możliwości
stworzyć
Przemysł węglawy w Anglii ma trzy za- di'Jwaniu Przed.sieb iorcy postanowili ob- · ma
nie wvm;irmiac;ą komentarzy korzyścią dla sadnicze ujemne cechy, a zatem trzy trud- niiyc płace . zw;ązek Gór'ników prokla· tych. problemów.
,
soolpczeń<itwa".
„Przy istnieniu własności prywatn ej",
nośct. · którym rząd musi podołać: oqrom- mowa~ .strajk „ hórv 3 maja przeszedł w
Ale (lnbinet wcillP nie bvł tak ie<lnomv- ne rozdrobnienie przem15łu. bardzo stare Stra i\'. Generalny i trwał dziewięć dni.
p1sał „Times" 8·go listopada 1944 r „ ,osślnv iak to zbvt pośniesznie ocenił „T iStril ik w kopalniach trwał znacznie dłu tateczne rozw ikłanie tyi;h problemów jest
brak
urządzenia techniczne, a w ogólę
me1;;". i · w ciC1rn1 tvoodnia - podał się do mechanizacji produkcji, co p'Jwoduje bar- ż~j. ~iwne ~zeczy dzia\y ~i~ wtedy n~ niemożliwe. D'Jszło do tego, że robotnicy
<lym'-s i·i. I.ord Russel 'Jdrzucił propozycię dzo małą wydajność na głowę robotni- zielone1 wy.sp'e. „We wrzesnm nędza i są zniechęceni i nieprzyjaźni loN stosunku
stwor7enia oah.'1etu Rilnie pr.otekcionistv ka .
tak do swego prz e mysłu, tak bardzo. że n iezabyły
qłód w okreqach węglowych
,
czne 1;1{rzydło Torvsów nie chciało sie pod
Z końcem 1943 roku w Wiellkiej Brytanii wie1k ie , ż e deleqacja Związku chciała na leżnie od rodzaju propozycji co do plac
iać teąo zridania . tak że . na Boże Narobyło okało 1,700 kopalń, produkujących n?w 0 rozpocząć pertra~tacje .z~ pośred~ i warunków pracy . jakie by im teraz ndzeni"' 1RA 'i r'.> 1{11 kiP li eh z trucizna" wró- węgiel, których \:rydobycie w tymże roku ni~tw;m rząd.ii. J_ednakze wła_sc1c1ele 0d- biono nie odzyskają nigdy zaufania, i?k
cił z powrotem do Peel'a który tym ra- wyniosło ogółem 194.490,000 ton . Z teg·1 ~ ~ow: ~· ~apro.s7ema _rz?<lu t_w 1 e_rdząc. że długo
przejęty
przemy.sł nie zostanie
zem wykazał z11nełn'e sokratyczne cnoty 466 (prawie jedna czwarta ogólnej cyfry1
eh National As!'iociation me ie.st dost~: prze~ pa'fistwo".
obvwatel ... k ie Maine pooarcie tvlko je<l- kopalń zatrudniał'J mniej niż 20 robotni - teczme przygotowana do pertraktaCJI.
ciężki
Pań-stwo więc wzięło na siebie
l'lei tr:rec iei człnnl<ów S,6VQi i partii prze- ków. w sum ie 4.059 robotników .' z o.qól
zaspokojenia
'\law~t i:ząd kon.s_erwatywnv uznał to za obow i ązek równo cz e·s n <:' q'.>
prowadził D'fzęz Parlament U1stawe zn'.>szą nei cyfrv ok. 710.000 Prawie połowa :Ko· naduzy~1e .zaufania.
ponieważ dekret :> w ielu interesów . Ceny węgla nie mogą
Doprowad.zil palo1 (807) zatrndniała mniei n i ż stu ludz; nrzedłuzenm cza~u pra.cy _został WJ?ro~a pójść w górę, pon i eważ jak .się okazuje'
Law
cą całkowicie Corn
oczywi ście do rqzb :cia partii.
każda w sumie 19 ÓOO robotników •1tó · dzony w tym mn1emamu ze przeds1ęb10r na w z roście cen węgla traci najbiedniejWytworny .])'israeli , znany dandvs owe- rzy w'..rdobyli 4.660 ,000 t'.>n.
cy . .")O<lwy~zą_ pła~e" Ale nie podwyż- szy konsument w i ęcej n ' ż sz e ść pei;isów
go czasu i aut'Jr sentvmentalnych .powie·
Tak wiec 46 proc. oqólnej ,iczbv kopalń 13 ~r.1: Pr~e~iw~ue k1e~y z gło~u :: nędzy !la funcie , równa .s i ę to więc poBzechnej
zdradę
Ści. zarzucił mu dość brutalnie
J~sie_mą , str~Jk zupełme s:ę zała redukcj i płac. Równoczesnie płace r'.>botzatrudniało mn iej ni 3 proc ogólnej licz- POZil"l
Porównał f!O w swvch qwałtownych przeby 1:oibot;ników przemysłu węglowego i da mał vbnizylJ płace Jeszcze .o szylmga. . nicz~ muszą ut.rz y mąć .s i ę na dotychczasokramarza wab 2 proc. całej 'produkcji.
mów ieniach do polityczn~go
. Panstwo nie _tylk::i dopł~c~ło owe 23_mi· wym poziom ie . a w każdvm .razie na prze
,
który kuo iJ swą partie po "1 ' ższej cenie. a
zarobków .w ojensubsydium
lion
~i·ę
znai'·dui·e
kal·
·
t
·
k
·
d
N
h c i ętnej dość wysokich
·
·
kwyze1
· 1
I v t .w spomnianego
„
.
1
a rucpm oncu ei s
sprzedał Zd wyższą i do tureckiego gene·
234 kopalÓ z których każda zatr,udnia po- a e i; ,ra~J10 wie e ryn ow _zagramcznyc · nych (6 funtów 10 szyi. tygodniow'J '" lerała . który z całą swą fhtą wyładował w
cie 1944 r. i 3 f. l sz. w 1938).
m-ie ok · ,36~ Tran. .o· h1e kzresztą
(
b t ·k ·
·
·
·· t kwskutek
d b ciągle.
· potem
konsternacji nad tysiąc ro o Ili ow w su
porcif' wroga . ku wielkiej
1
W 1r:lk' ch wkładów kap i tału bqdą wyma
' ędzoszto~93~v 019~~la d ~ ł ~tys . ludz i) i dają 107.860.000 ton ~oczne i- ,wr~, 1.le
Sułtana . •
ku z.a . ie - gały nowe V{.iercenic!. i ulepszenia starych.
, ~ ~- · ptom~. Y. . a
produkcji. Po przeliczeniu na procenty
oRobiście nie znosił
Disraeli zreaz
· · k palń zatrudn ' . '1e1 8 ry anu w sw1at'Jwym e sporcie wę- w przybliżeni u oblicza się je na 50 do 75
13 pr'Jc. ogbo·itn~kl· .1-1os_c1d
·eo 53 proc cał~'; 'Tła spadł z 46 proc. do 37 proe
.
t'eel'a
mili::mów funtów . Chodz • przede wszyst51 proc. ro o Ili ow 1 a1
h ··
kt ·
k
.·
;
„Bezpośredn i e skutki g?spodarc~:- ~ni;
oryc rozne kim o zmechanizowan ie wydobyc ia i prze
pomogły tra tatv_ . w
produkcji. Stąd już prosty wniosek , że
sienia Com Law były mmeisze amzell s ę · większe kopaln'.e są daleko bardziej pro
Dans .wa Eur?P.Y ~o_bow 1 ązywały się. do i:a WOL:U węgla.
1
spodzif'wan'J" Przyszły za późno Przeszło duktywne. biorąc p'.><l UW!J.ge zarówn
n~pu pewne1 il<;>sc1 węgla ~ Ang! _1 wzaWszystkim tym, według P. 'Jj ek!u usta~
milion ludzi w frland ii umarło z głodu ogólną ilość wyprodukowanych ton, ja . '.;1ian za zakup ich pr9duk~ow ~'Jlmczych_ wy zc•jmie s·ę National Coal Board k.Mry
PotPm zaczęła s . ę ogromna em·ąracj":, któ też wydobycie na głowę. (W kopalniacr
- ~wiodły proby. stworzema. m1ędzynaro
od prywatnych przedsiębiorców prne jm'e
ra ośmio milionową ludn'Jść Irlandii do- zatrudniających mniej niż stu robotników ~o~kt. 1 węgl0Kwel1 proSdtulcenptow na wl ~ór własność wszystkich istniejących kopalń,
prowadziła w roku 1851 do sześciu milio1
raczne wydobycie na głowę· wynosi 244 swi~ •)W~go ar e ' . a l. rzyczyny eza- prawo wiercenia nowych, fabryk .i. koksu, •
nów a dziś do czterech. Był to proce~ de- ton, ROdwas kiedy w ~opalniach zatrud- ły, rpCZeJ w tym, ze w 1938 r .. tylko 59 elektrownie i inne zakłady dostarczają.ce
m'Jgraficzny, nleopotykany dotychczas w
Londyn, w styczniu 1946 r.

Zgniłe

ziemniaki 1>0dspołeczne w
Irlandii, ale zmieniły politykę Anglii.
Przewidywania · przeciwników i zwolenników Corn Law okazały się niesłusz
ne. Ceny zbÓża były wtedy bardzo wysok;e, na rynkaoh światawych zostały tylko
niewielkie nadwyżki polskiego i rosyjskie
go ziarna, które, jak skarży się „Economist". po cenach specjalnie wyśrubowa
nych sprzedano Anglii. Ale rezultaty zniesienia Corn Law sięgały znacznie głębiej.
w strukturę całego życia .'g'Jspodarczego
Oto A•n glia zmuszona płacić za import
opłacał
żywności (którv zawsze jeszcze
się bardziej aniżeli własna produkcja rolnicza, zwłaszcza przy wzrastającej stopie
żydowej) rozwinęła się szybk'J, jako wielki eksporter dóbr przemysłowych. Cały
problem dzisiaj polega na •ym czy Anglia
wyprodukuje dostateczną ilość towarów.
aby płaci ć nimi za żywność. W ep'.>ce
walki przeciwko Com Law ludzie •mieli
tylko jeden argument z zakresu ekol'lomii
liberalnej przeciwko ich zniesieniu: że
naruszy to prywatny interes przedsiębior
cy. Wątpliwość taką r.zeczywi.st:ość dzi... iejsza r'.>zstrzyga krótko ; węzłowat-o.
zachodnie.i Europie.
ważyły

zupełnie

całe życie
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Board składa się z dziewięciu czfon
ków mianowanyoh przez Mini.stxa Paliwa
i En 2rgii (Fuel and Power). U.stawa zastrzega tylko, że mają to być wysoko wykw :1: :tikowani fach')wcy w zakresie ad.
'•3c·: . techniki wydob}":i.a węgla,
me precyzując ściśle regulam;nu działa
nia Coal B')ard. Interpretatorzy uw.aż-ają,
że cała instytucja powinna mieć ~w'Jje od
pow1edniiki terenc:we a w ~óle powinna
. być możliiwe najbardziej zdecentrali.zowa
na z obawy przed biurokratyzacją i shl.sznej Z'Iesztą tendencji oddania jak najda1ej
Idącej inicjatywy fachowo')m-technikom i
Związkowi Górników. W każdej dyskusji
parlamentarnej na temat węgla, mówcy
• pnyp')minają, że węgla nie wydobywa się
w Londynie, tylko w kopalniach, a podsta
wą skutecznego gospodarowania w kopal

Bardzo .szczegółowo ustawa
re-guluje
ni jest pozostawieni€ sw')bodnej inicjatywy bezpośrednim kierownikom przemy- kwestię odszkodowania. Będzie ono wypł·acane w formie oprocent')wanych bosłu w ramach ogólnego planu,
Na razie ustawa przewiduje stworzenie nów .państwowych, których tak długo nie
dwa Rad złożonych z pmedstawicieli kon· :można spieniężyć na wolnym rynku, j·ak
.sumentów prz·emysł.'Jwych i domowych. długo pozostają w rękach kompanii, a w
innych niż jednostki.
Rady te będą miały prawo wydawania •'Jgóle posiadaczy
opinii i przedkładania wniosków. Płace „Economitlt" bardzo się oburza na tę
regulowane będą wedle dotychczasowej „monŚtrualną klauzulę" nazywiając ją
procedUJry ustawowej z tym, że w miej· „U:l.'Ulliliewającym przykładem tyranii pańsce przedstawidela ~wią-zku pra.codaw- stwa". ale rel jej jest oozyw,iśc.ie zrazu·GÓW wejidzrie Nation.a l Coarl Board. „New miały. Wpkwdzie ten ~am „Economist"
Statesman and Nation" uważa, że jednym twierdzi, że „jeżeli pa?- Shi?well (Mi;nisz. gtównych rzadań nowego właściciela ter of ~ue~ a. 1Po.w~r) nie mne zap~acic za
je1St uczynić przemysł bardziej atrakcyj- kopalnie maczeJ, Jak prze~z~adza1ąc dąnym dla robotników, których ilość spad- żeniom. pana _Da.ltona (M1ni.st.ra .Skarbu)
ła w cią-gu lat sześciu z 769. tysięcy do do taniego P 1.emądza, to powmm s•ę ze
697 tys., a 1/4 ogółu zatrudnionych mji sobą por')zum1eć, kto ma na kogo poczeka,ć"; ale Żwiązeftt Górników, który ma
p')wyżej 50 lat,

swoich przedstawi.cieli w Parlamencie w_o·
lałby 'w ogóle nie płacić ·odszkodowania,
więc pewnie ta kompromisowa forma pozostanie.
Nacjonal~acja, podkreś1ają wszyscy,
n'e jest jeszcze sama przez się rozw1ąza
niem problemu, jest tylko stworzeniem
możiiw')ści takiego rozwiązania.
Ważne
jest, jak nowy właściciel wy":'iąż~ się z
• tej p•erwszej, naprawdę trudnej proby -re·
alizacji prawdziwego spocjalistycznego
programu.
Hony soH qui rrual y peUBe.
(Wg. „Economist", - „New Statesrrnan and
Nation, Harold Wilson: „New Deal f,or Coal",
Statistical Digest frorn 1938 on Coal, SprawozJa1! parlamentarnych „ttauzar·d").
_ .

Maria Fiderer
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Przeżyte formy wykształcenia ogólnego

WYKSZTAŁCENIE

1. KILDY

BYŁO

OGóLNE

żYW Ą IDEĄ

Wykształcenie Qgólne znane już pedago·
gice hellenistycznej, na której opnrła się
ś : edniowieczna teoria siedmiu sztuk wyzwolonych,
szczególnie rozwinął okres
humanizmu w idei włzechstronnego rnzWQju człowieka. Nowoczesne tormy otrzymało ono dopiero na początku XIX stulecia, kiedy rozumiane było głównie jako
przygoi-0wanie do
studiów wyższych.
· Wyfażało wówczas skrajne tendencje in-.
dywidualistyczne. ·Zadaniem jego byłQ w
ramach ·ówczesnej ideolog'ii liberalistycznej, wychowanie członków elity społecz' nej, wolnych od walki i udręc!teń cociziennego życia i przygotowanych do udziału w dobrach kultury, jakie pnechowała tradycja. Przez tradycję wykształce
nie neohumanistyczne sifłgało do śWiata
starożytnego,
kłóry
uważało za najwa·
żniejsze źródło kultury współczesnej.
Stąd
zamiłQwanie do języków klasycznych i starożytnej literatury. Dopóki 1rwa- ·
ły waru'.nki społeczne, 'ijmożliwiające istnienie ~elity duchowej, któreł wyksz,tałce
nie potrzebne byfo do zaspokojenia wyłącznie pQtirzeb duchowych, dopóty mogły
być iywe . ideały wyks'ztalcenia ogólnego.
W drugiej połowie · wieku XIX po reformavn J. ł'. Herbarta załamała się szkoła
ogólnokształcąca zarówno w
SWQim progrnmiEJ. jak i ekskluzywności społecznej.
.Pod wpływem zmienionych potrzeb życia
zaczęły powstawąć szkoły
realne, , które
wprowadząły w nauczanie więcej elementów
nowoczesności,
jednocze§nie mło
dzież nowych klas społecznych, rnzrywając kręgi
elitarne dawnej szkoły, coraz
rnnfej' -wykazywała wtażliw-0ści i zrozunuenia dla li!erackiegQ i tilologicznego jej
charakteru. Szkoła ogólna wes;l:ła w stadmm kryzysu.
Obecne gimnazj~ i licea ogólnokształcą
ce, noszące resztki strzępów neohumanistycznej tradycji, i szkoły zawodowe typowe produkty rozwoju techniki i współ
czesnych przeobrążeń społeczno-gospodar
czych - stają sift przeciwstawnymi biegunami programów nauki, metod nauczania i celów wychowawczych współcze·
snej pedagogiki i są jedMcześnie ośrod.
knmi tworzenia się odmiennych lendehcji
kulturologicznych,
różnych
postaw poznawczych 'i przeciws-tawnych celów społecznych.

Udkładając

rozważenie celOWQŚCi istnieobecnych szkół ogólnokszitałcących,
do stosownej pory, rtależy . omówić p-0krótce problem wykształcenia ogólnego,
W 11lor tego rodzaju
wykształcenia l?Ył
wielki wówczas, kiedy spełniało ono rolę
w ~ znego czynnika W przystosowaniu ludzi do ówczesnych form zycia. Rodzaj tego przystQsowania i charakter
potrzeb
społecznych w zakresie wyksżitałcenia ogólnego zilus~rować
może
„Pygmalion"
ł'erna 1 da Shaw· a.
Wykształcenie ogólne,
.klóre otrzymuje tam dziecko ulicy,
jest
konieczne do współżycia w ramach społec z nej elity, traci jednak wszelki sens i
wnr1ość poza tymi potrzebami społecznymi. ·
_
Do połowy XlX wieku . wykształcenie
haklowane było jako przygQtowanie .do
· życia w kręgu zamkniątej elity spDłecz
neJ.
1 w naszych czasach wykształcenie oqólne nie nawiązuje łączności z życiem
, 3poł€czno-gospodarczym i pozostaje w dalszym ciągu przywilejem wybranej elity.
Gcly .jednak tradycja, społeczna i pedag ogi k~ ciągle jeszcze
odwołują slę do
ty ch . fo !·m wykształce~ia, .. nal~ży
bliż_ej
rn zpat rzeć ich walory l zw1ązk1 ze wspolczf snymi ideałami kultury i życia ~połecz
nego

n ia
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OSOBOWOSC WYK!ZTAŁCENIA

l stct ę

wykształcenia

IDEA. CZYNNA
OGOLNEGO
ogólnego stanowi

„

.

e ·o zw ią z ek z ksz!ułceniem osobowości.
PolF:ga ono na ksztnłto~aniu . całośc~ d~
clt ciwej struktury
człowieka 1 wdrazanm
<':>·'"!l::.':l'.~. ,,5 ,..~ d<:> r.iynnego
udziału w trad ycji kul!ucalnei. ::ią to załozema pedago- ·

giki perS-Onalistycznej, jak i pedagogiki
kult uiry. Jej podstawy f!lozQfic:s~ opracował Wiliam Ster-n. Punktem "'Y'f'aia je&t
lu rozróżnienie osoby i r.zeczy.
Kategorie te wyodrębnia St~rn w oparciu o teorię pornania Kunia. Na lej pod·
stawie filowf:a personaJ.istyczna pq-zyjmuje: istnienie osQby,
jako elementarnego

i ludzkości. Zadna inna osoba, a tym bardziej ż.edna zbiOrQWOŚĆ, żaden ustrój nie
:nogą jej prBwowicia używać jako środ- ,
ka. łf6g nawet szanuje jej wolność".
Wymowa społeczna . tych wyznań jest
przerJ.żająca.
Jednost·ka, tak wychQWana,
mus: być obca.. potrzebotn życia społeczne·
go, a może być nawet wobec nich wroga,
jeśii zostanie
naruszQna jej iniegra:lnośc
duchowa.
Zarzuca się marksistoni., że rozpfłlują nienawiść WŚ·ród ludzi, wprowadzając p.oję
cie walki klas. Jak poznać, że personaliizm
i·ozbudza miłość w człowieku, jeżeli wy.
stępuje ona w tak zwyrodniałe;j postaci.
Psychologia, na którą powołuje się personalizm nie zd•radza nam tajemnic, jak oczyścić duszę człowieka z jadów nienawiści w Qparciu o niezależnego ducha. I widzimy bezradność
osobowości ludzkiej
wo.oec kQn:llik!ów własnej duszy i wobec
antagonizmów społecznych.
Stąd wniosek, że· opieranie, systemu wy·
chowania współczesnego na personaliźmie
jo~t zawodne„ Wykształcenie ogólne jako
nieograniczony rozwój osobQWOści w gruncie rzeczy jest psychlogiczną mistyfikacją i spek1,llatywną grą hipostaz.

5. CO

KSZTAŁCI

POCZUCIE

ODPOWIEDZIALNOśCI?

:lagadnienie poczucia odpowiedzialr1QŚci
człowieka w gruncie rzeczy nie może być
ściśle wiązane z jego
wykształceniem,
Iym bwrdziej nieporQzumieniem jest wiąza

nie go 7 •wykształceniem ogólnym. Poczucie odpowiedzialności W pewnych dzi,edzlnach w większym stopniu wyrabja wykształcenie specjalne (np. poczucie odpoistotniejszymi prawami humanistycznymi.
wiedzialności baikteriQ!oga
'wobec źródeł
Ale tak określone znaczenie Ó~oby nie
iniekcji lub
epidemii) i zawodowe (np,
jest ,,przekładalne" na język empirycznej
poczucie odpowiedzialności
konstruktora
socjologii, która pojęciu te111.u nie nadaje
za przydatność i należytą wyt!lZymałość
takiej ważności.
'
konstrukcji mostowej).
Przyjmując,
że istnieje przedmiot bioOapowiedzialność
intelektualną
daje
psychiczny jako wyodrębniająca się w napraca umysłowa Q charakterze
b\ldawturze jednostka, personalizm zajmuje siaczym. Ale także wszystkie inne formy i
nowi.s'ko naturalistyczne. Wysuwając osopo1iomy wykształcenia. Odpowiedzialność
bę ludzką na· pierwszy plan w zagadnie-'
społeczną niewątpliwie
najsolidniej wyniach kultury, persoml'lizm musi przyjąć
tabir. związek jednostki z określoną grutią
postawę indywidualistyczną i założyć, że
społecrną, działalność zawodowa i wszelwychowanie osobowości jest najważniej
kio inne tQrmy doświadczei1. I odpowieszym zadaniem kultury. Jeden i dr.ugi poCiz1a.lnQŚt' ta rośnie w miarę powiększania
gląd jest trudny dQ przyjęcia. Wynikasię znaczenia społecznego jedn-os!ki, waż
łoby bowiem z niegą, że związany ze śro
ności społecznej jej funkcji, a nie na skudowiskiem biologicznym i wytłumaczalny
tek ro:.:szerzania wykształcen~a. Rzecz o·w stosunkach
społecznych przez naturę
czywisla., że wykształcenie nie przeszkaswoich skłonności psychicznych, człowiek
dza . , wprost przeciwnie, wzmaga poczucie
4. OKRESLONE DZIAŁANIE
jest jednocześnie
najistotniejszym eleodpowfodzialności.
Ale nie ono kieruje
CZY OGOLNA ORIENTACJA?
mentem kultury rtie tylko z tego wzg~du,
jednostką WQbec przymusu decyzii. kiedy
ł'cwszechI'.ie l'Ozumie si
wyks:z.ta.łc.ani.e
że. on sam
S'lanowi ów niepowtaorza1ny ogólne jako ogólną orientację w życiu, a ma wybrać śmierć lub zdradę towarzyszy,
świat wartości humanistycznych, ale, że
od •·zucić zysk, czy okraść kolegów.
jednocześnie jako czynnik kształcący powarunkuje ich istnienie. ·Nie warunki· sp-0- czucie odp-0wiedzialności człowieka. Społeczne zatem Qkreślają miejsce i :macza6. BEZBŁĘbNA DZIAŁALNOśC
dziewa się również, że przez wykształcenie
nia człowieka,
ale człowiek warunkuje Qgólne zdobędzie człowiek świadome kryl)J.
·
potrzebne są
•
a
oznaczenia
praw d y
otaczający świat.
!erium wartościowania,
rozumiane jako kryteria prawdziwości,
dla Qznaczenia
świadomie
sforrrt'Ułowany
światopogląd
wariośoi potrzebn.e są kryteria wartościo3. ZERW ANIE Z RZECZYWISTOSCIĄ
normatywny,
wania. Wiąże się to z pojęciem norm poSa to postulaty, które ostatnio sformu·
Ideał wykształcenia
ogólnego, wiążący
ł A
· ·
stępowania.
istnienie osobowości z konieczn<iścią ne. łowa
· J:!. Dobrowolski~) w odniesieniu
lie;zblądna działalność ludzka jest trudna, •
„
b'
ki
.
.
t
,
.
k
11
al
do
pQtrzeb
wykształcenia
ogólnego
intei'ecz oa'woływan1·e
s1·„... do wykształ~en1·a,
gac11 o 1e ywne1 rzeczyw1s osc1 u ur • ·
„
· k
d
· 1 d · d
·
v
. i w warun k ac h d . . .
ugenc11,
1a
o
grupy
zawo
owe1
u
z1
oiako
1'
e
J·
1'ed·'{nego
źi·ódł_a, 1·est intelektuar.eJ,. ies
zisie1szego roz- rosłych.
Tutaj interesuje nas młQdzież
ł
woju nauk społecznych, trudny dQ zrozuł
listyczna jednostronnością. Wykszta cenie
.
Al
'b .
B
l ,,
ł
szkó średnich i pcs!u!aty powyższe oma- w ·•de1·waniu od konkretnych potrzeb spomiemll.,
e spro Ujmy.
Y zna ezc w a- wiamy Q tyle o ile dQtyczą one wykształ'
•
b
l'
ściwie do.brany klucz do tajemnic perso- cenia ógólnego w szkole średniej. Ogólna łecznych nie tworzy norm, ktore y e I·
nalistycznej filozofii, warto skorzystać z oriEn:tacja 0 zyciu jest młodzieży w wie- minow"ły z pracy nastej błąd.
Formy
opinii S. Hessena, według które~o pojększ~ałcenia,
które mają doskonali€: nasz
cie , wykształcenia w pedagogice współ- ~u szkol~ym konieczna i potrzebna 0 ty· uit.ysł,
same przez się nie rozwiązują
czesne1· łAczy si"' „z uznaniem autonomii ,e, , 0 i e umożliwia
p;rzygotowattie lej iJ'uclno!ci postępowania. O nQrmach po"
...
mło.cizieży do życia społecznego i do najducha, lj. z uznaniem lego, że życie du- istotniejszych zadań, . które stają przed stępowania i naszym normatywnym świa•
cha_posiada własne prawa., odrębne od każdym młodym pokoleniem: tj. umiejęt- topoglądzie
decyduje nie wykształcenie,
pi:aw byfu społecznego !ub psychicz· nego sposobu pomnażan.ia materialnych i lecz wychowanie i działalność praktyczna.
1
nego" ).
kulturalnych dóbr.
Nic tak nfe pociąga
Ale dla uzasadnienia swego postępowaJest to więc koncepcja
idealistyczna. myśli młodzi~ży, jak rola twórczych bu- nia i zamiarów człowiek musi czerpać. jaNiezależność ducha przywiązana do oso- downiczyoh i zdobywców óporneJ· rzeczy· kieś przesłanki z rezerw umysłowych. Czy
• ko 1e1
· · on tQln1<'
at r ybut· • wifiości, nic tak nie rozwija całej . jej o- 1"ednak rezerwy te i ich na1·wyższa ·warb owo Ś c1· 1a
~ 1 czny
stawijl jednostkę poza prawami, które o- SQbowcści, jak efektywne
dokonania w tośó tkwią w wykształceniu
ogólnym?
kreślają jej znaczenie w stosunkach z rze- ramach własnych
możliwości realizacyj- Dzi:.łalność ludzka nigdy
nie jest tak
czywistością materialną. A przecież roz- nych i umiejętności pracy,
Qpartej na wszechstronna, by musiał istnieć nieogra•
wój nauk czegQŚ nas nauczył. Co to zna- takiycznych kwalifikacjach. Pedagogika i niczony zakJ"es nauk, z których trzeba mu
czy autonomia ducha poza prawami bytu psychologia mówią, że nie wolno zabijać w jego działalności korzystać, Zwy.kia zajspołecznego? W transpozycji na stosunki w młodzieży ideału
własnej QSobowości, mujemy się j,akąs określoną sferą działał·
społeczno-gospodarcze oznaczać ona może której siłę i twórczą
projekcję rozwija ności i wykształcenie swoje pogłfłbinmy
całkowitą izolację jednostki od prądu ży- działanie. To też podst~w<'wym zadaniem wokół wybranej dziedziny pracy lub zacia zbiorowego. Trzeba stwierdzić, że ja- szkoły musi być związanie wyikształcenia interesowań.
Zwykle jakiś jeden system
skraw<> wysunięty postulat autonomii du- młodzieży z przygotowaniem do działa!- krl!uralny nabiera w naszym życiu demi~ •
chowej umieszcza tę koncepcję w ab- no~ci praktycznej. Jak wiadomo, żadna nującego znaczenia i dokoła• tej części nas!rakcyjnej próżni. Któż bj z nas 'nie chciał forma działalności współczesnej, ani go· uej osobow-0ści, która się zorganizowała
hodować takiego duchii zwłaszcza na wła- spodarczej ni społecznej, nie może istnieć przez nasz udział w tym systemie, grupu..
sny· użytek?. Ale jak to pogodzić z wa- bez wysokiego stopnia kwalifikacyj zawo- jq się inne. Każ~b dziedzina, działalnDści
runkami społęcznej i gosp-0darczej rzeczy- dowych, a także bez orientacji w nauko- wymaga pewnych pomocniczych wiadowistości, której piawa mniej podniosłe wych podstawach .zawodu, jego związku z mr>ści z pokrewnych dziedzin, pQllrzebnych
1 zeczywiście - ale bardziej elemenlarne, całokształtem życia zbiorowego, bez u- cle realizowania głównych celów wybrabardziej
zobowiązujące i niemożliwe do mieję~r.ości .:iągłego doskonalenia się w nej dziedziny, K.aż~a dzie~zina sp.ecjalna
zrzucenia w ustroju, gdzie obce są kon- zawodzie i koniec;:zności pogłębiania swo· wymag~ u~upełnienrn„ spec1alny kierunek
trastowe poziomy standardu życiowego i ich wiadomości z innych dziedzin. Wiele pr~cy. 1 zamter~sowan . wiąż~ się w niekul!ury. Idealiści, . zapatrzeni w rozwój du- demen!ów tego procesu doskonaleni.a się 1 umkm~n:v sp~sob z poznaniem . _pokre~
cha nie widzą zależn_ości tego roz"."'oju od csobowości nie jest .ściśle związanych ze nych oyscyp~m. Chcąc_. przyswo1c z.espoł
k~mkretnych :varunkow byto.wania l~dz- s!anowis.kiem społecznym i funkcją zawo- no~m, wyn~·ka1ących z roznyc~ nauk 1 s~er
k1eg~ .. me; ?-ązą dQ. wy~~olemu człow1':'ka dową. Ogólna więc orientacja w dziadzi- dz11Jal~ośc1,. trze?a ;ozszerzyc . nas~ą wie.
~ zalezno~?1 matenaln~J, wyzysku .. WQie~ nach
które stanowią odrębny kierunek dzę z 1edne1 ciz1edzmy na dziedziny po·
i r~wolpcJl.
ł'edagoęik~ perso~ahsly?. n
wykształcania i - zawodu jest pot•rzebna. krewne.
cz_u1e SI~ VV: 0 ~na od . 1ak~f1tplwiek z'1:~z- 'Alę_ jąd_ rem wykształcenia młodzieży jest
Rozszerzenie fo, będące pomQcniczym za~o~ z 1 stme1ącym
u a em warun ow nieWąlpliwie zawód, rozumiany jak naj- biegiem w stosunku do głównego ośrodka
zyciowyoh.
szerzej, jako narzędzie losu człowieka i je· wymaga wykształcenia dodatkowego kló:
OsobOWQŚĆ jest ·absolutem w stosunku go współudział w postępie zbiorowym.
re wobec podsta.wowej dyscypliny' sped.~1 każdej innej rzeczywistośc:i materialnej
Wykształcenie ogólne musi mieć ozna- cjalnej, musi posiadać charakter bardziej
lub społecznej - pisze Rena Monier w czony wymiar '!' Pr?gramie, wykształcenią ogólny. . W tym znaczeniu istnieje wy·
,.Manifeście o personaliźmie''
- i wzglę- ~zkQlnego, musi hyc pomocne w zasad- k3zlałceme ogolne. W tym znaczeniu IJlO·
dem każdej innej
osobowości ludzkiej. niczej linii rozwojowej młodzieży, ale nie Ż"'1 ono sprzyjać rozwojowi normatywnego ,
Nigdy nie może być uważana zn <;:ząść ca- moż<: pnczyć jej planu życiowego.
światopog~ądu.
łosci1 rodziny, warstwy, państwa, narodu - - - - - - - - - - 1
Warto by jednak przy tej okazji spy2
'
) ,,Odrodzenie" nr 49, z dnia 4,11. 1945 r.
tać,
co jest· podstawą wykształcenia, a
1 ) S. Hessen: O sprzecznościach i jed,nQ- · A. B. Dobrowolski: Sprawa wyksz!ałcertła
więc i owego światopoglądu, który ma od
ści wychoW'ania, Warszawa, 1939.
ogólnego inteligencji.
\ niego zależeć.
składnika rzeczywistości społecznej,
gło
sząc, że prawa, . dotyczące osoby, są naj-
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Rozrost nauk i zasobów ku!ttury odpo· pozwala ująć osobowość ludzką w zorga·
na to już dawno.
Podstawą tą
nizowaną
jedność i system całościowy.
iest drscypfina specjalna,
której rozwój • Płaszczyzną, na której odbywa się to sca·
wymaga wykształcenia ogólnegu. Transpo lenie, nie są ani jakości zmysłowe, stanonując !en prnblem ·na
teren sz.kolnictwa wiące .rzekomą
jedność psychologiczną
śreaniegu, trzeba by stwier.dzić, iż roz'bicie
przeżyć świadomych
indywiduum,
ani
programowe tej szkoły wg wymagań spe- żaden rodzaj rzeczywistości idealnej, macj ahzacj i, a zwłaszcza związanie jej z róż jącej być ogniskiem skupienia duchowej
norodnymi dziedzinami praktyki, byłoby struktury.
Podstawę, na której możliwe
właściwą podbudową dla wyrobienia ze.
jest scalenie, stanowi wyczerpujący osospołu norm postępowania, jeśli mamy .,nó. bowość, jwko strukturę kulturową, zespól
wić o wpływie
!zkoły na kształtowanie
relacji ze środowiskiem, będącym związ
się światopoglądu normatywnego.
ldem systemqw kulturalnych, a w pew':l.ym przecięciu osób i rzeczy. Jeśli istnie'i. ROZBIEżNosą
MIĘDZY
PSYCHOLO- je jaknś duchowa wszechjednia, to tylko
na łonie grupy społecznej .
GU\ A IDEĄ WYKSZTAł.CENJA
'fak pojęta osobowość społeczna jest w
OGOLNEGO
.l'tzypisywanie
wszystkich powyższyoh swojej strukturze identyczna ze slrukturą
treści kulturalnych określonej grupy spo·
c~ynników jako walorów
wyksz.tałcenia
ogólnego nie podważa, lecz prz.eciwnie u- łeczriej.
tw"erdza przekonanie o jego jednostron9, PRZEDMIOTOWY ROZPAD
wieaział

ności.

Idea wykształcenia ogólnego czerpie czę.
swoją siłę z założeń psychologic7.nych,
które opierają się na istnieniu
tzw. „ogólnej" inteligencji. Ta ogólna inteligencja ma być ośrodkiem dyspozycji
osobowości i stanowić rodzaj kategorii o
charakterze wrodzonej idei. Ma być rów.
nie~ najistotniejszym
czynnikiem każdej
pracy umysłowej,
Ale koncepcja ,,ogólnej'" inteligencji jest
równie nie do przyjęcia, jak idea jedno·
• · strcnnego wykształcenia
ogólnego. Dziś
w psychologii nie mówi się o ogólnej in1e ligencj i, lecz wyodr-ębnia· się jej różne
rndzaje. A więc istnieje inteligencja matematyczna, tak typowa dla młodzieży U·
częszczającej do szkół zawodowych i występująca u niej niemal równolegle z inteligencją praktyczną, która przejawia się
w zorganizowanej i celowej aktywności.
W inteligencji praktycznej wyodrębnia się
specjalny rodza.j sprawności umysłowych,
które otrzymały nazwę inteligencji technicznej. Niezależnie od tego nie trudno
rozpoznać inteligencję językową szczególnie silnie charakteryzując~
umysłowość
ściowo

młodzieży szkół

ogólnokształcących.s}.

Nie twierdzimy, że istnieją jakieś wrodzone a przeto niezmienne typy inteligencji, lecz, że występują one w różnorod
nej posłnci. Kontemplacyjny ideał osobowcści byłby najbardziej zwi~any Ż bierną inteligencją wytrawnego znawcy dzieł
sztuki i myśliciela lub dłubacza bibliote.
cznego i biurowego pedanta. Ideał spo·
łeczneg<>
wychowania musi wykazywać
samorzutną
inteligencję
działacza,
dla
którego wyczuwanie form stylistycznych
i struktur grama•tycznych
języka wiąże
się ś Jormami poprawnego myślenia i słu
ży ·ur.asadnianiu myśli i czynu. Ale istotą
oso.qpwości społecznej jest to, co jest istotą inteligencji: przydatność do urabiania
rzeczywistości pozaosobowej, a więc także organizowanie warunków rozwoju . osobowości.
·
Psychlogia odrzuca pojęcie ogólnej in·
teligencji, a typologia skłonności umysło
wych prowa~zi raczej do wniosku,
iż
istnieją specjalne
rodzaje
inteligencji,
które określają specjalny kierunek sprawności umysłowych. Czy tym specjalnym
rodzajom sprawności
,odpowiadają .bar·
dziej formy wykształcenia specjalnego, czy
ogólnego? Psychologia zdaje się przemawiać z,a wykształceniem specjalnym. Pad .gogika musi wyciągnąć z tego konsekwancj~
·
8. SOCJOLOOICZNA INTEGRACJA

OSOBOWOSCI

Pojęcie ogólnej inteligencji wiąże się rów.
nież z pojęciem osobowości
jako nowej
idealnej rzeczywi~lości kulturalnej, jednolitej i całostkowej struktury duchowej. Między
tak pojętą osobą, a inteligencją ogólną
jes! oczywista zbieżność I tu i tam istnieją

.
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owe punkty ogniskowe, które stano-

wią jakby metafizyczny rdzeń osobowo.
ścl, tworzącej niepodzielną całość. Jak je·
dna.le jest w życiu społecznym? Człowiek,

jako członek grupy, wchodzi w kr'ą~ odróżnych
systemów kulturowych, które tworzą w osobowości
jego
bardzo wiele odrębnych powiązań i czę
ściowych układów. N a gruncie psychologii
me pozwalają one ująć osobowości ludz·
kJej nie tylko jako jednolitej struktury
psychicznej, ale nawet w zakresie jakiegoś
jednego nurtu duchowego uniemożliwiają
stwierdzenie jakiejś harmonijnej jedności
N;1sze życie uczuciowe jest porwane według różnorodności bodżców, poznanie nasze jest
fragmentaryczne i poszczególne
L·agmenty wiedzy nie wiążą się w logicz.
ny system, chociaż wyknzują nieraz pew·
ną ciągłość rozwojową. A jeśli 'ze wszy.
slkich różnolitych
układów można· wydiieli6 jakiś kompleks, to tylko w jakiejś
jednej dziedzinie. Swiadomość nasza jes,t
rozdnJ"ln, osobowość nie znajduje oparcia
an: w inteligencji ogólnej. ani w żadnym
.i:::mym podłożu duchowym. Przeto ani na
drodze psychologic:mej, ani metafizycznej,
iem mają one poiostawnć w związku z
dcmymi doświadczenia, jedność osobowo.
śc1 nie jest do osiągnięcia.
lstnieje jednak rodzaj integracji, k16ra
ddnływań

3J Por. .lJr. Janiny Budkiewicz „Wpływ
w"tchowawczy szkoły zawodowej w świe
tl•3 materiałów
psychologa
szkolnego".
Drukowane w )izkole Zawodowej" Nr 1,
w wydnwniclwie ZNP Warszawa, wrzesień - pażdziernik 1945.

spodarczych i służby zdrowia, język pol·
ski, język obcy, historia w szkołach han·
dlowych, graficznych, zecerskich, arłystycz
nych,fryzjer!:kich, modniarskich są przedmio
tarni zawodowymi, ale ich walor ogólnokszłał
cący nabiera dopiero 1'u wartości i wła
ściwego znaczenia. Prz.e dmioty te w szkolę
ogólnokształcąc ej są abstrakcyjne, pamię
ciC'we, nudzą i wielokrotnie zabijają zainteresowanie. Całe wykształcenie ogólne
zawisa. w próżni z braku zastosowania, tra·
ci wszelką wartość wychowawczą.
Kto
kończył
ta1ką szkoł·ę w oluesie między·
wojennym, zdaje sobie sprawę, i·ak mało
!:>yła interesująca, jak mało kształciła inteligencję.
Zdarzały
się
oczywiście jak
wszędzie tak i tu wyjątki. Nie ratowały
one przecież sytuacji. Egzaminy na uczelniach wyższych i ankiety w szkołach podchorążych w dostatec.znej
mierze wyka·
zywały jej niski poziom. Mimo to cieszyla się i cieszy się obecnie uznaniem opinii

WYKSZTAł.CENIA OGOLNEGO
społecznej.
Istnieje jeszcze jedno pojęcie wykształce· 11. OPOR $WIADOMO$CI SPOŁECZNEJ
nia ogólnego,
wiążące się z istnieniem
Natomiast do. szkoły zawodowej opinia
ogólnych tj. jednakowych we wszystkich ta odnosi się z rezerwą. Poza przyczynami,
programach przedmiotów. Takie wykształ- o których była mowa, szkoła zawodowa
cenie ogólne, rzecz naturalna,- od dawna odpycha swoim związkiem z pracą fi:zyczjuż nie istnieje, właśnie w szkole ogólno- n.ą i przedmiotami technicznymi.
"kształcącej. _To co pedagogika_ XIX .wieku
Praca fizycztrn nigdy nie miała w nao~reślała ~1ane-m wyks~tałcenia og':"lnego, szych oczach uznania. Tradycje szlache· '
nunło s~oJe uzasudmenie · ~a grunc1? wy- ckie .były zbyt silne,
a dzieje biblijne
kształcenia k~asyc~negu,, kt?r.e było Jedna· (P.odstawa przecież naszej chrześcijańskiej
kowe dla wszysłkt~h . .l'oźn.ie1 ten sa~ cha- kultury) nie mało również
wniosły do
raktE.r . wyks~tałcema
ogolnego posiadała / mej wstrętu.
Chrześcijaństwo tr1ktuje
szkoła średnia o encykl.opedycznym zakr_e. pracę jako przekleństwo zn grzech piersie programu. Obecna Jednak szkoła ogol- worodny. Dopełnia tego zespołu pojęć wyr:oKs;;tałcąca na wyższym stopniu przesta· ksdałcenie filologiczne i literatura staroła być szkołą ogólną, rozpada się bowierq żytna (obecnie niewinne czytanki ' łaciń
na specjalne typy progra~owe:. klasycznył skie), która z jednaj strony uczy serwili'mmanistyczny, przyrodniczy, hzyko-mate• zmu, z drugiej pogardy dla pracy jako
matyczny, z których każdy realizuje za· sfery życiowej niewolników.
k1 e~ wykształcenia,
stanowiący odrębną
Podobnie nie wzbudza zaufania technicałość.
ka. Polska, jeden z najbardziej prymitywTrucizna specjalizacji rozkłada program nie zag-Ospodarowanych krajów, używająca
.>zkoły ogót:ioksz_tałcącej na wyższym szcze- narzędzi
rolniczych z okresu Faraonów,
blu Jedynie gimnazjum ogólnokształcące cierpi na technofobię. Jedni widzą w tech·
jest ogólne,
jeśli weźmiemy pod uwagę nice zagładę kultury duchowej, inni za·
jego niezróżnicowany w stosunku do li- bójcze oddziaływanie na instynkty.
ceum program. Ale o nie właśnie toczci. się
Nie istnieje żadna przeciwstawność mię
obecnie boje. Nadciąga fala reformy, któ- dzy kulturą a techniką. Wydzieranie tara zmieni program całej szkoły średniej jemnic na:turze i wprzęganie jej w rydi zróżnicuje ją nie według potrzeb abstrak wan naszej cywilizacji
jest najdumni'ejcyjnej osobowości, ale na pożytek życia szym prawem człowieka. Technika jest ogospodarcz~go, nauki i techniki,
współ·
czesnych funkcji społecznych i organizacji
kultury. I nie ulękniemy się jej specjali·
zacji i uzawodowienia.
Wyrobienie samodzielnego. sądu młodzieży w stosunku
do zjawisk życia zbiorowego, wykształce
Wszystkie na.iwazme.1sze czasopisma anglel.
nie rozumienia procesów kultury i wdro· skie wypełnione są. głównie informacjami i
ienie do wartościowania wytworów ducha rozważaniami czysto politycsnego typu, wśród
i pracy jest osiągaine na 1ej drod:i.e we
v,rłaściwym
wymiarze: jako ideologiczna których p1·zeważają te.maty, odnoszące się do
polityki ogólno • światowej, zewnętrznej. Jest
świadomość uspołecznionej osobowości.
to ogromnie dziś charakterystyczne, a przy.
10. WYKSZTAŁCENIE OQOLNE
czyny posiada - prawdopodobnie - dwoja.
A STUDIA WYŻSZE
kie: Piel·wsza, dość prosta, wiąże się ze zmia.
ną, jaka zaszła w mentalności angielskiej na
Przywilej
szkoły
ogólnokiształcącej na
wydawanie glejtu uprawniającego do stu- skutek przeżytej wojny, a wyrażającej się da.
lekim już odejściem od atmosfłlry iirolacjoni.
diów
wyższych jest jeszcze jednym po
przeszłości
odziedziczą_nym
rekwizytem, :mnu. Druga przyczyna, praktycznie głębsza,
Wykształcenie ogólne jest rzekomo jedy- leży w niemal gorączkowym niepokoju
An.
nym stopniem, umożliwiając'ym słuchanie glii o swą pozycję w świecie, która mocno
wykładów w pmsektorium i rozumienie skurczyła się i osłabła,
poc:zątków gramatyki greokiej na filologii
W rezultacie wewnętrzne sprawy społecz.ne
klasycznej.
Swindectwo szkoły ogólno- i gospodarcze mniej zaprzątają myśli publikszlałcącej spełnia tu rolę obola w ustach
cystów. Co prawda jest to trochę dziwne, je.
greckiego nieboszczyka. Niektóre uniwerżeli się zważy, w .iak ciężkiej sytuącji gospo.
sytety odważają się przyjmować na stu·~zej znajduje się tera.z ten kraj i z jak'•n
dia absolwentów szkół zawodowych, ille
samoz.aparciem i planowoficią dąży do wyjścia
żądają od nich wymiany matur zawodowych na dyplomy ogólnokształcące, Z te- z impasu. A tymczasem prawie z.upełnie się
go powodu absolwenci owi, uczęszczając tych spraw nie omawia.
już na wykłady, nie są immatrykulowaCiążą nad szpaltami czasopism
sprawy
ni. Przeszkodą jest to i sztywny
zakaz „wielkiej polityki 11, W opozycyjnej prasie
przedw-0jenny,
ale niewątpliwie istnieje konserwatywnej przeważa ton niechętny w
także świadoma negacja innych form wy.
stosunku do Związku Radzieckiego i do tych
.ksziakenia, riiż ogólne. Tradycja tradycji\ \" S 7 ystkich państw', które prasa ta uważa za
a braki wykształcenia humanistycznego, jego „satelitów", lub choćby za jego przy•
które stwierdzają
profesorowie wyższych jaciół. W p1·asie lewicowej dużo się mówi o
ucielni u absolwentów
szkół zawodowych, muszl\ być uzupełniane na stu- Organizacji Narodów Zjędnoczonych i o po.
diach wyższych w ramach wstępnych lał wszechnej współpracy, która 'może być po.
siudiów, lub krótszych kursów 11zupełnia prrez tę instytucję osiągnięta, Między wier.
jących.
Albowiem' przedwojenna selek- sza.mi prześwieca tu w tej dziedzinie nadzieja,
cja jest eliminacją społeczną. Nie mamy że oparcie siQ o ONZ wz:mooni pozycję Wiel.
zamiaru formułować jakichkolwiek zarzu. kie.i Brytanii na terenie światowym.
tów por:! adresem uc1elni wyższych,
jest
Ale są też ciekawostki z własnego, wewnę.
wszakże faktem, że tradycja· wykształcenia
trznego podwórka, Socjalistyczny tygodnik
ogólnego staje się · często żywsza od wy- „Tribune" zwraca uwagę na zasadzone na no.
magań pedagogiki, zobowiąŻań
społecz· wo p1·zez MOssleyoweów roślinki faszyzmu.
nych i potrzeb samego życia. Wielu spo· „Pierwsze powojenne pi11mo faszystowskie śród profesorów
, wyższych uczelni jest cz.ytamy - debiutowało w drugiej 11ołowie
zdnnia, że wykształcenie ogólne stanowi
•n„nia. Ukazało 1lę, t1 nadrukiem „pottfrn " .
najwłaściwszą podstawę studium wyższe.
go i to nie tylko uniwersyteckiego, lec7 3000 egzemplany dwutygodnnika „The Plain
Speaker", który ma być przeglądem zagad.
~akże politechniczneg9,
Wartość szkoły
.:>gólnokształcącej jako stopnia do· szkoły nień współ~zesnych, Wydawcy te.i nowej pu.
że ' ich polityka
wyższej polega nu walorach ,jej przedmio- bllkacji twierdzą z uporem,
tów tzw, ogólnokształm\cych.
P.rzedmio· nie jest w ża<lnym 1en1ie faszystowska, Jed.
tom tym przypisuje się niemal absolutną nak pilne przestudlowamle za.mle1zczQnyeh
wartość.
Gdy jednak .zestawimy je z tam nowin bież11cych - pisze dalej Tribune
pr;:edmiotami,, szkół zawodowych, okazuje - zmusza-nas do konkluzji, że - Jak bardw
uiq wtea:x, Iże w obydwu typach szkół wielu innych Judzi - 1ą oni fa11zystami, sami
większość
przedmiotów jest identyczna o tym nie wiedząc, Twierdzą oni oczywi~cie,
Dlaczego wob!lc tego przedmioty te BI\ ile nie mają żadnych konflłktów z żadną z lat.
de skonalsze w sz.kołnch ogólnokształcą nie.iącyęh partii. Jednak oatrza ich pi6r kie.
cych? Częściowo ził względu na różny za ru,ją siQ
przeoiw socjali.tom - „t.ej kliee,
kre:; wiadomości i żywioł
teoretyczny 1
jzq§oiowo znś w wyniku przesądów, ja· 1tóra dąży do upadku kra.fu i Imperium" pr1.eciw konserwaty1tom - „kt6rey nie po.
lde utrzymuj!\ się wokół szkoły .zawo
Pa!Ją zrobić nic wlocej, ,i111k tylko mruczeć
c;iowej,
Matamatykn, fh:yka, chemia w
ia socjalistów". O Związku RadzlMklm mówi
izkołach technicznych i chemicznych, ge
ografin, biologia (roologia, botanika, nau się w katdym. prawie artykule, wznaw1a,1ą.c
ka o człowieku
z higieną) i chemia w starego straszaka w postaci „bolszewickiego
szkołach handlowych,
ogrodniczych, go- p_lanu rewolucji światowej". Natomiast prze.

wocem poznania mechanizmu świata i narzędziem
wykorzystania go dla swoich
potrzeb wszelkich, a więo i duchowych.
Dla losu ludzkiego nie ma odwrotu z
drogi rozwoju tec:hnicznego. jak nie m~
powrolil na łono natury. Ra!unek ~aszeJ
cywilizacji ma według senty.m.ent~hstów
zależeć od powrotu do bardz1e1 p1erwot·
nych form gospoda:ki, cywiliza?ja te~h·
l!iczfta bowiem zabija w człowieku siłę
odporną wobec warunków bytu i odbiera poczucie szczęścia.
Przy takich
stormułowaniach ·' mogło~y
się wyduwać dziwne tylko to, ze w n1e
których dzielnicach Wnrszawy powróciliśmy do bardziej naturalnych warunków
życia,· mimo to nie przynosi to szczęścia.
łnstynkly zaś, które przy tym się ujaw·
niają, nie budzą w ludziach pragnień, by '
rozwinęły się powszechnie. Niechęć, jaką
odczuwają ludzie wobec techniki, ma nie
tylko filoooticzne podłoże. Działają tu tnkże przyiczyny społeczne. Opór świadomości społecznej wobec
techniki staje się •
jecinak coraz mniejszy. 1 tylko tam, gdzie
przesądy są jeszcze silniejsze od świado
mości życia, postęp, który przynosi tech·
nika, mo~e budzić zastrzeżenia.
NOWE IDEAŁY WYKSZTAŁCENIA
techniczny, podobnie jak postęp
SIJ.ołeczny jest warunkiem naszego naro- \
dowego istnienia. Bez rozwoju technicznego nie ma rozwoju gospodarczegp,
bez
rozwoju gospodarczego P,rzesta1emy być
realnym czynnikiem życia zbiorowego w
l:.uropie. Kozwó1 techniki jest jednym z
najbardziej P.ilnych . nas:z:ych: zadań. W
przekonaniu o tej konieczności musimy
wychować
młode
pokolenia.
Jesteśmy
więc znowu przy szkole zawodowej, Zwią·
zek jej z lechniką jest oczywisty. Do wy- 1
dobycia się i opóźnienia cywilizacyjnego
szkoła zawodowa przyjść musi koniecznie
z pomocą. Konserwatyzm różnego autoramentu, który widzi jej błędy, nie do..
sfrzega jej walorów. Przy niewielkich pop·aw'kach programowych szkoła ta uzy.
ska wszystkie zalety ~koły ogólnokszłał- .
cącej. Ale tylko te zalety byłyby w obecnym stadium naszego Iozwoju bez wartości. Szkoła zawodowa przynosi nadto
12.
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do kultury.
A. J, Bu.culewsld

Z prasy angie skiej
strzega się czytelników przed konsekwencjami
jakiegokolwiek mi~szania się w akcję skiero..
waną przeciw reżimowi. generała Franco, 'któ.
ry to rezim, według poglądów dwutygodnika
„ The Piain - Speaker" - ·„nie zagraża i nie
wadzi nikomu".
Ale zupełnie już wychodzi szydlo z worka,
gdy „The Plain. Speaker" porusza sprawę ży.
dowską, gdy pisze mianowicie, źe „jesteśmy
pewni, iż dymisja Generała Morgana wymu.
szona została prz.ez światowe żydostwo, przez
tę potężną, niewidzialną
siłę,
oi:arniaja1:4
$wiat",
•
„Tribune" pisze dalej: „The Plain.Speaker"
wypowiada się w sprawach polityki nie tylko
negatywnie. Pismo to wierzy, że coś innego
nii partyjne i świadomie akceptowane do~
trynalne różnice dzielą ludzi w czasach obecnych. We wszyatkich obozach politycznych lu
dzie oczekują o.dpowiedzi na pytanie, którego
istota nie jest im Jasna jeszcze. Ale gdy ta
odpo~iedź padnie - prawoskrzydłowi soC',lali..
ści i postępowi ludzie 2 innych partii na pew„
no znajdą wspólny język.
Wydawca i i·ednktor pisma „The Plain.Spe.
aker" - Mr H. B. Kerby - wyjaśnia, że ma
na myśli utworzenię „pewnego rodzaju par•
tii centrowej", któi·a, obok innych rzecz.y, za.
jęłaby

się

sprawą

niebezpieczeństwa, płyną.

cego ze strnny Zw!ązków ZawodowyC'h. Co do
c.soby pana Kerhy, to kandydował on w ge.
nera.lny.eh wyborach jako liberał, nie posiada.
ją.c dosyć pieniędz.y na to, aby kandydowal!
jako konserwaty ta. Obecnie twierdzi, że jego
znakomity dwutygodnik doz.na! poparcia ze
strony „oaób na bardzo wysokich stanowiska.eh".
Przy tym wszystkim twierdzi pan Krrby,
że ani on, ani Jego pismo nie mają nic wspóL.
nego z Jakimkolwiek faszyzmem.
Demasku,ią.c ten świeżo
(choć nie po raz
pierwszy) zaaadzony na ziemi angielskiej fa.
szy~towski kwiatek dodaje socjalistycina
„Tribune" ironicznie: „Być może, że w obeo.
nyeh powojennych czasach fasz.yści 1;1lajdą
dla siebie jakąś inną nazwę".
J. ż,
W poprzednim numene (8) „ICuinicy"
dnia .• muoa 1946 r,; Mieczyslnw ,f~·~"""
- 'l'ematy współczeme. Wanda żółldewska
Fragmenty 1 pamiętnika. Adam SnH Uspołec:mif'nie Pl'zemysłu.
JuUu
fluław.
•ki - U malarzy · polskich w Londynie,
Aleksander Ford - O filmie polskim i jego krytykncn. Rom11.n Werfel - Jes~cze
o emigracjach . Jan Kott - D„oga do reahzmu.
Prnoe Akndemii Umiejętności St, ż6łkiciw•kl Nn wielkiej fali żywy
embrion
ludzki w pro-bówce", - ''Jerzy
BttrsJci. Nowe 'wydanie „Krzyżaków - Henryk Ul~yn Rozmaitości - W zamczysku
spus7cza1ą mosty Adam Ważyk
Korespondencja. Po:eg!ąd prasy- - ph. Noty.
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W Klubie Literatów Łódzkich, .zTianym pod
„Kl·ubu P ickwicka" odbywają się dyskusje
organizowa.ne przez Oddz iał Łódzki
Związku Literatów i grupę „Kuźn i cy·•. Tematem pierwszej dyskusji była ,..Elektra" Giraudoux, wysfawiona na Sceńie Poetyckiej Teatru Wojska Polskiego. W Klubie Pickwicka
zebra1li si.ę literaci, plastycy, publicyści, reży
serowie i artyści Teatru Wojska. Wśród goś
ci był obecny Pr·e zydent Miasta Kazimierz
MiJal. Dyskusja nie została ;;akończona, dalszy jej ciąg wyznaczo·no na mastępny tydzie1i.
Oto w skrócie według stenogramu mjciekawsz.e wypowi·edzi.
nazwą

Stanisław Ryszard Dobrowolski.
Chciałbym, aby ta dyskusja odbywata się
całkowitej szczerości, d.Jatego
początku muszę podać l~i!ka wyjaśnień . Do

w atmosferze
na

dziś· dnia teatr
naiJ.epszą scenę

/

Wojska Pol skiego uchodzi za
w Polsce. Ja wciaż uwaiam
ten t•eatr nie tylko za teatr wojska, którym
prawie nie j.est, ale przede wszys'tkim za teatr w Łod·zi ( gtos z sali - którym także mie
• fest) ale którym być powinie·n.
Obecnie jest wspaniała okazja do przewentylowania polityki repertuarowej Teatru Woj
ska Polskiego. „Elektra'-' taka, jak ją oglą
daliśmy, jest wspaniałym Widowiskiem. Dzisie·iszy wieczór będzie hołdem dla jej reżyse
ra, dla jej kierownika artystycznego, dla jej
wykonawców, dla jej personelu technicznego.
s,ztuka jest doskonale hgrana. p i ęknie wystawiona, ale ... powstaje .kwestia natury kulburalmej. Czy należało właśnie „Elektrze" poświęcić tyle pracy i środków? Pozwole sobie opowie·dzieć anegdotę.. W roku, 1939-40
dostałem się do nie\voli niemieckiej, do oflagiu.
Gdybyśmy poprzestali na wyżywieniu
niem!eckim, byłby głód taki, jaki jest obecrne
głód teatru w Polsce. Ratował nas Czerwony Krzyż. Przysyłał paczki, których zawar~
tość wszystkim dobrle jest znana, bo są to
dzisiejsze paczki UNRRA. Trochę -dżemu, jakieś rodzynki, trochę czekolady, mleko w
proszku, kawa. Oczywiśqie niektórym of:cerom to smakowało, zwłaszcza kawa, ale był
tam batali°'n strzelców i postano.wiłem się zapytać co oni myśla o tych paczkach Czerwonego Krzyża. „Słuchajcie Góra, powiadam do
jednego plutonowego, co wy myślicie o tych
paczkach". „,I... p_anie poruczniku, żeby to
był chleb. szmalec, boczek, ale to są przysmaczki nie d,la nas". Uważam, że użycie tego zestawie111ia nie iest pozbawione sens.u.
Coś się w tej Polsce zmieniło w ciągu ostatnic'h lat. a Jeśli się nie am;eni!o, to chcemy aby
sie zmieniło. Jeżeli zmiany- zaszły w warunkach gospodarczych, politycznych i społecz
nych. to chcielibyśmy. żeby znalazły swói
wvraz w. życiu kulturalnym.
Wiele osób, usty sza wszy moja opinię, łJO
wie: ni·e, moi kochani, tak n.ie wo·l1110, prze;:ież jest intel'.gencia. są ludzie sztuki j t.d.
Zapytuję czy wolno budować życie kultura!-·
ne od wierzchołka do dołu, wówczas kiedy
dót jeszcz.e nie stoi? Czy można sob;e wyobrazić architekta, któiy ,by stawiał kośc!ót zaczynając od postawienia wieżyc, kiedy nie ma
dachu i na łeb kapi·e, ,to jest problem.
Leon Pasternak:
Kaźda sztuka ma swoją tendencję i swój wy
raz polityczny.
W „Elektrze" istnieję abst;akcyine sumienie świata, a przecież abstrakcyjnego smnienia świata w rzeczywistości ni,e ma. Sztuka Giraudoux, tl°apisana przed
wojną była pod pewnym względem sztuką pro
•racza. Giraudoux ,(:dz"a! zbliżający się petenizm we Francji i chciat mu się nrzeciwstawić. Tymczasem przen;esio11a na grunt polski, sztuka ta może wytworzyć w umysłach
inteligentów tylko jak;eś straceitcze fikcje
Między sceną a widownią powstają rozmaite
nieporozumienia. Reżyser popiera Elektrę.
iako abstrakcyjne su111ier.1ie świat1. a tymczasem, kiedy wt óg zbliża się do Ar~o- i grozi zagładą .•1dnoś"i , sympatia widza przech\la sie na stronę Egi~tosa. Przyt.najemy mu racj; - porzućmy snory, potem

Małe

•

strój mus;· pocfzialać na ludzi teatru. którzy
będziemy się prawowali, ·ojczyzna gm1e. Pro- by z tego powodu, że. Hkazuie się w przekłablem, -który _podczas wojny był dla J1as wszy- · dzie. Kiedyś miałem ·3 mi esiące czasu na wy- nie stykali sie z innym i śrouowiskami, zam·
stkich akt@lny. Nie można powiedzieć, że to stawienie .. Judyty". Otóż na P.róbach musi a- kmięci w swoim warsztac:e. Zebraliśmy się
problem wyłączni.e dla inteligentów. Sympatia tern się uci·ekać do czytania tekstu oryginal- tutaj . aby mówić o sztuce Giraudoux. mam
iest po stronie Egistosa, a tutaj właśnie jak nego, aby wydo1być ze sztuki styl właściwy wraże111ie, że boimy się po;v i edzieć, w jakich
wydaje mi si§, reżyser zup.et,nie ce.Jawo uwy- d'la Giraudoux na pół ironiczl!ly, 1~.kki, prozę, szatach chodzi ten król. Ni,ektórzy my.ślą sopukla abstrakcyjne sumi·e nie świata, podkr.eś która nabiera ce.eh. poetyckich. Rozmawiałem bie, że ten kr<)l jest nagi, nie, ten król nie jest
la straceńcze slowa o oczach umarłych naro- z Giraudoux w Paryżtl, usłyszałem od niego 1iagi, ale szaty nie są tak · imponujące, jak są
dów. Wybór szbuki, który we · Francji bylby znamienne zdanie: „Nie rozumi·em co to j.est dzi pan Korzeniewski, który napi,s at w pro·
tragedia i dramat, 10 nie QJJe- gramie bardzo wi·ele rzeczy . wyjaśniających
zupełnie natura!.ny : wtaśnJe w tak\:ęj insceni- 1nscenizacja ra". My - wiemy, ~e inscenizacja nie is1miała t~ sztukę. Wskazał na podstawową myśl Gizacji, u nas jest niefortunny.
w teatrach dworskich. My wiemy, ż·e history- . raudoux - jakoby w l;>i·egu historii zjawiali
W an da Żółkiewska.
cznie biorąc, zjawiła sie dopiero w epoce ro- się Ludzie,
którzy dOm9-gają się ukarania
Wróciłam z teatru zasuge·rowana pięknoś mantyzmu.
Koncepcja klasycyzmu francus- z,brodni i powodują '11owe zbro·dnie. Taka jest
cią obrazu. Ale czutam p,rzez cały czas w tea- kiego nie zna „inscenizacji". Ale my jesteśmy,
podstawa tej trage·dii. Ale jęst rzeczą waż
trze jakąś głęboką przy)5rość, że czegoś nie jak mówi Giraudoux, trochę szekspirows.cy. ni·ejszą, czy ta myśl 1'na oc\powiednik w rzerozumi-em i ż;e ktoś mnie jakoś, mówiąc brzyd Styl francuski to spokój, prostota, potocz•ność, czywisto.ści.
Czy jak powiedziałby Stefan
ko, nab iera, zwłaszcza w zakończeniu sztu- przy kompozycji kostiumów bardzo łagodnych Żółkiewski, jest adekwatna z rzeczywistością.
ki. Bo takich ludzi, jakich zobaczyłam; żebra zresztą. Otóż my 111i·e umiemy zagrać Gira- N~f, ta myśl n ie jest adekwatna i mija się
ków społecznie skrzywdzo1nych, myśmy się doux tak jak tr.z-eba, niie umiemy dać dobre- z rzeczywistością. Wcieleniem tlej myśli jest
vapatrzyili w ..ostatnich · 1.ataoh. Ci Judzie w go ton.u komedii francusk.iej. Nie odczuv:amy postać
Elektry.
Wytania się też sprawa
ostatnim obrazie stoją z wyciągniętymi rę literackich wartości tego rodzaju. To wszyst- obrony miasta. My dzisiaj, po tej wojnie, trakkami, z kikutami rąk, nar·eszcie są szczęśli ko się transponuje na zupetnie inne tony. Gi- tuiemy tę sprą_wę, jako sprawę obrony _oiwi! Dzisiejszy widz niepokoi się - jakto ? - raudoux za najgorsze szt.uki uważał te, gdzie czyzny. Wyłania się konflikt między tą myOni sa szczęśliwi, kiedy ojczyzna Z;gir. ie? Na trzeba zmi•e.niać sytuację i w ogóle kie- ślą i wyrosłą na niej ideą sprawiedliwości into odpowiadają mu ze sceny, że~inie Argo3, dy j'e&t za d·użo ruchu. za dużo efektu, lubił tegralnej a obroną ojczyzny. Czy ten konflikt
a to jest właśn i e „świtanie". Do dzis iejszego tylko czysty dialog. To co mnie wydawało jest adekwatny z rzeczywistością, czy takie
widza ten typ obrazu nie przemawia.
się statycz,nę.. dla n iego było iu.ż dostatecz- konflikty istniały'? Nie istniały. To wszystko
Halina I(owalska (Dziennikarka).
nyim ruche111. I tak zawsze będzie, wszystki·e jest grą pojęć, którą układa sobie idealista,
Może pan Wierciński i pan Korzen iewski próby przeniesien ia klasycyzmu · francuskiei nie jest waż111e czy robi to poważnie. czy
mieli ten punkt widzenia, który Elek:rę, oblą go nie uda waty się, tak jak Francji nie udało frasobliw i·e, czy wesoło. A dalej okazuj<: się.
kaną psychopatkę, i catą s ztukę czyn i znamie- slę przyswoić sobie Sze.kspira.
Mamy w ie·lu że E'1ektra. która jest oczywiście wcieleniem
' niem sztandar·u <lo walki z kolaboracjoniz- autorów, których trzeba grać i jeśli tylko te, sumienia, czy też i•ntegralnej sprawiedliwości,
mem. Jeżeli s'ię tę sztukę czyta, dochoc\z.i się atr potrafi zadokumentować, że spełni nale- ta Elektra znajduje matkę w kobiecie Narses.
do wn iosku, że może należatoby tego wieczo- ży;:ie s\vo·je obowiązki, należy pa kazać wszy- Szkoda, że dop~ero w kgńcu sztuki! Kiedy
;·u n ie zastanawiać ·się nad ideologią i tak wie &tko, ni'e ma pot : zeby ni.czegQ zatajać. Kata- przewali się wszyśtk{, nastąpi świtanie dla
le sie w niej nie dopatrywać. Boy powiedziat strofa Mejerholua w Rosji wygląd•afa dla za- żebraków, d'la I.u.du. To wszystko, co się ' dziekiedyś o literatune francuskiej, że .to symchodu fata l•nie, z bliska ta sprawa wygląda dua je, ma znaczenie symboliczn_e. Okazuje się, że
bioza mózgu i pici. Mózg po·kazano, nie poka- czei. Ktoś odebrał mu rozum, bo to co roblf, i.n~ Argos ll1i•e jest Ar~sem ż·ebraków. Tak samo
zano nam płci, dlatego nie mamy 9brazu ca- czej \Vytlumaczyć sie nie da. Z reguły odrzu- jak „GaJ;leae vicisti" w Nie·boskiej nie zadowo
łości. Przed wojną wystawiano u nas „Judyca! wszystkie sztuki. traktujące o a!dualnych il id,e owego katolika, bo jest przybudówką, bo
tę" Giraudoux,
gdzie nastąpiło odbrązowie problemach polityc:. nych. Kiedy byt przeko- nie wyc1ika z przebiegu sztuki, tak samo ninie historycwej tragiczności i w rezultack nany, że Rosia Sowiecka ustaliła się, powie- kogo z doemokratów nie zadawala takie czypokazano nam Raradoks. I tutaj postacie, któ- dział - teraz jest spokój, mogę powr0cić do sto symbolicz.ne
rozwiązanie u Giraud()ux.
re z punktu widzenia tragedii · gre~kiej i w komed ii. Sam sie wykreśli! z życia. Stanisław I to jest ta sprawa bolesna, o której mówiła
koncep_cji reżysera powinny być · potępione, ski co innego. Ten na swoim jubileuszu po-· pani Wamda Żółkiewska. Nie mamy zaufania
cieszą się sympatią. Czy może nie ·za poważ wiedział~ nauczcie •.nmie tej r,ewol1ucji. Nau- do tej całej gry symbolów, ni·e zgadzamy się
nie każe nam brać sztukę pall' Wierciński i czyt się i umiał to jakoś pogodzić i jest naj- _ z układem myśli i pojęć. Mówion9 tu o „Jupan Korzeni•eWISki?
większym reżyser·em sowieckim. My w Pol- dycie". Jeżeli toe' dwie sztuki porównamy. to
sce~ dążymy ·do stworzenia lepsze'go teatru. zobaczymy, jak bar.dzo „Elektra" jest ro~bita
Leon Schiller.
.
.
Trzeba teraz wiele wybaczyć, bo mamy cha- w konstrukcji. Przede wszystkim wielokrotTeatr oddych~. g~y ies~ w ten sp .J sob ata- os, bezplanowość, dużo się robi głupstw, za nie zaz.nacza się w sztuce, że to jest teatr..
kow'.lny. P~ze~ woiną n:ebQ.szczyk_ Ka.den ~ · które cierpi teatr wojska Polskieg_o
kolega Dalej, Eumeriidy z góry dają nam treść tej
Zaw1st?.wsk1 me pozwala~1 n_a to, więc zad~~J , Wierciński.
'
sztuki. Jest i bóg żebrak. ·u Eurypidesa zjadys_kusi1 na te. tema ty byc ~te mogło .. Obecni;:
wiaią sie bogowie na końcu, aby rozpi<itać
mozemy sobie swobodn;~ podysl\:utowac. Bohdan l(orzeniewsld.
losy ludzkie. Tutaj bóg zjawia się na pocz<itZfiam .irene~ę teatr11 poetyckiego - w czasach
Chcialbylll w:ii :1 ś , i!ć dlaczego „Elektra" by- ku no to. alw nie hrać udz.ia.lu 'lr sprawie. J;,; . '.
kousp;racyinych nązyw_al .•slę te_atrem .ekspe- ta pierwszą, a nie drugą sztuką w teatrze po- to bóg deistów, al_!! zmienił się od czas\! dels'.ymentalt1ym.
Rozum1~!Ismy, ze. taki teat~ etyckim. Jest to teatr studyj1_i_v poś\Vięcony tów, w 1937 stał sie bJgiem ·drwiącym. Otóż
1e~t potrzebny. Skąd w1_ęc PQWStaią _zarzuty. pracy reżysera, aktorów, zesp9!u teatralnego Grecy starożytn;, kiedy pokazano im bogó\\·.
W.1dać by!o~y ~ tego! _ze ~eatr W?JS~a Pol- nad kształtowaniem pewnych form. Układawiedz!eli jaka iest ich kompetencja. Koms~1ego V: o_gol1nei swoJeJ d~1a!altJośc1 111~ _s,pel- jąc program
mieliśmy na uwadze
przed~ petencia tego boga źebraka, który obcuje z
ntł n~lez~c1e. swego zą~ama. A.le przectez <:<t- wszyst·kim to, co może dać aktorom każda z przyrodą i z ludem, jest nieokreślona, zmiemla d~1edzma ~eatralna J~st pomek.~d w zame- tych postaci. aktorom k4:órzy chcą zfobyć na, dowolna. Do polowy drugiego aktu jest
dbamu,
~O?ter?' zaczmem~ rob rc porządek. własny swój odrębny wyraz.
·
_on obserwatorem detektywem, chce dojść
M~m nadz:eię, ze powsta~n~ rada. t:atralna,
Sama „Elektra" jest dziełem
niezm1erni-e prawdy jak Elektra, a !)Od komiec opowiada
ktora będ~ie :valc~y~a 0 to, ze by mtec prawo &komplikowanym może dlat•ego, . że na dnie co się dzieje za sceną. Kompet,encie jego się
ci? odpo;v1.edz1aln?sc1. za t? ~o s_1ę na . tym od- poety i to wybitmego poety s.iedzi bardzo wy zmieniają. . J to również świadczy o rozbici•u
cmku dzie~e. !a s~ę me dzl\ytę, ze przy calym trawny ; wż~ty w tradycje francuskie racjo- konstrukcji. Nie będę wspominał orta czy ses~acunku ial~1 panstwo 1'.1'll'.l dla pracy akto- nalista, tworzy pewne
ztudzenia a później pa, który sie zjawia, nie będe wspominał ·o
ro\".• powstaie, zamepok.?Jeme, to .sa'?o n~og!~ rozwiązuje ie w sposób niezbyt prosty. To motywie ŻQ,ny sędziego, równoległym do dratakze. powsta_c. z okazJI „wystawiema. ~i;ne! nie jest dzieło z jakimś kluczem. Taka zagad- matu Kłitemnestry, ukawiącym ten drama i w
~ztuk_t np. „Lilit ~e_nedy . Kolega W1ercmsk1 kowa postać Klitemnestry wyiaśnia się fig- . 7\•·ulgar~1 zowaniu życia codziennego. I o \vielu
ie.st J_ednym z naiwręk~zyeh naszy~}1. pedago- Jem. Giraudoux z uśmiechem podsuwa błahą rozma itych brelokach. którymi ta sztuka pog?w 1 potrzebo~vał. atel_ier ~I~ st_ud 10 ':' ~oczy- inte~retację; Otóż to dzieto mosito w soble trząsa. Ale wnosząc z tego wszystkiego, sztu~ionych z ucz:nta,~i. N!emmei !'ue dziwię się, s~eteg interesujących zadań, przede wszyst- ka j.est rozbita w swojej konstrukcji. Czyżby
ze to wzoudza mepokoJ. I to Jest dobrze.
kim dla ak!Orów.
ludzi teatru pociągały te efekty, które wvniWięc jak powi·edziatem, wina jest w tym
kają z rozb ic'a?
Nie jest to dekompozycja
wszystkim, co się dzl.eje, niestety dzieje się Adam Ważyk:
przy'padlrnwa. idzie ona w parze z zamętem
gorzej, niż dziać-by sie !:llOglo. Bo ktoś czeO ile mi wiadomo, pan Wierciński jeszcze i:1yśli i aluzji politvcz11ych.
,
goś nie dopatrzył. ktoś z·rezygnowal, ktoś nie przed wojCJą nosił Jię z myśl a
wys ta wien i·1 · Czy możemy powiedzief . .że postacie takie
chciał się wtrącać i mieszać do tego chaosu .,Elektry".
Wydaje mi się, że ludz!e teatru jak Elek\ora i Egistos r:..prczentują
pe\\"ne
To powtarza się na wszystkich odcinkach ży- na~knęli sil; na pytanie zupel•n!e dfa nic!. n:e- układy idei. które odpowiadają jak i mś poglą
cia teatralnego. Uważam. że nie może istn i eć spodziane: 'dlacżegoś wybrał tę sztukę? "fo dom z roku 1937? Nie możemy tego powie~ •
taka organizacja jak Z.A.S.P., która wlecze jest znam ieniem naszych czasów - uikogo dz ieć. W każdej postaci 111 : e~zcz~i ·ie jakieś
atmosferę zatęchk\ w sensie ldeolo gicznym · nie zadowoli odpow ie dź . że t a właśnie sztuk a idee. pogląd)". aiuzie pol:tyczne. ale tak są
artystycznym. Ten stan trwa, trwa i na in- była.potrzeba dla wewm ętrznego życ i a teatru n i ~uporządkowane, że żadna z trch postaci
nych odci111kach życia polskiego. Wszyscy od- Dzisiaj ludzie sztuki pa t r z ą nie tylko na sce- óie
prezentuje
określotJego
stanowiska
czuwamy nowe nurty. nic też dziwnego, że nę, ale i 11a \\' i down i ę ,
ob rh odzi ich iueologic7nego. Tam są szczątki :de i, tam s.i
jest taki odbiór„ Giraudoux Jest trudny, choć- społeczne oddziaływanie teatru .. Otóż ten na- odłamki aluzji.
Wielu widzów ,ziryto,rnla
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kwestia sprawiediliwości integralne]. To prweleż l)odczu R.ewó'lucii francuskled
mówiło
się o bezwz.ględn.ei SJłlra wiediliwoścl., równoś
ci i cnOo<:Je bezwzględnej. To bylQ deoor.11m
Re-wolouoii :Francuskiej, lei nadhudowa ideolo,
gfczna, totu ja postać Elektry traktuję p~
c~ści jako wnucz.!1: 0 R.obesp ienra. Trzeba sobie zdać SPt·awę, jak Francuzi pneiimuill swoje tradyc,~. Widzą w ta kirrn R.obespieru fanatyka beswzi.gilędnych idei, który
rozpętał
4<>.mową mordownię, widzą w Rewolucji Pran
cuskiei krwawą anegdotę. ale i zarazem wielkość ludu, który dzięki takiej rozprawie choć
by miał zgi.nąć, „zgasłymi oczami" będzie pro
mi 1 entował
pr.ziez stuJ.ecia.
Z r·emi11iscenoii
Wi.elkliei Rewalucj.i pochodzą te dziwne T·z eczy, które mówi Blektra, ktedy j,uż lei hrak
argumentów„ Gi11audoux, iak zresztą cala inteligencja miesz,czańska
przei11T11U'ie wielkie
tragyoje 1111iekryfycznie i niedialekty_Ewie i w
1937 r. opemie szczątkami tej td·eologii (:uży
wam bego • slQ.wa w sensie Marxa) i tego d·eoor.um, za którym w czasach Wielk~j Rew~
luoii kiryla sie k.onkrebna treść spot.eczna, a
dr.isial Jut j.ej nie ma. Teraz widzirrny dllaczero to pojęcie sprawied;Jiwości łączy się symbollcznie z ludem. Miał racie reżys.er Wierciński, te wsadzi! czapkę frygijska na giłowę
kobMlcie Narses. Ale fa znowu tylko symbol.
Na tej .!eta.niwie
symbolów rozpięte są rozmaite aluzje po!ityczine z roku 1937. Nie starcsyło autorowi wątku klasycznego, żeby te
ałuzje politycwe p_omieścić i tym się po czę
ści Vlumaczy dlaczego właściwie treść antycineJ tragedii prz.esu·nęła się poza margines,
dlaczego
nastąpiło
rwbicle
ko.nstrukojl.
W pierwszym akcie Egistos mówi o sztuce
rzą\lienia. On nie .uśmierca ma.ntfestacyjnie,
on krzyżuje w dO'linach po c(chu. Sfery rzą
dzące ówczesną Pra11oią parlamentarną oczyWliście używały innych metod 111i'Z dyktatura fa
u1stowska, ·a le w afazjach Egistosa jest coś
""1ęcej: duch niel;nterwencii. atmosifera lzo·lacJi.; tworu.nie· wyse.pki, unikani·e rozgrywki.
Następnie okazuje się, że Eglsto~ nie Jest godny tego, żeby miasta bronić. To by.I wyrok
wyda!IY przez Giraudoux 11a sfery rządzące
'f'rancią. Giraudoux przeciwstawia im to, co
mć.gl!by nazwać
duchem Rewolucji franc.
m6gt naz\l.l'ać d1J.Chem Rewolucji Francuskiej.
Giriudoux już w ki1ka lat t>O pierwszej wojnie w powieści „Z\gf r-ied et Limousin" przewidział pew.ne foT1111y duchowe
odradzania
sle !impe·rializmu niemieckiego. Giraudoux by!
wrogiem Ni·emiec i przewidział nową woinę.
A~e w świetle .doświadczeń tej wojny wyczuwamy, ż,e w sztiuce, w jej al1Uziach brak podstaw~vego czynnika historycwego. Szlo prze
c\eit o aktywność OJUd'l.I fra.ncuskiego, a tego
ni~ zastąpi żaden bóg-żebrak.
Otóż dobór
eleml.'nt6w nawet symbolicznych i dobór alu. ~Jj polltycznyeih Jest niedostateczny. Sądzę
tt TP.~:vser...nie brał f.ego pod uwagę. zapatrzotlY w 11ęcące go . możliwości pra,cy teatralnej,
Tymczasem od roku 1937 zmieniło się uspo·~obienie widowni. Dla dzisiejszego widza dę
Ur gatunkowy
tych spraw jest z•nacznie
większy niż zda walo się tym, którzy nad tą
g'ztuką pracowali.

STR. 1>

.K.U~NlCA

I

HALINA O.ORSKA
NAD CZA

• ki
Nowe ksi„z
~
WODĄ

Łódł. , .,Ksiązka",

1945; str_ 181 i 4 nL
Bardzo w
porę
przychodzi reedyoja
tej piąknej i miłej książeczki, której ten·
danorą - jak pisała aulorkn w pirzedmowie - ,jest nauczanie
młodziooy
sZ'a:
cunku dl•a moich poczynań i dla sameJ
siebie"„. Znajdzi1emy tiu jed:-!ak poz.a ta·k
·S k1omnie określ-0nym
programem
,,tendemcyjności", i•ńne
jeszcze, o wiel~ donioślejsz·e myśll'i i idee,,: pochwa~ą zyw~
go i c;:zynnE!go altruizmu. inle:prełaC]ę
rzelelnego palriolycznego uczucia, wiarę
w człowieka, klóry godzien jesl lego, ~y
go ukochać rozumiejącym i przebacza1ą
cym sercem.
Bei: moralimtorskich
banałów i taniej
dydaklyiki opisuje Górska niedług~e dz~e
j'e świellicy dziecięcej na Czerma~~w1e,
odsbani.e dusze, czyny i losy młodz.1ezy z
przedmi~cia, Są to dzieci,_ ~tóre - ~brew
pozorom - nie tylko UJ?1e1ą my§l:ec~ lecz
ponad to, wśród mzlerk1 1 zwąl~1en 1 ~e
wnętrznych komplikacji
próbl.ll]ą r~zw1ą
zywać niełalwe problemy społeczne i moralne. A rozwiązują je niekiedy w spb·
s6b, mogący służyć przykładem , dlla ~<>
rosłych i dojniałych, bo - jak pisze Gorska , nie ma Prawdy dla dzieci, Prawdy
dla "młodzieży, Prawdy dla dorosłych,
Prawda jest tylko jedna"„.
Młodość nie jest ist-0lnie ,,jakąś. szkół
ką elementarną", to leż nie lępy.mt oczy·
ma baikałarza, leoz jasnym i współc~uią:
cym spo}rzeniem
mądrej przewo~mczlkt
ogarnia aulorka swój ,,Zakon Błęk1!ny~h
Rycerzy". Umie patrzeć r!'a swyc:h niesfornych pupilów, a z tego co w nich dostrzega potrafi wyciągn,ąć powiażne i . T?·
rumne wnioski. Jeśli nawet spolk!amy !llę
gdzieniegdzie na kari.ach tej, ~po~ieści. z
pewnym nadmiarem hlernckosc1. me . moze·
my o to wnos-ić pretensyj d-0 pisarki, której cale życie, twórczość i śmierć męczeń·
ska były jedną shl.żbą ofiarną, jednym.
wielkim świadectwem oddania· się sprawie
krzywdzonego i cierpiącego czfowieka.
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Rłe dóbr 1Jiemslcioh - ł :to - kogo - n~clz.~
rzy nieru nagld1. bosych, .g~otlnyioh. zyoiił
doczesne Jest ntczym -· wolah - ~arnoś~a
0
n.ei· dla nieJ". Bo dhtop szuka kslatki. która me w-0bec tycia pozagrobowego, wiec tllle dbaJ
~iemskie potrzeby, módl się, a wS'zyst.ko z.do·
byłaby tylk-0 „rozrvwka. zabawa. drdnie„
bowl kl p.rzy·
mem ciekawości zmysłów. ale musi uczyć, będziesz, spełniaj r.e1iin1ne 0
az •
stepili do Stołu Paf1~kie. ~· a .otrzytl?asz po
podnosić. rozwilać. uszlaichetJlll.ać. norywać, śmierci wiekuiste ~zczescte. Wiedza 1est J»pobudz.ać do rnvśtenia i do ozV'll'll.".
kus" diabelska. tnldem i zaraza., kl_ucz.em do
Oczvwiścle książka ma uoivć nie uctąc,
"
ó niec lub
uszlaicltetniać. aile nie moralJ.zować Hd. Od ~~f~~kiid~e~df~n~starczy 01 r za ·
tego motemy przejść do sprecyzowa11ia, z.aJeszcze raz w,ykaże Jan W•ikto~ rok. chlodan Hteratlllry w o.11:óle.
pa na przestrzeni wieków oolsluel h1.storH.
Winna ona „mwec-zvć płytkość. małość, Zwiąże go z Bolesławem Śmiałym ~ Chrołntdz,ić oorzyd~enie d<J WSZYS1fkiell:O, CO trzy- brym i z Ja.gi·ellonami.
.
m~ w błocie, co t>t;lza w orochu. Pis~rz ksztaf-.
Niestety dhlop nie wszedł w odP?w1ednle!
~Je dusze czyt.elniika, w~ntycza dr?in. stwa.r.za proporcii do nas7)ej literatury. I to 1est w,1et
idee, pos.tacJ.e. narzu.ca i·ch mvśh I pragnie- ka krzywda. Spra\'lrila ona, że prze?- wieki
nia".
·cale narastało w naszym ludzie Jlrzekona•nie. O
Słusznie. Poza tvm oisa~z winien się starać tym, że Jesit nieważnym fraJr111enłem tycia,
odpowiad1ć na ciągle ludzkie nvtanie: „dla- że j.est raczej na jego pervferiach„.
czego?". BoJ;ciem nie i est. ale nil ech odp-0wiedi
I ieśli możemv nadrobić te wiekówe s.a-na pytat1ie „dlacze.l("o" orobule najbardziej niedbania to ni.echa i iliteratura wyz"'.~U
zbliżyć do · niezna•nVC'h oraw. Dar wizji - to w swej treści odrcbllGść psychiki 'Chtopsk:,e\;
wielka rzecz.
.
Nie znaczy to jednak. że łrzeba ia „uchlop1ć
Wyraźna wa.lke wvdał autor „Wierzb nad ni•e, należy ia tvlko wzbogacić. bo w pierwSekwa,ną". przy tej okazii tvm czynnikom szym wypadku byłaby tylko „przebtLerank•
któr" w Polsce w dużym stopniu or.zyczyntl.ly zavustowa".
sie do zagnieżdżenia sie w osvc.hlce ludu fał„Pisarz musi zeiść do c\tlopa I robotn11ka
szvw:vch 1 bted;nvch kienmk6w. a przede przv warszt:icie, iść /. 11'rni w iednvm szere·
wszv~·tkim klei;owi i szlachetczvźnie.
gu w nowe jutro, w ten sposób tylko „roi·
,.Miecz Jagiellonów w:vrabvwal potęgę. a pra:estrzenimy dusze ludu i rozszerzymy łlO"
Rzym rękami biskupów ia deptał krzyżem. aż teire ~olski" - brzmi credo Ja11a Wiktora.
spętał różańcem jei wielkość. a jezuici dokońci•eknwszv~h nut - to zest"wienie Szeli
czyli dzieła. zrochneli Polske w• zaPa.ieczoną z prndam i "'s' polskiei. „Wieś nie oóidzie za
kruchtę. Czy>taicie uważnie dzieie Polski. a Szela. Szela wzial w _·.: ebie noczucie niedoli
tam znaidzieci.e dość ootcoialacvch zarzutów. ludu i iest wvrazicielem teiro buntu, który
dość druzirocacych dowodów. choćbv u tak się objawi! "; straszliwei niena":iści. młoda
zachowawczego historvka. iakim .i est Bo· wieś zaś idzie w przyszłość z prairnienle>m
brzyński. W żvciu narodu. w cndziennvm ży- pracy, bl1dO\\'ania i przetwarzania. Nie chot
ci'l.I brak żelaznej woli w czynl·e. w walce z marnować s:t n;;i nienawiść i zemste".
przeoiwnośoiami.
brak rozmachu w miłości
Troche niepotrzebni!! przewiia sie w tym
i nienawiści. ws•zedzie bierność. dobrotliwość pam~ętniku ideo''·'.a nić moca,rst)Vowości, nie·
czy poczciwość graniczttoa z !1,'fupot;1, rozlewa- słusznie wiąż<JC wiz.ie now.e! r~ecz:vw'stoścl
iącą letn.Ja wodę, snobizm, prywata, za111ifo- polskiej z ow:vm
szumnym o.Jue5c "1 ha~el
waruie do wvgód. czekan·ie na cud. zapomi- sprzed 1939 roku. · okresem Ug-i MO'rskiel
nitnle o naJtywotniefszvch problemach, urny- ii Kolonialnei. „Musfrnv bowl~ - w~ a11tora
~łowość bradwa różar'1cowe.1rn.
kleplacego - wyteżvć wszvstki·e pnzvrodzooe siły i zdo1·
pa·cferze bez1'-'ślni·e, zano~zace.l("o modły o 11ości nie tvlko po to, by zachować życl~,
laske - sa wyrazem wiekdwvc.h dążeń po ale wcia7, stwarzać t?lde wartości. które by
zabici11 żywotności Polski Jagiellonów przez nas wvróżni!v wśród 1nrodów wschodu i za·
obskurantyzm d.ewocyjnv. Możni. syci, po- ohodu i wyznaczyfy należne mieisce na czele
tężni kapłani, mieniacv s1ie słull:ami bożymi postellu".
uczyli w ko~ciele ubóstwa wvrzeczenia
relikt Bąbof
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krynice" fana Wiktora (Ksiiążni·
ca Atlas 1946. cena zł. 70). to rozoietv na 9?
Naleł.v z :i:ad-0woleniein zanotować, że da· tmi•~nil-0" Hannv Morlkowticz-Olczalu 11 , ; 1)()stronkach dli.alo11: Jana Wiktora ze „swym zna- "me zas!użonl' firmy wydawnicze wznowiły bór tych .j<.siążek pod wz.ględffill treści m.ówf
jorrnym sprzed wojny".- jak mówi sam autor Mroją d7:iałaltl.()ść, Ru: :p<> ni.ił! ukazują aię sam z·a siebie.
w prizedmowie. Temat? - Ohlot> w Polsce ~ książlki, lctóre stllll'anno~ią wyk-0nanja niewiiele
„Sława" zasłużoneg<1 ,a 111jeodżliłowanego pej.ego rola, literatura ohlooska i literatura w u~tępują przediwojermym, jalkkolw:ek d-0br.ze dag~ga Janusza Korczaka jest wzruszającym
og_ql,e. ,
.
. . .
•
,_
wiemy wszyscy, z ja%. wiellcimi ł1rudnościami wycinlkiem iz życia prtMwojennej, zubożałej,
1
Vv 1mar.; c-i. la111a, w1dac .iedm1a-.
ze to „;.;n "·~lr~y <'>l!ła tpMd~1 lc<>ja "·yAl'wn 1m11 w-0be<> nif>• d\l'Qbn<:>mie~1cnńsk•!Pj rodziny, gdzie drieci w
Wiktor rozmawia sam z s·oba. Rozmowa jest dostat!ku ipaipieru.
niedo.statiku i w walce o chleb zbyf wcześnie
długa ~ tl!i•ePozbawiona cech orzebrzmiałego
Zakłady wyd·a,,-nicze M. Arcta wystąpiły na · dojrzewają 1psychiczn:e, g!1zie maTzenia o nauvatosu.
rynek ks'ięgarski'. z dwiema książknmi: z małą ce i sł.awie muszą :p.ozostać niespełinione, lub·
Zaczyna się tak: „Zbliża sie czas walki, kie· wielohal'winą książeczką dla najmł-Odszych pt, karmić się okruchami, które spadają ze stołu
dv trzeba bedzie. wytężyć wszystkie sity, na- „W mi.a.steczlku Zapa~kowie". Ewy Szelburg. upiv;ywilejowanych . A choci!aż autor sam pró·
piąć wole, zrość s•ie z Polska mieśniami, kość- Z~rembimy i ilust1racjami i -0hjaśnieniami Ja· buje e>plymistycznie wier.zyć, że z „dumnych •
mi, żyłami, a.by wreszcie poruszyć ia z posad dWi.~i Bełdowskiej, oraz z powieścią· dla dzieci zamiarów, górnych marzeń i dążeń do sławy
i -pchnąć ku dziej.owwn orzeznaiczeniom, dla sta,rszyclh IP'\· ;,W·e•soł•a Gromada" Janiny Po- ooś zaw.sze zostanie", wiemy że te słowa jegC
dobra wszystkich". M·esianizm kłóci s·ię tu r11zińskiej,
dopiern dziś. w nowe.i socj.alnei rzeczywi'stości,
wiec ze wsoomn·ienhem tvch czasów, kiedy
Zbiorek „W miastec1kt1 Zapafkowi1e" jest której Korczak nre oorzekał, iaczynają n.abie·
patos zaozyna\o się słowami: „Ida czasy, któ· 'P'Omysłowym połączeniPm tekstów poetvckich rać istotnego sensu, stają s:ę realne dla nowego
I)() c'e~awych wniosków prowadzić moł.e rych znamieniem bedzi·e wvści.11: oracy„. Hd.". z przystępną nauką majsteflkowania ..Ja.'k sam p-0kolenia.
'
obserwowanie dr<Jgil rozwo-Jowej tea·łrzyku „Sy·
Jest poza tym silna s11g·estia. że- la.n Wiktor tytuł wskazuje, dzieci operować mogą naj.tań·
Druga z kolei powieś<' „Chłopcy z placu br-0•
pragnie zmobilizować ..front do chłopa" w szym i najłabwćejszym do ooobycia materia- ni" Fr. Molnara, w harclzo cz~· stym .; pięknym
r&n,''. Pierwsze przedstawienia przy całym PolSoCe, dialog jego bowiem zbvt ,mocno wy• Jem, to znaczy !P'lldełkami od zapałek, Wdzi:ęubóstwie środków, niedoświadcz.eniu i nieudo-1- kra.cza poza ramy artykułów publicystycz- czne, ipehle prostoQ!ty wiersze E. Szel!burg · Za- tłumaczeniu Janiny ~fr>rlkowicz jest utworem.
z życia uczniów w~gier' kich. Warl<lŚĆ te.i ksi•·
noścf techn'cznej §wi;adczyły jed1J1ak o jakid1ś nyoh, traktujących sorawe ludu
wi.ejskiego, remhiny na IJ>ewno -będą jak zawsze, uluhionl\ żki jest nieprzemijająca
ze względu na jej •&•
pr&aoh poszttik~wanla nowej drof!I, choćby artykułów zreszta wvsad.zonvch frazesami i kkJturą
najmłodszych
czytelnuków. Neto· łożenin C'lyczne i zawsze alktualny d1la mlodtletu i ówdzi·e - czczvm banałem.
miast - wydaje mi się, że nie/które wzory ży
w:eku rlorastan ia splot zagadnień, jak odpollO'l'ów wy.1ścia poza krąg temaió;v mtes7.U autora .,Ożywczych krvnic" można zna- zabawek są Zlbyt wodne. a w szczególnoki ćcn
czańs1 kieg<1 kabaretu. St-0pniowo poziom arty- leźć uzasa.dni·enie tego frontu miedzv wiersza· objaśnienia nie dość wycze11pujące. Wol1ec te· ·:waga, honor, p<Jświęrenie dla i1de(
Utwór Hanny
Mor~kowicz-Olcrnkowej pt.
1ty-cmy się p-0dwyiszQ!, ale jedn-0cze4ni:e .wsiel· mi: oto pncżyJn sie Już mieszczaństwo -- go, że nje wszysll!de dzieci mogą liczyć na po„.Talk
się wszysflko zmienił<>" jc~l wrrlłul( autor•
ki~ jstotnir~sze ambicje malały. Przykłnd : „Ple- zbvt przeindvwidualizowa11•e, by modo stano· moc dorosłych, stan-0wi to pewien mankewić baze państwowo-twórczą, i.rrunt na któ· meni tej bardzo ipożytecznej kslriże<'ik'.. A prze. ki p-0wlrścią wirrs1Pm dla ~tarsz,·ch rlziecl.
Moim zdaniem trudno jest umiejsrowić ten
cy'', wcale niezłe i dosyć zabawne widowisko, rym moż.n a by oprzeć nrzyszła budowę. Ale oież wiła 'nie dla takich dzieci ,,Miast czko za;
ale zuipełnie jlllż wyraźnie Ldące na zaspokoje· tym gmntem Jest chłop polski. J o tego chło- tpałkowo" będzie najozęściej ,;e.ili nie jedyni\, p-Oemat w ramach Jakiegoś okrdlonrl(o rodia·
jru literackiego. Przyp-0m'.1na 'on, sądzą<' po apo
nie f!Ustów drobnomieszczańskich.
pa walczy aytor diafo11:u. zawierając oręż
to jedną z nielfoznych w!Anych zabawek.
formę pami-etnika z roku 1943. W dziełku tym,
Czy nie byłoby wskaz.ane na osta~nie-j 11otro· kojnym, gaw~dziarskim toku narracji, utwo~
Niestety,
„Plecy" ok.azały się arcyclziełcrn autor 11osuwa sie iednak dość daleko: synte- pie teg-0 rodzaju zbioi1ków
podać dokładny ry Syrnkomli.
Nie jestem również pew11a, CZ)' utwór tn
• · w p-0rownamu
·
·
tyzuje idee i 'prądy nurtuiace chłopstwo w adres "'yda-ni·
... wa i -~stosować
za..,ytaniie
„
" m
„~
d<> b rego sma k u 1· pomys 1owosc1
.„
czasie okupacji - w ten suosób stawia się do mały_ eh czy!C'lni•ków minie] więcej w takim nie zyskałby 111a dynamice i e-kprE>\j:, gdy.by
z osłalnilą premierą. ,,Ti'zeJ muszkietero~ie",
„
B o me
· Pv•
,...rz ebu'e
w d o ś'c wvgc d ne1· SV tuaCJt.
J
sens:e: „Napiszcie, jak wam . podol>ała się ksią· był pisany prozą, Natłok zdarzeń. pri~miany
widowi ko m.uzycme pióra Z. Gozdawy i \V. już aktualnie konfrontować sie z rzeczywistoś- tka i kitóre z :i;abawl!'k udało się wam wyko- duch-0we młodych hoha•łerów, doza roz1rięloł•
oza~u. w Mórym "rozgrywa się akoja p-0wieAol,
Stępnia, są jaskrawym przykładem trywialino- oia ludu polskil!'l!'O. nie ootrze1m.ie być wyraź- nać?".
ści, płaskości. -~fadectwem zupe!lne90 brelku n:vm i zdecvdowl!!nYm. To prz.ecież tylko było.
Zwyczaj ten, ipowiszechnie stosoWtllny w Illieuniknione J>ll1ZY wierszowanej fom1ie dłuty•
Kiedy? W roku 1943. Jan Wiktor rozmawia zw~ąizku Radzirckim, wal.'to by hylo ipr.zeszcze· z,ny, a co l!a tym idzie m-0notonla 111iekłórycb
jakiejkolwiek i\!l!wenoji. Co gorsza, pnedstawi.- z saba saimvm.
pić na naszą glebę, Nawiązanie b1i·tsieg-0 kon- fragmellltów, wszystk-0 to IP~zemawlałoby M
n:e jest piekclnie nudne. pir,zewlekłe, każdy
Mini:o to „Ożywcze krvnice" S'ta1nowia bo- ta'kilu z czytelnilkiem wyznaczyłoby drow,. d· cl!'le moją pro<pozyają.
Pomimo łyoh ustrzeżeń powieść „.Tellt
dow~i;p p-0wtarzany Jest po dwa razy, może gaty materiał do dyskusji. Naioierw idz1e tu tym, kl,5rzy wagną jak naj1'lplej płltlcować dla
.wszys~ko mni·enf.~o" jest bardzo
interesując"
. ł k az'd Y z d w óc'n o Iksiążkę
dla ludu.
Wiec · przede
wszystkim
roz'"<>J'u
ksi'ą"''·i·
w Polsce.
. dlatego, że popi~ać się chcm
·
p·
i
ł
ć
"
L.A
ro a Pisarza. „ 1sarz wm„en orze amvwa
Powieść .JanilllI Porazińskiej
pt, „Wes-01.a próbą syntezy rpT.Zeżyć trnJga dzieoj, wycho~
0
auioro '· ·Mam···
·
I
wanych w dobrobycie i zaskoczonych niespo' ł·u doslown:e siódmą wodę ,..,,,.
„- przes·zkody· (1'ak1'e?)
· · · ' wdz1'erac'
·
"·1'e do 1'zh za- Gromada" jest przeznarzona d·la d zteci
S> ar·
„Szp:Ikacti": ni.e udolnie r~zfaną i chwilami nie- oomnia11ych, być boiowniklem i obrońcą". Bo szych. SI-anowi ona lekturę uzupełn!ającą dla dzianie konsekwencjami wojlny, Au·tol'lka pl'IZe.r
jakiż rtożytek mi.al lud z pisarzv dotychczas? kl.asY. IV-ej szk-0ły powszechnej . .Tak-0 książ!ka umiejętne stopniowanie pl'IZemi.an duchowych,
00 cuchnącą. Scena na Dz:kim Zachodzie jest
Pisarz „wołał być pieśniarzem luvanarów, bud .
(' 1 1
· .,_.
•
zaclhodzących w rlziec!ach, doprnwadza do mo·.
,PO pro~łu obrzydliwa; widać jak autorzy w dua·rów i mieszczańskich haseł".
• prze wo1enn.a
JeS o wznow1entq zawiera meI11bu tuż przed :wyzwoleniem. Lecz rodzeń•
. się
. sza brem, przyk''•&·
J.an w ·1'ktor słus·z·n1'.c 111o'm1'.
że lud n1'e lubi' -Ona tpewną ilość• zagadnień
i
faklów
Jak
na
gruno:e rzeczy d el ektuJą
w
'k
·
h
·
słlwo zahart-0w.ane twardą szkołą życia nie doi
zytać dz:i.eł 0 swoim ŻY
. du. czego dowodem nasze fo1imy życ11 a ca1• owicie
anac romcz· Tasta j.eszcze d-0 !Z!l'Ozumienia wielkioh prawd,
skują kanciarstwu, rozikoszują się ~prytem o- C
nyeh
są „Ohlopi'' R.eymonta, „Na skalnym Podhalu''
· · ·
szustów. Efekt polityczny teJ pseudo-saty•ry jest Tetmajera i niemal wszvstki·e dzieła Orkana.
Wi.elka szikoda, ie wydaw1nic1two nie zat•r<!- gdyż młodzr. hohate.r zy nie wys7lli z kręglt
zupełnie wyrain'y ii nied1wuznacz•ny, aż dziwme,
„Ohlop najba·rdzi,ei boi sie wvśmiewania. szozyło się o przeredagowa.nie poszozególnycł1 spTaw domowyćh . i rodz,jnmyoh. I dlatego koń•
cowy akord J<si4żlki, że tl'IZeha b1Hlować „Z ce.~
·że me
· d osit1rzcgIi go 1ago d m· recenzenci· z wy- . N. 1·.eraz· spotka ,.,"'O n'·i'eszczes'ci·e
ni·e rozdziałów i zastosowanie ;eh do nowych wa_
1• nii·komu
1
zdradzi taiemnkv. nawe1 naibHższemu sasia- runków życia. N.iemriiej bogaotw-0 treści, ty· · lej swej młodej siły. pr.zez ww~·st1kie lfl 1'zyszłt
działu KuUury :. Sztll'ki.
dowi, „boby miał uciec.he •i 'wvśmiałby się". wy bezpośre-dni humor i pi:ękna. forma czyni lata Doi;n Odrodzonej Woln<J~Ci - Siprawiedli·
wego świata"; zanadto może odskakuje od
Czy warto mówić o wykonawcach? Co z te· - W mieście spotykała go pogarda dla mowY, ją 7.awsze interesującą.
kompozy.c ji całej p<>wi;eścJ.
s1roi·u, z\•mczaiów dla całego życia, dlat•ego
Rad-0ści, trudy i kłopoty wesołej g~madki
go, że B!eljcka bvfo do_sk-0nała i 'P'<> raz pierwszy
·•' że Tetmaier iest wvśmiewca i szy- w
· · k'1eJ· s z:k.
„-·e
aut-'-ę
Wand.a Grodzieńska.
,
tet µważa.
wieis
· o'łc e, op'sane
1
.,.,,~ z
u1111.
pokaZtllła temperament na scenie? Co .oz tego, że dzi z niego, przedrzeźnia jego gware. Chłop z głębokim zrozumieniem psych:ik.i dziecięcej,
Goslaws<ka była urociza jak zawsze; że G)erasiń- ni·e chciał siebie widzieć w zwierciadle pisar- zn11jdą mocny rezonans w'riid czytelników, .za·
Odpowiedzi Redakcji
ski.oo:wił samym sw-0im zjawieniem? Tanc'erkł, skim. bo sle wstvdził".
korzeniając w· młodych umysłach ppozuole
Na stronicy 24 • .Tan Wiktor iakobv przeczu- w.;pólnoty z gromadą, koleżeństwa i potrzeby
id7!ich.
Łódź. - Audaces fortuna juvat. Może
któ re zast<>niły
·
' · ·
h 1at.
..,,„ dawne girlsy. oprócz Jane>wslkieJ' wa „odchfopie. ie" wsi - „Ludzie na wsi W · rzr Ie1neJ· pracy o d na.1wc1e~n1eo1szyc
wart>o praoować,
nie maJą ani warU!lllków zewnętnnych (nogi), cza.sie wojny wiele orzemvśleli _ to już nie
Wydqwnk,bwo J. ~fortkowicza
rozpoczęło
l\f. W, f:ótłź. - '."adesłany przekład fragmen·
, ani ,nawet nie umie.ią tańczyć. Chórzyści na!o· ta przedwojenna wieś. Twarda harówka dłu- swoją działalność powojenną wno1wif'niami iksi~ '.u „Eugenuusza Oniegina" nie bez zalet, na ~ół
·
"O
1'
e
1nie
utr:t'
.
"
ma
na
'01·cowskim
zagonie.
Co iek <Ha młodzieży ,,Słmvy" Janusza Korc111ka JPdtnak przekład Bclmonla lepszy.
mia~! wcale nieźli. De komcJe pO'J)wawne, mtlz)'"
-·'
innego jej sie marzv".
i „Chłopców z pllaou broni" Fra1J1clszlka Moll\f. Miel. Bydgoszcz. Wiersze konwencjol!.? m:f!<rnia. R~-via brzydoityl
Te zmienione prądv naszei w~i winny zna- nara w tłum. Janjny Mol"~kowiowwej, a wre- nalne,
nie do druku.
,
..Cb.cieli~ie szmiry IW to i'i ma.cie!" jk leźć u.wz.clednieruie w twórczości nrzeznaczo- ' szei~ nowym utworem p,t. „Jak się wszystko
A., Kr, Warszawa. - Prosimy o d«łue IN'ibld.

Nowy progr:am „Syreny"
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itd. itd. Niechby więc sekoj·a medyczna wśród nich niewątpliwie sp-0rą ilość lekaZW!Óciła siei z a'pelem do wszys~kich le- rzy, psychologów i socjologów. lm trz~ba
odpowiedm~h
katzy · obozowych, naszych i zagmnicz- powiE:izyć: zorganizowanie

I

nych, żeby nadsyłali swe obserwacje z prac badawczych. To me, jeśli p race le
praktyki obozowej, wnoszące coś nowego nie doprowadzą bezpośrednio, do efeklywwiedzy, nych syntez, ani do mocnych wyników,
skarbnicy
clo dotychczasowej
storycznych. M(}tn.i.ak s~, że można wziąć Samo zebranie takich obserwacyj miało· Wystarczy, jeśli pozwolą zgro madzić surowy materiał, który stać sią może ~6śrLie byle j aką.
ideologiczną" z Ma1·ksa, „pod- .by wartość
;,nadb'Uldowę
psychologiczno- niej punktem 'wyjścia cto dalszych doJeśli idzie o komisję
świadomość" z Freuda, „przeżycie" z Ma.cha,
ma ona olbrzymie pole ciekań.
s ocjologiczną „irracjonaliZ?nn z M13yersona i zbudować na do
Powoł a nie ośrodków naukowych bad&ankietowych. Można z góry
nadań
poczekantiu własną koncepcję kultitry, lite- przypuszczać, że badaniit !akie rzucą nowe jących zj awiska związane z marty : ologią
mętniaków!
dla
rat1lry ' i sztuki. Pobłażliwości
świ a Ho na .::ały- s•zen.rg zagadnień z rakre- :w niemieckich obozach koncentracyjnych,
Bo pnecież mętniak najczęściej nie iV-ie skąd su
wkładem Związku w
psychologii i ll'auk sooj-0logicznych byłoby poważnym
pochodzą słowa, których używa w swo1e1 i że dosiiarczą
n:iejedne j c ennej całokszitałt prac nad poznaniem minionej,
także
gwarze. Mętniak nie wie, że słowo „passe. wskazówk.i zarówno pedagogom, ·jak i or· na szczęście, epoki!
i:wi" już w 1920 ?'Oku uchodziło za nieprzy. ganil'•atorom życia zbiorowe~o.
Dr Ja.nina KamińS'ka
Dość był0 0 w obozach specjalistów z róż zwoite wśród tych, którzy .je wymyślili. W
Profesor Uniwersytetu tódzkiego
_Z najdzie się też
1945 roku. w nie8miertelnym mieście Krako- nych dziedzin z:auki.
wie odradza się to słowo jako 'P'l"Obierz poezji
i stra.szy biedną młodzież lilteracką, jak rówrnież uniwersytecką. Gdyby szlo o stan umy• .
słowy mętniaków, płakałbym mad -ich losem,
ale nam idzie o czytelnika, o 1nłodZ'ież, przez
Przeczyta,łem ar!ykuł p, Trzcińskiej-Ka· Polsse przedwojennej tego nie było, Na- ·
sześć lat oderwaną od normalnego trybu wy.
(,:Dziś i iomi,asł jeśli - jak w 2'JSrRR - odpadają
mińskiej pt. „W alka o dziieci"
kształcenia, więo tak łatwo · podatną na miJutro" ńr 3) i - włosy zjeżyły mi się na sprawy materialne, na skutek niebywale
styfikację. Niedawno . bardzo zdolna studentrozwiniątej sieci ochronek, żłobków, freka roma.ndstyki p'l'osiła mrn.ie, żebym jeJ po- głowi.a, a strach ob1eciał mą duszę. VVięc blówek, ogródków , jordanowskich i orgaprzez
a
poLski,
naród
Gimie
wymi·eramyl
uńedział coś wie.coś o „formi~ie'' fran<JUSkum!
opiekujących sią matką i dziemaleli' - nasi sąsie nizacji
Kto ją do tego stanu doprowadził? Pwryski cały cz.as, „gdyśmy
ckiem, to wtedy tylko względy .zdrowot.
dzi ·rośli". I cóż będzie teraz,
lajkonik czy rodzimy mętniak?
„po tej wojnie, wobec· szerzenia się ne- ne są wystarczającym · i koniecznym czyn
Walka z mętniactwem sprowadza się z gntb~ omaltuzjanizmu(?),
uła1wiania poron\eń, nikiem dlia przerwania ciąży.
sza· bio1·ąc, do walki o sprawd.-zaloość sądóU:. w9bec zniszczeń spowodowanych wysieważnych· spraSkoro się pisze o tak
żądanie ścisłej sprawdzalrrości naukowej w
dleniami i wobec wyginięcia męzczyzn". wach, jak populacja - uni·k ajmy fr.ize·
myśl po&tulatów żółkiewskiego byłoby nioże
'
A gdy jeszcze
sów. Bo cóż znaczy (i to jeszcze rozstrzezbyt wygórowane, mamy do codziewnego
„w <>kresie międzywojennym, w, okre- lonym drukiem):
zwyciężają!
„Kołyski
nie Niemowlęta głoszą zwycięstwo I.„
Dużo
użytku vnne całkiem 'P'l·zydatne mierniki. Hi- sie taJk .zwanym Pols.ki sanacyjnej
storia lite'ratury czy mala!rs-twa zawiera dość tylko nas nie przybyło, ale ubyło pięć kołysek! Dużo dzieci! Armia niemowląt I" /
·
po których t;o wykrzyknikach , autorka
bogaty i '1'16żnorodny zasób nazwisk i dz-iel, milionów".
Sprawa populacyjna j·est zbyt poważna, schodzi na tematy zboj.eń, i" staTa się uodpowiedmm przykładem można łatwo o5alić
upraszczający sąd m'ę.tniaka, kt6ry w dzie. aby ją sobie tak „po łebkach" tr.aktować. dowodnić, ze ,,dzieci oto są nasi istotni
dzinie artystycznej zawsze odrywa się od: Moż.na wa1Iczyć !> dzieci, proszę bardzo . obrońcy!... Oto nasze wojsko qmiłrowane
bojowe, zawsze
rzeczywistego doświadozerr//ia 8ztuki, · podobnie ale skoro siei wafozy ·niie o· swoje dzieci, zaw.sz;e ochocze, iawsze
radosne i zawsz.e ~wyciąskiel.„ Musimy
jak w rozważaniach liP'olecznych lekceważy a mówi o narodzie, o ogóle, o pańs!wie wres-zcie wyposażyć P.olskei w sprŻęt bosioą mijać z prawdą. I dlatesobie doświadczenie historyc~ · i praktykę - nie wolni()
go, w związku z tym pięciromilionowym jowy aktualny i ni•e przedawniony: w ko·
społeczną. W dziesiątym czy jedenastym stuubytkiem, na początek parą cyfr. Sądzę, łyski i pierluS'zkil''
leciu w Bizancjum znakomity matematyk że Mały Rocznik Statystyczny z r. 1939
A jabym tam wdlał, by niem0iwlęta nie
Psellus po wieloletnich rozważaniach obli- jest dosyć kompetentnym źródłem.
kołyski i
się w armie i by
zamieni0 ały
czył, że obwód koła jest niespełna dwa razy
a
spełniały im prieznaczoną,
W latach 1895-1938 przyros.t naturalny pieluszki
większy od średnicy. Tymczasem każde dzie: ludności w Polsce· wynosił 16,5 milionów, wc~le nie bojową rolę. W każdym razie
ck<> bi.zantyjskie mogło nakreślić kolo na z tego w okresie 1924-1938 6 (sześć) 11adzi jesteśmy, ż.e ",Dziś i Jutr.o" nie wiepiasku, posługując się choćby usohlą sękatą milionów,
W latach 1918-·1938 na 1000 rzy już w bo.mbę atomową, a nawet kaszabla czy granat straciły ;iż
gałęzią i, przykładając ~nurek obliczyć, że' mieszkańców przypadało w PoLsce średnio rabin,
gdy w pozostałych pań (dlań) swój . wyraz moc:.y i swoją powaobwód kola jest przeszło trzy razy większy 9 małżeństw,
stwach ~uropy (bez ZSRR) 7,6. W Polsce gę siły, Za to widok niemowlęcia w raod średnicy•
Ten właśnie smwrek -r to nasze minimalne w .tymże okresie przypadało na 1000 n\ie- mionach maiki, wózek z maleństwem, groszkańców 30 urodzeń żywych, gdy w re· mada rozbawionych dzieci daje nam dziw
wymagania.
szcie Eunopy zaledwi·e 22. I gdy w Euro- ne uczuci.a nadziei„." Jednym słowem ADAM WAŻYK
wynosił w tym Szwambrania ! W·ojny n1emowląt, a więc
pie przyrost naturalny
cza.sire -pneciętnie 7,5 na 1000, to w Polsce rządy niem<>wląt, a potem niemowlęta ~
14 a w !l'. 1938 Polska z przyrostem natu- łamach gazet - ple pfe ple. Nó, wielkiej
ralnym lQ,7 stała na drugim mi,ejscu w różnicy n:i1e bądizie.
PS. Do pows~echnei - wiadomości poEuropie po Holandii, ~p:t1Zedzając najkatolicyzmu· na
płodniejs.ze dotąd Bułgarię i. Rumunię. Pol- wszechnym: O. wpływie
ska przodowała także w ilości młod-zieży: przyrost ludil!ości. Pierws-ze mirejsce na
rej sNad wchodzil:irby ipnedstawiciele po- ż.adne państwo w Europie prócz ZSRR n;e świeóe: Japonia i Egipt, Pierw$:$ miejsca '
szczególny.eh obozów, a której zadaniem mogło się posz·czycić stanem posiadania w Europiie: Holandia, ·a po Polsce Bułga
ta'kiqh prac z . punktu wi· 336 /o ludiności w wieku do lat 14. Stwier- ria i Rumuni11. Ostatnie: F!'ancja i Aus!ria.
byłaby oce.na
dzenia j,ch wierności hislioryczn.ej '? Opinia dzam więc, że dane użyte przez p, Kamiń Największy przyrost naturalny w Polsce:
być ~dawahia do
tej komisji mogłaby
prawosławnego.
wyznania
ską jako założeni.a artykułu są niezgodne ludności
wiadomości publicznej np. w tygodni1kach
ze stanem fakty'cznym. Ale jednocześnie c. b. d. u.
·społeczno-litetaickich, lub naW&t w prasie
Polska wodiziiła prym w im~ych. bardziej
PS. P. Trzcińska-Kamiń~ka nie znaj.ąc
w~ględnie we wstępach do
codziennej,
Na 100 ur.odzeń widocz·ni.e najróżnorodniejS1Zych przyczyn
smutnych dziedzinach:
książek, o He by autorzy. luib firmy wyżywy.eh było 14 z~onów, 100/o młodzi·ezy p!1Zerywania ciąży, kładzie
wszystko/ na
dawnicze nadsyłały je do zaopiniowania do 19 lat nie umiało czytać a.ni pisać, a karb „szatana, który jest kłamcą od poprzed wyd:ruikowaniem.
przecią!ne trwanie życia dochodziło 1ed- czątku, sugeruje bardzo liczne i bardzo
Do zadań takiej · kom'isji mógłby rów- wie do 49,8 lat, gdy w innych kraj3ch
ni·e zbite argumenty przeciw prawu życia,
nadają
publikacyj,
wybór
nież nia'feżeć
ok. 55, nie mówiąc już . o An~lii (60 lafl, on, książą śmirerci i zniszczenia". Bardzo.
llJa języki
cych si,E} do przetłumaczenita
Ni emczech (61) lat, czy Szwecji (64,3 la!) . bym chciiał oo prawda p-O'Znać rzasuge!"o~
obce, i ewen1'ualne wyslępoW'anie z inijest. że w Polsce jak wane pljZiez szatana kobiety, jednak bez
Prawdą natomiast
cjajywą w d<ej sprawie wobec odpowied:lagranica, która wciąż ;r.esztą i w całej Europie, przyrost na!u- wskazówek p, Trzcińskiej nile sądzą, bym
nich czynników.
książęco
jes?iCZe n-ie w.ie, jak to włdciw.ie było w · ralny pooząws.zy od 1919 roku spadał. Ba- mógł natrafić na bliższe ślady
koncenibacyinych, dając jednak ·to zjawisko nie fyle o środ-, szatańsHego kusiciela. To tylko powiem
niemieckich obozach
winna być i1nformowana o tym mrożliwle kach antykoncepcyjnych o poronieniach kobietom: N'ie dajcie się, jeśli go sp-0tkai ,,samobójczej orgii samowyniszczającej ciie jakimś dziwnym przypadki.em, sugedokładnie, ale w sposób rzetelny, bez fał
szów i b1'agi. DH!tego zarówno odpowied- akcji· ukrytej pod różnymi humanifarny- rować szatanowi, ale nie dajcie się rówświętoszkowało-zasknep
ni wybór, jak i inicjatywa ze strony ko- mi i sanitarnymi pretekstami" myśleć na- .niez sugerować
leży, ale o umożliwieniu kobiecie jej ma- łym poglądom katolickich tygodników,
misji wydają siei lu wSkazoane.
2) Druga ize spraw, kłórA chciałam po- cierzyństwa i dziecku jego rozwoju. . W
MariuS'I ~argal
ruszyć, jest bodaj ważniejsza, Chodzi o
rzecz nrastępującą. Obozy koncentracyjne
dostar~ją mnóstwo niezmiernie . cennego
materiału do badań naukowych, nieosią
Spółdzielni Wyda~niczej
galnego w innych, mniej pafulogiornych
wanmkach. Jeśli go się nie pozbiera beraz - właśnie teraz, na gorąco, dopóki
~szystko jest jeszcze względnie świeże w
pamięc:i - będt'ie io stra!.>a nie do <>drobienia. Znowu - czy Związek b. Więź
NIEZBĘDNE DLA URZEDóW I ŚWIATA PRAWNICZEGO
niów . Polioty-cznyc-h nie powinien wziąć
C'ENA
tego w swoje ręce'? Czy nie należaiłc;>by
Odpowiedzialność prneOIEBUŁTOWICZ J. zł 70.natychmiast komisyj naukouruchomić
stępców wojennycll w świetle orawa narodów
wych - mam na myśli komirsją medyczną
KODEKS KARNY. Prawo o wYkroczeniach
zł I IO.z prz·ep. wProwadzającymi . . . .
i psyehdlogiozno-socjologicxną, . bo z tych.
KODEKS PRACY, wg stanu prawnego z 1 madziedzin jest chyba najwięcej interesujące
zł 120.. . . .
. . . . . .
ja 1945.
go materiału - które i<ajęłyby się zebraKODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO wra.z
!"tierr i ewentualnie opracowaniem odpo·
zł 100.z przep. wprowadzającymi . . . .
wiednich danych?
KODEKS ZOBOWIAZAI\I . . . . . . . . . zł 160.Niejedną rzecz dla lllaUki ważną i cieNAMITI\IEWICZ J„ RAKOWER A. - Ustawa
1ekarz w cztasie
k·awęt mógł podpatrzyć
o majątkach opusz.czonych i pol'zuco•ncvh.
swej praktyki w „szpittalu" · obozowym.
.. . . . . . . . . . . . . zł 180.Komentarz
Osobliwe eksperymenty ,,lekarzy"- niemiePOSTĘPOWANIE AD MINISTRACY JNE. Postępoc~ich (nie można bez .zgrzyitu nazwać lewanie przymusowe w administracji 1945. . zł- 60.~
kanatni tych, którzy nie w leczeniu, lecz
REFORMA ROLNA. Przejęcie lasów na wtasność
widzieli sw<>je
w uśmiel'Can.iu bl}źnich
. . . • . . . . . . zł 30.Skarbu Państwa
.
zadatlie) i tragiczne zwykle srutki iych
PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO. . zł 5().w o.rganiźmie,
eksperymentów; zmiany
SA WICKI J„ W ALAWSKI B. - Zbiór przepisów
kJóre ·ujawniała każda prawie sekcja, a
specjalnych przeciw zbrodniarzom hitlerowkłór!'I związiane były najwyraźnie.j ze spe. ,
skim i zdrajcom narodu. z komentarzami . zł 45.cyficznymi warunkami . obozowymi, przeT ARYF A 0-t>ŁAT STEMPLOWYCH w oo rac.
bieg i objawy chorób„ niesipoiy:Kane w
_ . . . zł 30.. . . . . .,
W. Fruchtma<na
wa-runkach norma!lnych1 czynniki, wpły
USTA WA O ' PRAWIE AUTORSKIM. . . . . zł 20.wające w sposób dołląd niepl"zew~dzjany
DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.
na odpornl()ŚĆ i wylrzytn'ałość organizmu

m~tniactwem

Wb-rew spod~iewaniu międz21 „Kuźn:i,cą" a
„Tygodnikiem Powszechnym" nie zawiązała
się trwała polemika i.deologiozna.' Kanonada
ponwwia się co pewien czas i przycicha.
„Tygodnik Powszechny" wy1·zuca poci.ski cor(J,z to mniejszego kalibru, felietonista Kisiel
ra,tuje się bombami cuchnącymi, potrafi już
tylko - przyczepiać zohydzajcice epitety do nazwisk czy utworów Ute1·ackfoh, · albo z-rny.
ślać sobie · niewydarzone amegdotki na mój
temat. SzeroTca polemika ideologiczna okazała
się niemożliwośoią, bo nie ·?na w Polsce takie
go 'TUChU katolickiego, jaki jest we Fram.cji,
nie ma nawet następców przedwojennej grupy
„Verbum". Cóż pozostało ;,Kuźnimj''? Wy.
klerykalne pre.
chwytywać reakcyj'rne dąsy,
tensje do reprezentowania tradycji narodo.
wych, słowem, codzienna, szan-a robota demaskatorska.
Front P'f'Zeciwnika jest nieusitalony, nieuchwytny, przecii:6mik osłania się mgłą. Mówię o życiu itntelektualnym, ale istnieje nieprzypadkowa analo.gia z sytuacją w kraju,
sianiem zamętu w życiu politycznym wykręt
nymi manewrami gru!P , ·polti),yaany~h, które
idą na korzyść 'reakcji. Piszą się na reformy
dokomane, odżegnywują &iię od emigracrfi
tylko że mają tysiq,c i jedno
wewnętrznej,
zastrzeżernie ja.koby natury uboozmej, tysf,q,c
7>0dnędnych i jedno, które decyduje, że nie
~ogą się znaleźć we wspólnym nu1·cie postwu.
Daremnie żq,daloby się od nich wypowiedzi
jasnej i konkretnej. Jasność i konkretność
rnie jest im miła. Sprzyja im natomiast zamęt
iii głowach imteligencji, gruz, który został po
latach międzywojennyc'ft, w życiu umysłowym,
w dywagacjach filozofioznych, w sztuce.
Na od<inku intelektualnym front wallci,
pr®Jad~ny 'P'/"Z6Z „Kuźnicę'~ siłą rzeczy
zmienił się i rozszerzył. Domagając się jasności i lconkretnośc:i w ujmowaniu wszelkic1i
spra;w czy to spoleoznych czy literackich, żą
wygiasza'l(l;ch są
da,jąa na:ukowej kontro'fti
dów, musimy prowadzić walkę z mętniac
twem. Nie upraszczajmy sp'l'awy, nie każdy
prze~wmfik:iJem.
świadomym
mętrni,ak jes't
NajozęiJciej .to tylk<> 'Y!Wmowolny siewca w.. mętu, kt6ry utrudnia usunięcie gruzu z głów
mte.T~genckich. Męt.m4ak m~ o 'wspó~
no~oi tak, 'jak m6wiono ćwierć wieku temu.
M~t-niak nie · chce zrozumieć doświadczeń }/li,.

Niemowk\ta w walc·e

List -.otwarty
Do
b.

Ogólne-Polskiego Związku
niemieckich
Poliiłycznyich
i obozów koncentira.cyjnych.

Zarządu

Więźniów
więzień

'I Ogólne-Polski Zjazd b. Więźniów Politycznych obradował głównie nad zadaniami i programem przyszłej działalności
Związku. Niechaj wolno będzie" i mnie dorzu.cić kilka refleksyj w tej sprawie (nie
będąc delegatką, nie mogłam tego uczyw nadziei, że
nić na samym Z.jeździe) 2'arząd zechce ie wziąć pod uwagę.
1} Na rynku księgarskim uika2'Uje silę coraz więcej publikacyj, poświęconych pooboZ<>m kóncentracyjnym.
szczególnym
Publikacyj tych n.ie można traktować ty\1.ko lak, jak się 1raktuje zwykłe utwory. literackie, W arłość ich zależy w pierwszym
rzędzie od ich wierności hisrorycmej, od
tego, czy i w jakim stopniu odiwlarzają
one trafnie koszmarną rzeczywislość. obo1:ową. Czytelnik, który nigdy nie był w
obozie (szczęśliwie są u nas jes.zcze w
Polsce i iacy), chce wiedzieć po tlaldej
!eldul'Z'El przede wszystkilll to, ile jest w
?)iej prawdy, a ile literatury lub blagi. Polityomych
lizy Związek b. Więźniów
nie jest właśnie instancją najbardziej pospołeczenstwa
l„·ołaną do ~nformowania
o wartości dokumentarnej prac, poświęco
nych obozom'? Czy nie byłoby wskazane,
ieby przy Związku powstała jako jedna
z jego agend - specjalna komisja, w któ-
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PRASY

W nr. 3 (grudniowym) mies.iecznika „Nowa apokaliptyczne ~il:v. w oosluszne czl-0wi~owi
WYdawanego pod redakcia Antoniego maszyny. Słonimski, gdy pisze w zako~cze
Słonimskiego
w Londynie i 11:ruoujacego tych niu artykułu. że .. Nauka wvzwolon.a z rąk ka.Rozporządzeniem Ministra Aprowizacji i
,,Prozaicy piszą prozą. poeci piszą wier·
pisarzy i 1>ubHcystów oolskicli. którzy sprzy- pitału i nacjonali zmu st a nać mus i do s~uż~f
Hardlu Nr 1892 łamane przez 2, łamane szem. I io jest właffi1ie marksizm!''
iaia demokracji polskiej, znajdujemy m. in. ar- Ziedno czonvc h Mas Pra cujacv~h . $wiata •
przez AS, łamane przez 111, łaniane przez
Stefan Żółkiewski napisał pięć artykułów, tykul Słonimskiego „Golem". Publicystyczna odnalazł równ '. eż to s ło wo. Rózmca polega
Dep. powołano literat9w do składania świad. które po przetłumaczeniu na język zrozu- dzia,łalność Słonimskieiro :tbvt dobrze znana tvlko na tym . ż e zna lazł ie w dvkc}onarzu
cze 1 neczowych.
miały
przyjęto jako 750/0 obowiązującego jest w kraju, byśmy w tvm miejscu mieli wy· . siów szrachetuvch i wz ruszaiac\ch. w. ktńrYm
chwalać Jej doskonała forme. Natomiast dla brak ie<lnak słów na oznaczenie 001eć kon·
Lsti..lone zostały następujące kontyngenty kontyngentu.
roczne:
Adolf Rudnicki, którego znamionuje nie- czytelnika w kraiu Tlliiezmiernie interesuiace kretiwch i ro: ahn-ch.
Satlt.ąc, ż e artv kul l\nt~niego Słonimskiego
albo 5 felietonów
zwykła łatwość p isania. nadesłał dwa tu- będzie zapoznainie sie z pogladami Słonimskie
go, WYlożonymi we wzmia,nkowym artykule
albo 7 artykułów ideologicznych
ziny · szkiców autobiograficznych wypełnia- tym bardzdej, że dotyczą o.ne dysproporcji · mię zasługuje na jak11:i .iob s·1.·~ rnieisze om~wiemie,
l~o 5 artykułów, popierających ·n.ąd
jąc obowiązek świa<lczeii rzeczowych za sie- dzy rozwojem wiedzv ~ formami organizacji nie w i·ele j uż mie jsca możemy poświęcić M
przegh1d inny..:h pozycji wymienionego numo111!· 0 4 artykuły zwalczające reakcję
hic, za Zofię Nałkowską i za ob. śledzika, spoleczeństwa ludzkie~.
ru „Nowej Polsk i". Pi~mo to nawiazato obce·
alho 8 11tv. orów JJuł'tyckich
rokującego nadzieje. *
nic sta ły konta kt z krajem. czego dowodem
Slonimski
reprezentuje
scientvzm.
Słonimski
albo 24 hasła o reformie rolnej. o ZWM.,
Stanisław , Jerzy Lec do~tąrczył partię nosa publ ikacje p!s:i rzy, prz ebvwających w Polwierzy, jak wierzył zresztą i przed woinn . .że
o pomocy zimowej, lub o Bos-ie
tatników polowych, l eśnych i o!!:rodowych.
nauka rządzi światem, że może i powinna mm sce. W dz iale poezji zna idujemv wiersz Czealb<l 13 notatek o bloku wyborczym
Jerzy Wy~zomirski prz ysłał trzy. litry wo- rządzić. Wiemy skądinad. że scientystyczne sia wa Milosza i trz\: \\ lersze Jaros lawa Iw~·
a!bo 4 deklaracje ideowe
dy. stnnow i ące równowartość 7 felietonów teonie, utopi'a świata rzadwneito przez „trust szki·ewicza. Ksa wer\' Pruszvński w dowc~
albo 6 uwag kryt}cznych ·o PSL.
i w ten sposób w · pełnił świadczenia w ·mózgów". przy jednoczesnvm nieuwzględnia nym reportażu ..Lot do kraju" opisuje drOH
niu warunków hiistorycznvch. przeciwieństw z Londynu do W a r~ z awy, którą odbyt pr:ied
Stosow <e do cytowanego rozporządzenia, 137'/o. zawartyclJ
w układzie stosunków ekonomicz- kilku m.i esiac::uni w towarzvstwie Słonimski.
kontyngenty literackie mają być złożone do
Pa,·.eł Hertz nadesłał utworv wojskowe,
nych,
~ oo za tym idzie soolecznvch, prowa· go i grupy 1)isuz'' aniriels1<ich.
dnia 1 kwietnia 1946 roku.
·
cywilne. męskie, żeńskie i nijakie, w ilości dziły w najlepszym _wypadku do solidaryzmu.
Zarówno poemat 13.ogu111ila Andrzeiewskieio
Dla kobiet ciężarnych, awangardzistiiw. i dostatecznej .
·
do reiformi.styczn:vich ifikcii. które ~amierzano iak i proza Stefana TIJ.emer, ona wskazuia na
wojskowych normy są o połowę niższe,
Rvszard Dobrowolski opracował 8 wersji realizować drogą odwoła·nia sie do rozumu to, że w emigracvim m środowi ku polskich
oisarz v nurtu ia silne . pr:1 dv amtyrealistyczne.
Literaci, którzy - wypełnią swój obowiązek swe~o życiorysu, dla w 11:łaszania osobno i doł>rei 'woli klas posiadających. Przedwoje.n Zapewne środowisko to ulega sugiestiom wsp6ł
społeczny w 100011 otrzymają premie w po- \•śród robotn ików,
wśró d
milicjantów, ni mistrzowie Stonimskiel("o, Wells czv Russel. czes ·1ei me ratur v ~ n µ;'c lsk : ej. w kt0rej PO·
staci jednej pelargonii, jednej puszki krwa- wśród chłopów, w'ród tel e~rafistów, wśró~ zawi,edli. Z tym wieksza ciekawościa civtamy dobno oi.\' \\'O. ia surrcal; tvc zne te11d e11cje, z.na•
, dziś artykuł Słonimskie11:0 w „Nowej Polsce".
ne na m z litera tur y· ir:111cu kiei la.t dwudzi„
wej kiszki. czyli blutwurstu i jednego biletu repatriantów, w'ród kominiarzy i wśró
„CvwiHzacia techniczna - nisze Sfonimski- st:vch.
wolnego wstępu na pokaz nowego filmu mańkutów.
polskiego pt.: „Od Rene Claira do · SzanTą swoją ofiarną pracą nasz znakomity zmienila warunki bvtu na ziemi i stało się
Obs; ernv artvkul „Sentencle i refleksie"'
cera".
poeta wypełnił obowiązek świ adczeń na rok jasnym, że czlowiek albo sie do tvch warun- reasumuJ <1 cv i wyjaśn ia jacv lstote orzemiap.
ków przystosować zdoła, albo z1dnie". Dalej iak:<! d c konały ie w Pol ce, oubhku?e Mana
Przy Departamencie Literatun• utworzona bieżący i dwa lata przyszłe,
mowa jest o bombie atomowei. którei znaczezo 5tała baza techniczna, czyli zbiornica, pod
Praca w terenie przyniosła róm1ież plon nie naszym zdaniem Słonimski niewntpliwie Fitlercr. W dziale hiblio ~ raiiczno-sprawozdaw•
czym z11a jdujemv przedad ks!ażek i wydaw•
kierunkiem ob. Smugosza, opracowano od- nader obfity.
·
pr?)ecenla. Pamietajmy i·ednak. że artykuł, któ· nicfw mi~ iielskich. Pozycje biblio;:r:\ficzne S\
powiednie wykazy, rejestry i kartoteki, zaZ poszczególnych powiatów i gmin nad- ry czytamy d:tiś. w lutvm 46 roku. był oisa- krótko
omaw iane. Prze11:latl ten przeznacwny ·
mianowano komisarzy wojewódzkich, powia- chodzą meldunki. wykazujące głębokie uś nv w rrudniu 1945 roku. Wvdaie sie nam, że jest przede wszystkim dla czvte-lników mieod grudnia 45 roku do }uteJrn 46 roku bomba sięcznika w Polsce i ma za zadani·e informotowych j obwodowych, po czym rozpoc?.ęto· wiacfomienie społeczne mas literackich.
pracę.
Już dziś można twierdzić, że przodujące at-0mowa stała &ie mni,ej 11:ti0źna. choćby dla- wanie irns n an11:i1elskid1 nnwościach wydaw•
tego, t-e tajemnica orodukcii
bomby prze- niczvch zarówno z dziedzinv nauki, jak i lite-z,.,iąrnk Literatów : rozpi~ł konkurs na miejsce w wyścigu pracy literackiej' zajął stała być mbnnpolem jedne11:0teitylko
mocar- raturv.
utwór kontyngentowy wyznacza.jąc trzy na- powiat Tykociń!'-ki, ~kąd pdoeci ćt~i°pscy stwa.
Przechodząc do omówienia treści pi:sm kragrody: I, II i Ul na ogólną kwotę złotych l\:hga i Kijas nadesłali pona Pie
1 ogra·
Słonimski popełnia niewatpliwie htad, '['reszjowych, chcemy 1irzede \\'Szvstkim zwrócić
90.000. Na konkurs nadesłano 729 utworów mó:w wierszy, pisanych gwarą ,kaszubską,
ta oharaktervstyczny dla jego sceptyczne- uwagę na artykuł Juliana Przybosia, umiesz431 utworów wierszem i 17 sztuk góralską i tykocińską.
Prozn,
...
•
Zr.ana poetka wiejska i laureatka tygo- go i żarliwego zarazem oogladu na człowieka czony w nr. 8 „O'drodzenia". Niewielki ten a'rsc.enicznych. Sąd konkursowy po zapozną,,
i sprawy 1'udzkie, gdy pisze dalej: •.Nie WY· tykuł, wywołany sprawa ola.g iatu oopełnio!le
R d k
ł ł
niu 'Się z całym materiałem. me przyznał dnika "Wieś . ob.
u nic a przys a a trzy daje się słusznym twierdzenie, fe osiągnąć go przez pewna poetke chłopska o „samorod·
ani I ani II ani III nagrocl , • natomiast zbiory Mariana Piechala, nie mówiąc już o muS1imy równomierność w postenie tech· nym talencie", wyjaśnia obi·ektvwni·e sytuację
spośród nadesłanych utworów wyróżnił 15 zbiorach tegorocznych, które, pomimo bra- niki z pas.tęoem w dziedzinie wYchowania i t. zw, pnezji ludowe.i. Przvboś n'e bez saty·
ku nawozów sztucznych, zapowiadają si„ moralnaśoi.
WY'l!ala~ek ognia Pi:zypadl w
sfakcii stwierdza. że ,,samorodna poetyckość .••
i pół.
znakofuicie w całym powiecie.
udziale człowilekoWi 1iaskini-0wemu. który z nie wytrzymała próby'' (vide artykuł PrzyboPlon konkursu rozdzieltmo pomiędzy rady
d 'Pewn<>ścda nie był t>l'lzygotawany do użycia sia na temat pisarstwa ludowego). Przykład
zakładowe kilkunutu fabryk łódzkich. UroP.ragnąc ułatwić literatom składanie świa tei sily. zarówno twórczej Jak i niszczyoie1· Rudnickiej
potwierdza niewatol'iwie tezy prze• ·
·
ł
c:zeń
rzeczowych
czasopisma
,.Odrodzenie",
czystość wręczenia odbyła się w po d mos ~
skiei. Trudoo :maletć krvterla moralności. któ- clwników oranżeryjnego hodowania prymlty.
,
,
,
.
i mne ra by 2lbiorowości dawala niekontrolowane wów, z którym i z11:odzić ie mus.i każdy, kito
na9'ro1u, 'rzemówienia wygł osi·1 i prud sta· ,,Kuźnfoa', „Przekrój'. .,Odra'
"':...;"'}e przemrłu d1 iewianaki.-go, dl"ll!~at utworzyły · specjalne rubryki w koszach re- prawo posługiwan,ia Siie eneritia rozkładu aito· nie rozpatruje poezji w oderwaniu od doki>nY•
mu„. Slonlru5ki PoPeluia iHZCcl1 upraszczania wuiących sic przcm i„r. polecznych. „Polklor
C't'ehu rymarzy, naczelnik stacji tódź-Fa- dakcyjnvch.
hryczna i Dziunia Chojnacka. Odpowiadali
„Tygodnik Powswchny" zbiera J?:łównie z iedn<!j strony, gdyż efektoWl!la sytuacja ja- zamiera.„ Nie można w wieku radia tworzv6
obecni literaci. ~'ażyk zapoczątkował dys- przemówienie Ojca świętel?o do Niemców skiniowca, który wYnalazł sposób rozniecania rezerwatów kulturv fujarki i snvcerskiego k~
nie
je,s.t symacją
spolec.zeńs·tw
zika". Przyboś w dalszym cia~u swego arty·
kusję. Milczał Jastrun, Przyboś, Lau.
prozą i wierezeip oraz litanie do św. Toma- ognia,
~wiata , którvm rozwól nauki- 1>ozwoll1 na skon- kqlu twierdzi, że wi eś w obecnvch warunkacll
,
d
ł
sza z A. K.-winu.
·
0 tarcza Y • Napływ materiału
. L otne b ryga dY grl,ł f omanow
literackiego pr1.ekro- struowan~ bomby atomowej, z dntgie.i zaś „od razu ł>ez stopni oośrcdn i ch. może doiś~ do
trony Słonimski przr.suwa oieżar zagadnie· odczuwania i r<>zum ien ia orawd:iiwei situki",
p1sarzom po cena~h srtywny~h ~rtykuły czył najśmielsze oczekiwania. Ministerstwo
nia z platformv stosunków
ekonomio1• Odrzucalac to wszystko . .::o czvni się dzisil\l 1
ustępcz~, rymy męskie oraz zdania 1 okresy Priisy i Propagandy zmuszone było podwoić no-spofecinyah na plntforme oderwanej mo· lansując
~ia to „unow~zeclmienia sztuki" iako
pomocnicze.
przydziały papieru.
ralności. Wiemv oczywiście iaka m-0ralność błędnie pojęte. 110dawan;e "si nami stek , ztu.
Komiearze obwodowi upominali telefonicz·
Spółdzielnia
Wydawnicza
,,Czytelnik" ma na mvśli Słonimski: chodzi tu o moralność ki. Przyboś ·iada udos teon ien ia w. i nrawdi.i•
nie opieszałych literatów.
~J:PŚród nadesłahych prac literackich zaku- „pokolenia lttdzi wYchowanvch na St>encerze wei sztuki, droga upowszechniania rzeczy na•
Jauusz Minkiewicz, oburzony tym, że imi~ piła za gotówkę 321 rękopisów, '/J których i teo·rH ewolucii". Ale Słonimski dzlsieiszv p.ra wde wa rtośc i owvch.
różni . ie tym właśnie od· dawnea:o Słonim·
Z artykułem Przvbosia. omawiaiaovm !PTA•
jego wymówione zostało przez telefon bez- co najmniej 7 naJ::.je si~ do druku.
skiego, że przyznaje: „fakt-e obraz dzisiejszy
płatnie, napisał felieton do ,.Sz ilek", ata·
Z chwilą 1akończen1 a akcji składania daleki jest od maneń 1>ozvtvwistów wieku we poezii chłopski ej na pł a szczyźn i e sncło!Go
kuiac po raz siedemnasty kinofikację, Pa- świadcztiń rzeczowych, społeczeństwo zosta- dziewietnasteiro. la.kż.e daleki od marzeń me· giczneJ, bez tosowa·ne i zaz wvcza.j przet. P!'ZB•
dwę, Harrisa, ciotkę • reakcjonistke oraz
go pokolenia wvchowa:ncg-o na wielkich pisa- oiwników taki1e~o oogludu clemagov; ił , v: sto
r.ie poinf?rmowa11e o ie~ wy!lik~.
zaprawianej falszyw y11i se11!vme1tl!!llł, ~ n ~' d•·
Truduo i11iam sio ryzujemy
innych jeszcze osób i tym samym wypełntł
Jedno 1est. rewn~: hterar1 nie ·t.aw t•J lę. rzach socjalistycznych.„".
sie calkowicie.
Dh
12°i1 przypadajQcych na . niego świadoreń Demokracja polska może spokojnie ;' ac', w również zirodzić nia dalsze formułowania Sło
nim.
kfego,
który
szukaiac
wviścia
z
własnt!
rzeczowych.
przeświadczeniu, że na przednówku nikomu
Jan Kott napi-sał do ,,Prr.ekrofu'' 'wiemy $pośród mieszkańców wsi i mi'1St nie z~ iro glębokiego pes~mizmu, znaid·uie ie „w wy.
nowiedz:ac1h poetów,' filozo:fów i ucton:voh''.
reportaż i Domu Literatów w Lo<bi, •akoń· braknie pokarmu duchowego. Głodu mę .Słonimski odrzuca oolityke i ekonomie.
ozony eło wami:
h~dzie,
wszelkie prawa rozwoju naforaJ.nego spole·
czeństw i organizacji ich życia gospodarczego. gdy mówi, ż,e tv!ko „Pa,ntazta ~ wiedza
ludzka stworzyła„. świat Jrrozv mechaniczne!
i tylko ona zdolna jest wvwleść nas z domu
niewoli technicznej i wskazać droie do ohie·
I
canej złtmi obfitości". Trudno sie z(Odzlć 1
cschatologlcznvm widokiem. laki ma1uJe Sło· •
nimski. W iemy, że wvnalazki I zdobvcze wiedzy technicznej sa uzależnione oo działają
cych s:ił gos.J>Qdarczyc.h.
Pols~a",

2?

•
Humor zagraniczny

„~wiat grozy meoha,nicznel" s.traci S'Wól
apokaliptyczny sens,
idY bedz·1emy na
niego patrzeć okiem u~broiooym w precyzyjne szkła ekon-0mii i soclolorl!. Nie m~emy się
zgodzić dalej na oiekne. leoz utopijne zdani&:
„Niema iuż dz+ś krajów.
narodów i klu.
Wszyscy te teśmv równi wobec hog;a,c tw tej
ziemi i ·w~zvscv zrówna.ni w śmiertelnym niebezp i eczeństwie" .
Rzeczvwlstość
przeczy
pierw z,emu zdaniu. Rzeczvwistość nie zgadza
sie również z drugim zdaniem.
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Słonimski patrzy na s:ooteczeństwa iw!Mit
lak na jedna całość. Je-s.t zdania. te tyilko unifikacją może nas uratować. Zitoda ! Ale uie
mówi n" m <tlłi sl<>wa. iak na1leżv te unmkaicie
Przieprowadzić, ObaWiiamv sie. że bez odwoła111a ie do el<onomii i so-cjolo~ii uniimlkacli tej
przeprowadzić nie można. Sami poeci, fHozoiowie i uczeni sa tu bezsilni.
Uczeń czarnoksieinika, który wvwolał du·
hy, nie może ich ooa,nować i nie :ma zakleia, by za,triymać ich działa, lność. Zakleci~
musimy szukać w ooezi i. filozofii i w nauc~
Oto teza Słonimsk i ego! Dla na.s sprawa prre c'
~ tawia się o wiele oroście.i Cvwiliza,c la tech
niczna formowa.la sie z~odnie z r<>Z\\'<liem spo.;obów produkcji. Kierował nia dotad intere•
·lieliczn.ej stosunkowo klasv posiadającej, czeto wbrew i ze szkoda interesów mas pracu·
i ących, poczvnaiac od inteli11:enci i zawodowe i
na niekwaM!kowanvm robotniku k o ńcząc. aiamy również słowo zakleoia, które obróci o~
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Gdy wojska hitlerowskie wk•racz ały w
nicznej wciąż jeśy,cze jest faktem. Podczas
JAJKO KOLUMBA WYOBRAOO
pan Prezydent Rzecz yp oczeską ziemię
Zb w „Odrodzeniu", powołując się na Ma- gdy w poważnych tygodnikach i miesięczni
tisse'a dochodii do p.rzek.Olllania, h w s.ztuc:e kach literadkich wciąż jeszcze ro:ąpril.w.ia się spolitej wysł~ł depeszę gratul acyjną do
o sztuce w t.erminologii przedwojennej, for- księdza Tiso i' Q.o regenta Węgier, n na
„1udz<kie jest wszys1Jko, co artysta twor,zy".
idealiiStyczmej, granicy karpackffij usiawiono b1a ło - cz er, ·
estetyemej,
Ta definioja jelst naszym zdaniem z.byt ob· malistycznej,
szenna. „Joalkiego czło-wileka. loochamy, a: jakim kt;óra jakże żywo przypomina system ocen wona transparenty z orłami: „Serde :: nie
I tak
zapytuje Julian Przy- „Plionu", ;,Wiadomości Literackich", a nawet witamy na historycznej . granicyl„
się sołiidall'yxujemy? wyrok.
siebie
na
wydano
dzie·
ll'Ob:i
k.ltóry
T!!1J<>,
7).
Nir
boś („Odirodzenie"
„Prosto z mostu", żywa, po~owa, współ
W Polsce absorbowała wówczns opinię
je, cdowiieka :llwóirozego; cizłoowie•ka pracy". czesna książka Jana Kotta „Realizm i miropubliczną sprawa Rotholca , który wygrał
D<>b111Ze by~y. gdyby Zb .zastanow•ił się gł~i~j
logie" czeka od wielu mi esięcy w drukarni dla nas mistrzostwo .Europy na ringu, ale
nad tą deflmoją Pirzybosiia. Me - zdaje się defiiru:Oja Ramuza „Obecaio.ść ludzlk:a tam nie „Czytel11ika" na światło d~enne, czeka, jak przegrał z sędziami PZB w Poznaniu ,
pośredniczy" je$l IJ:jliUza 1)!). Thiudno nam rów- dotąd daremnie. Uważamy, że dzieje się to . Polsce rząd był oburzony, . że na Poli tec
jalk,im edu wygłasza Zb ze s:iikodą dla rozwoju żyoia literackiego w nice gdańskiej usuwano polskich studennież Zll'o71Ulnieć w
tów, ale wcale nie dostrzegał, że w tym
truizmy w rodlzaju „w~ae się w głąb ludz- Polsce.
akademicka we
samym czasie młodzie'ź
• rhm .
ki-ej wraliJliwości. ii nie lkąpiować llJlj1epszycb
Lwowie po powrocie ze śl.ubowań jasno ·
nawet 'W!Zorów. J,ło lllie chodzi o dostarczenie
pewnej ilości utwoo-ów czy płócien„. leoz o 7 LAT TEMU, GDY RODZIŁA SIĘ WOJNA... górskich · przechodziła z uśmiechem obok
siebie krwi żydowskich
tworzenie n<>wych dos:konalszyclh form dla noChoci,aż łylko o tej dacie i 0 żadnej in- rozlanej przez
wych wzru1;zeń. A <I.o je4t :rzeciz jak najbardziej nej pisać będą podręczniki historyczne .s tudentów, Poiem miały na stąpić napady
lud1zka". To s·ą .zupewe sł:u.s!Z.ne sformułowania, dla ;przyszłych pokoleń, przecież nie i na polskie organizacje studenckie : lu·
ale talk. 1POl\\'Szechnie uznane, że nie wiadom<> pierwszego września
zaczęła się wojna. dowe i robotnicze, Prof. Bartel był sa!l'
w ja'kim celu Zb je J>O'WIŁaa'za . Jesteśmy teg-0 Poezęta jesz.cze w Wersaru tliła i wy- i nie wiele mógł zdziałać. A panowie
samego zdania co :mi, uwaianny, że kopiowanie buchał·a, to marszem na Rzym, to abisyń· „Dziś i Jutro" upajali się owym „dziś" , a
nawet tak dobrego 1Poe.fy jaik Superviehle - to skim podbojem, to podpaleniem Reich- nie d'osttrzega:li jutra.
·
Sąd·z~my <rów:nież, że aby stagu,
jes.zoze za mało.
Czy sanacja była winna'?
to powstaniem hiszpańskim przyswej wolii.
nowych
Na południu zyskaliśmy właśnie grnnipominając o swym istnieniu. I wreszcie
Papiet podkreślił również w swej m?wie: tworzyć 111owe dOS1konalsze formy dla
z popularnymi! ch~v y  w Maircu, piętna&tego, przecięto słabą pę- ce z wrogiem, za dni kilka miała ' paść
rt błędem jest sądzić kogos za p11Zynaleznośc wzrusze1i należy zerwać„Skamandra"
jak byłej powinę monaichijską i wojska niemieckie- Kłajpeda, ale sejm roztirząsał sprawę ubodo je.kiego§ społeczei1s! •a bez stwierdzenia j.e- lami zarów111<> byłego
mj wkroczy!y do Pragi. Na Hradczynie za· ju rytualnego. Zarzynał Polskę.
,,Zwrotnicy", „ZdToju" iftd„ i•td.
W k:'y
go indywidualnej winy".
wisła :!laga ze swastyką. Stała się wojna. właśnie gen. Zeligowski złożył w sej : ;
T.rudno dociec, jak 7Jl'()Zumieli te słowa pa·
NIERÓWNA
POMOCY
PmlOC
spotężniała tylko następujący wniQ&ek:
Pierwszego września
nowie z „Gazety Ludowej". ('\'zii;-li ito być .ma,,Dwa bra:tnie narody słowinńskie, czew rZ'eŹ.
.. R.z eczpospol•:1ta" donosi :
że za aluzję do Noku wyborczego!?) Dla nas
Gdzieś, między wielkimi depeszami, ko- ski i słowacki, utraciły swój byit niepo·
Waszyng•ton; 21 . II. (Obsł. wł.) . - Prezy·
dla każdego um.iejąc'flgo czytać Pola'ka sł.owa
z.na~z~ deilit ·nruman udzlj-eljł pozwolenia na rozpoozęc 1 e go przyjął Duce i. co powiedział Fuehrer, dleg'ły.
_kościei~e?Q
n.a.jwyźszego dostojnika
państwa polskiegf
~ylua.cja polityczna
jedno: w imię posz.an-0wa~1.a „woili ~ sumtem_a
akcji pomocy dla ~iemców w amery9rnńskiej gdzieś między .bielą konfiskat i reportan!e· strefie okupowanej.
jednos~ nie wolno sądZic zhrodmil rzy
żarni z irozgorączikowanyoh stolic Europy stała ~ię niebezpiecma. Wobec tego wnó.
mi~iidh oraz nie wolno wysiedl•ać N1emcow
dzisiejszego porządku
wiadomości PAT-a. szę o przer.wanie
Allmja ma cha•ralk.ter iprywa•fmy i obejmuje dr.u kowano petitowe
z po!sk~ch odzyskanych . obszarów.
10 Ś<'>vi eckich i cyw,;JIIlych organizacj{ chary•t a· Właśnie na rynek egipski rzucono araob· dziennego i we:r;wanie pana premiera do
Aprobata „Gazety LudO<Wej" ~a p~zy.toczo· tywmych skupiony'ch w „TowaiI'.zysitw.je ipomocy skie wydanie ,,Mein Kampf" po 3 piastry oświadczenia, co zamierza
przedsięwziąć
nych słów raz jeszcze p.rzy:pomma , jz w na= dla Niemiec". Towarzystwo ma wysyłać mie- za egzemplarz, właśnie mianowano sze- dla natychmiastowego
spotęgowania sił
s:r:ej epoce p?IZy całym poszanowaniu dla .p~aw siięcznie 2()()() ł.ou tow-a.rów zebranych na dll'o- fem działu poruczeń specjalnyich w szta- moralny<:lh i materialnych ojczymy" .
jednostki ciągle jeszcze na pierwszym m•ercu dze dobrowolnych darów wś.ród Amerykanów. bie Himmlera wiedeńskiego
Marszałek sejmu Makowski spytał w6wgaulei.ter·a.
trzeba stawiać obronę narodów j społeczeIISll:w
„Kito jest za wnioskiGm, zechce
jeździli zdenerwo- czas:
Podczas. gdy Amerykwie szczególną troską Globocnika, właśnie
przed bandytyzmem innych narodów, griup, otaczają Niemców, Anglf.cy interesują się bar- wani dziennikarze p<> stolicach Euro- wstać". Wstała mniejszość. Byli to posło·
jednostek.
dzo dlrzeiwostamem w ill3Szych lasach, a nawet py, zapytując panów X i Y co sądzą i wie socjaJistyczni. Powrócono do uboju.
ipI"zysyłaj1} do Polslki od ozasu do ozasu nowych czy wierzą, Ale że Mussolini i HHler nie Zza Karpał i zza Odry, z Prus Wschod
lllykowala się Polsce
leŚDl'.ików w;ykwalifikoiwanycll. A!kcja ta m·a po- wierz.yli, więc z ulgą oddychał mona· nich i z Bałtyku
VARIAE SUNT RERIDI FIGURAE•••
r.zeż.
dobn~ ch~ralkter . lllie tyllu~ iprywat:ny i obejmu.!e chijski świat.
W notach 5 (W) Nr Kuźnicy ZJ!lajduje s.'ę orga:mzaoJe zhroJne 51kupll0n~ w ;.~:<>•varzystwi.e · W iym czasie, gdy rodziła się JUZ
A pan prezydent miniMrów powiedział
notatkia podipisana „mm" zatytułowana: „J-esz·. (pomocy dla lasów Anders 1 S•ka ·
m l wojna w gabinetach ministrów, w Po·l sce wówczas: ,,I owszem". Pan prezyde.rut micze o pewnym rozporządzeniu" . Uwagj zruw:~rusuwano żydowskich lekarzy nostiryfikan- nist'l'ów myślał o bojkocie, ale Hit<ler zro- ,
ZAMIAST KWIATÓW .•• NA TRUMNĘ
te w niej byłyby cenne i słuszne, gdy~y 'śc1sl~
ze szpitali (jakie brak było lekarza zumiał, że to nadchodzi czas. Na zasługą
z okazji p-:-erwszej rocznicy przeniesien:a tow
· odpoiwiadały rzeczywistości. Auł'()roWl cho~•
we wrześniu!), a falanga (fak, tak, panie pana p:i:emiera świeżo wymalowanych pło
w nf.ej o fakt, że na zasadzie . Rozp<Hządze~1a. się ,,Odrodzenia" do Krakowa, ~biig·niew Biień Piasecki I) święciła rocznicę śmierci Cod- tąch · miały się wkrótce ukazać hitlerowMinisterS<twa Oświaty od uczniów wykaz"?Ją· kov."Ski w artykule „Zamiast kwja~ów" („OdT'o- reanu. W tym czasie
Polsce · OZON pro- skie plakaty, Zasługą pana preJliera.
cyeh niedostateczne postępy w nauce pobrera dzenie" Nr 61\ -0powiad·a, j.ak to rok teD11U w jektownł })<>dział obywateli na .cztery . ka·
zdumiony zmianą si·W.
Minister Beck
!ię oo „ok.res trzysta (300) złotych o.płaty, .któ- Hotelu Franeusk]m ~alł.zowali w-zajem.nie pi· tegorie (jak szybło uciekała we wtześniu ac11 wyfęldwaił siowa o potędze i wielkb·
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,,SZANUJMY WOLĘ I SUMIENIE"
jednosliki,
wolności sum:ema itd. są dziś rwolennicy hitlerowskich metod. W ilmię tego poszanO<Wania
~ll!ia .§1111 U}'li'Qllb~n.ia N!..'4eNw~..!.. zbrvdniarzy
w imeę „swobód demokratycznych" bandy
dersa organizują mordy i nj,szczenie kiraju.
Ni-estety nasz obóz niezadowmonych udziela
poparcia tym obrońcom. Wy.s-tarczy wypisać
hasło „bronńmy praw pokr.zywdzonej jednost.
ki", aby skupił sporą ga·rść zwolenników, któ=
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Inieresuj ącą przygodę miała osta1nio „Gazeta Ludowa" organ PSL. Wymieni<>-ne pismo
wielkimi Hteram i zaopatrzyło przemówienie
Pa.pieża do kardynał ó w, d a j ąc do zrozumienia,
·
ie nawet Papież pop!era stanowisko PSL.
Zacytujemy p'rz emówjen je za „ Gazetą Ludo·
wą". „Człowiek &tanowj bogaty charakiter andy·
widualny, Ma on prawo do snnowania jego
woli zgodnej ze swym sumieniem. Dlatego też
ludzie file poiwinnj być repatr iowani wbrew
Sz!a~arowr~ obrońcami praw
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