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Gdy Konwent k-0nstyrtiucyj:ny Stmów w l'ęk.<a-ch aryetoknaicji. Naea; sy15.tem r.z;ą· trafnie 74'07Jllmie111ie skutków faktyc:DDycll
Z}edinocz„:inyich ro.ku 1787 ptracow.ał na!d drzenia sta'llie 6ię airystokiratyicz.nym. Znaj- pow&zechnego głiosO'Wa<ni.a w społeaeń
pj,erw&Zą
koru;tyibucją
diemok.raty.C7Jllą dzi.e się w rękach ludzi bogaity.ch, których stwie kapi!talistycznym. Ocena tycli niei gdy dyskutowaoo w nim mgadnienie i.n!berelSy z:rodrzą liCZIIle releżności Jl'TZY unilrnionych skiutków niewiele się róż:ni
pow&zechności prawa wybol'lczego, wys.tą- każdych wyborach. Gdy pows.tanie u nas od póżnioejsz•ej marksif;rowskiej oceny,
pia prz-eciw niej jeden z najwybitniejszych .szeroki pnemy&ł a z-aludnieniei na15zych nie<wiele -0d niej odbiega ok>reślenie róż
ołoruków pierwszej konstytuanty świata, miast wzrośnie - bogaci kupcy i przemy- ni.cy między formalną a faktyczną rów.n&guber.nator Morris. ,,Jeśli głosoW'a!llie bę- sk>wcy wybierać będą fakty.cznie Izbę ścią. Inną jest k'Onkluzja. „Uniknąć tego
drlie prawem w&zystkich ludzi W<>lnych Reprezentantów. To będ'Zie arystokracja". można jedynie przez og.rani:C?Jenie pirawa
mówił - to Dąd niewątpliwie 7majdz.ie się U progu demokracji miesz::.zańskiej stoi wyb-Oll'ICZego dla po.siadający.eh" brz.m.i.ał.a

)AROstAW !WASZKIEWICZ

Wiersze paryskie
Mourir a Paris
Ir-enie Paczk<YWEkiej

Strumienie sentymentu i strumienie ludzi
Zalewają mnie.
Pośpiech, pośpiech, pośpiech

I

W domu przecież się ihtmo wszystko żyło,
I czuło życie. Po cóż tu wnierać?
Deszcz pada. Paryż rosy.pia, zachodz!
Jak księżyc chmurq.
Rodzi się i żyje.
Po cóż umierać?
·za oknem s:ztywne ogrody.
'Na oknie mimoza usycha.
Z puszyste; sta;e się iak morska gwiazda

· Wyf ęta z woay.
Brat mój sprzed trzydziestu lat
Przychodzi taki sam

I taki inny
W uśmiechu narzuconym niby
W uśmiechu narzuconym przez

Paszcro orkiestry smyczkiem wyje
I Jlet koJuje niby ptak
Basetle wykręcają szyje
Tympany warczą
Jak psy -

Metr o

płaszcz
Oświęcim.

Poemat mi się marzx
A słowc nie umj.em napis-0ć.
Rozciąga się szarość nad miastem
j Jot
i Juk
tryumfalny

-

A ja sam
Jak k(1Jlllień pomiędzy falami.

ZamykCll11l jednak oczy zmęczone
I widzę dom Warszawy gruzy, róży pqk
1 sto~y cegfoł czerwonawe
Niby uóętych stosy rąk.

Murzyn z czerwooą gwiiazdq
Bracie, dlaczego amutny?
Patrz jak wagony lecą w głąh
Szynami szybują szybko,
Niby zabawka którą rękq
PuszcZ'a
011Jr7''1.•ie dziecko.

20 luty
Soupault, Eluard, Arago"'
\•\lr ze nazwi ska l_r.:;!;miq
już

Kochać? Tak, może kochać
To ieszcze zbawienie.
Sam stoję jak wierzbo
Na-J. s!rumieniem
Twarzy.
Ni~ śp'1 szę się A on;, Jecq, lecą w śwlat,

jak nazwy

róż.

A kolce?
Te dnie, te wszystkie dnie
Co kłuły Nie ma już siły.
Wszy.sitk.Ie zr<ll1ily
Ostatni w.bije.

Pani zgubiła fi·jołki.
Dziękuję.

Tam

Jestem rad..

I rękę zimną czuję. Po cóz tu umierać
Z czerwonvm kwiatem krwi w ustach?

Pochylone struny harfy
I dymu ze statków
Pochyłe szarfy Jak na obrazie Sish-,o I brzeg i Luwr.

O. pr7y1ac•e/e
Dawno już umarlf.
Wiecie /ok tuta; wszystko obojętne
'\.V"?nosi s"e iukiem gotvckiIP nad głowq
/,u/:> dtts; n'.~k i m sufitem metra .

I
I
I

-

śnieg

-

Tu na brzegu Sekwany drzewa

Umarli, ja jeszczie
żyje nadzieja
miłość
świat.

Jak gołąb co z kOlpuły
Jak nieba złota c:z;ara

Biiała ceqi„~ke

Fajansowa

Opada, obejmuje
Wii:zra.

,\fimoza schnie jak serce Judzkie
W olhrzvmim mieśde.
O Boże t~r.7a iaka wielk.
Nnd wieżn Eifla .

-

W niebiesk1•m świcie
ulice

Klaczą

Biegną

Błyszczącą wstęgą

w

Rzuoajq zaJ.amaniem

Ty v.riesz Rene.
Jak s-ma.lmie trucizna.

ł.uk i

górę idą
rąk

i dzidy.

Olbrzymi'a lini<J. ponad głową
Uderza w tarczę wielkiej bramy
Jak głos o świcie

A w domu cicho.
Za oknami brzozy

Wołający.

wi<>sny,
brzozy.

J:irosł11w

Iwas-zJc\ewicz

fot. Stawny, Paris

· To mói wnuk.

W domu c1cho
- I tutaj cicho

Opero

Podwórze Mało róż,
Dużo ositrych ostryg.
·Podnie,b ny łuk.

Och, jak słowami trudno coś wyraziić
Smierć ;ak życie Kwiaty czerwo17e od krwi.
Na do.Ie . l.11'. hotelu wesele, un ll14riage
U inw,alidów złota straż
I gra;q lungo:
fJ!1,-0urir inour,ir
Paris.
' '

a

wpół

spadł

Poleqnanle Paryża

Pasaca s1e na mokre; Jqce dachów.

· Przygotowują się do
Niewyrąbane ieszcze
Dziecko płacze -

ży;ę.

„

Schody gigantów jak w Wenecji
Mantyle dam, ntotyle oczu,
I złoto kapie, mokre złoto,
C1emne
Jalt z krwią.
Podniebne słupy foyer,
I mały gubi się w nich człowiek.
Ach me zamykaj tylko powiek
Bo i;j? zys z nagle
Jak ci źle,

Oczy wież patrzą
Moim śladem,
I mosty skaczą
Wpław,

Na obeliski u zmarłej Jontanny.
O Boże - waw!
N a. czarnym szczycie krągłej kolumny
Cesarz zamarłą zwraoa twarz

Ku

mgłom,

Ku niebieskiemu światu.
Jak na aliszu wszyS1tko razem
Raz.em ze świtem P!qcze się w liniach .w sinym tle.
Taxi allez plus vite Przed nami nieba różowieje szczyt I srebrny ptak do lotu ro'lJWari skrzydła,
I śruby zgrzyt - .
lldieu, adieu Paris.
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teza Marrisa. Ale dylemail': a.Jbo rozwój
go6J>odairki kap.i!talis.tyczm.ej a witedy
denrok.r.a.cja będlziiei tylko pojęciem formalnym; ailbo też d.em.1okracia - ale wtedy
n.ie mogą powsl!awa·ć zbyt wielkie prywaitne f-Oll'tnmy, był już wtedy .rCYL'llmi.any.
Amerykan.im stawi·ał zagadnienie wyrarź:nie. Eu'l'op:e,j ski teoretyk nauki o pań
Btwie widział je taikże, ale nie ahci<aił go
stwlerdzać.
Niemniej - w&~tkie jeg<>
doldlryny i teorie były obroną przed
ewen:l.'Ua•1nymi antykap.iibalistyc:zm.ymi następ.st'wami demokratym-cjj usl:roojlll.
Dla
ojoai nowo,czesnego pa:rlamentairyzmu i liberelmnu, dla Manteskiuna ir.>'b.roną taką
była Ima wy7ma ..zawsze w społeczeń
stwie :ilstn.iieją ~e °Wy'I'Ó:Dn.iiają.cy się
'llJIOICheniem, bogactwiean. i l21S(l;czyitami;
gdyby byli om :zmietmmi z ludem i gdyiby
miel'i jeden gł()S talk jiak WEO.YSCY, wolność
wspólil!a byłaby iJCb niewolą, gd~ więk
&7JOŚĆ uchwał byłaby pm:eciiw nim Skierowana. Udział ich w '1.161:iaw00a.rwstwie powti!Dien być propwcjl()(llal;ny do innych korzyści, które mają w państwie, co będzie
miało miejsce wtedy, jeśli będą rtwOO"Zy1'1
ci.la!ło, mające prawo uhamować Z'amierzelbiia lrudiu, tak, j.aik 1nl!d ma !Pna:wio :oohamować ich zamierzenia". „Równowaga" po.lityczna międizy czynnikiem arystokiratycz-

no-plutokrratyC7.IIly.m.

~

demokratycz:nYilll

mchowaniu .iieh .nierównowagi gospodar<2ej, k'O!ll!C€6ja na mecz równości 'W'Ohec
prawa od r-azu i róW1D.oc:ieśnie zneutralirz:owana nierównością pny 1.wOO"Zeniu prawa
ma był &ro<l•kięm obwuy. Klacsowy charekter k'Onstrukcji wzaj-emneg·::> „hamowania" się władz i izb parlamentu wyrażony
jest jasno jrurż u kontynentalnego twórcy
'tej t-eoriJi. ·
· 1{.olejino, w ipocząfkru. XIX w . .narzędziem
zmierzającym do tego sameg•o celu sta1e
się teoria
„czwartej wł:ad.zy". Piodział
władlz z:ostał w okresie Wielkiej Rewolucji iira.niauskioej pozbawiony swego pierwolmegw:>, Oltwair.cie kla1S01Wego UZ'asa<lnienia. Wszystkie trzy ZIO$IJały ujęte jako org?ny .suwerennego liu<liu, jako zleceniob1wcy powiSZechnego gło&owa1I1ia. .,Pouvo.tr t:onstiltualllt" ogółu sfmlęła nad nimi.
Demo'kraty>c:zna fOIIma państwa stanęła
ponad monteekju.sz•ow.skim i<leałem m ies.zainej formy państwa. I oto zjawia si.e
wit~y teoria ~owa. Ponad trzema orga~
nami lu<lu stoi czynnik czwa1rty, „pouv'Jk
newtre": ·czy „pouvoirr mo<lerateu1r" czy
„pouvo1r <I"egiulateur". O<l Benj1am 'na Consta1I1'1: przej1;11uje ją naiszia OP'ozvcja kaliska
w Kongres"Owce. Jedynym wybitnym traktatem t~ret.yczno - polity.C'Znym 01kimsu
PO'W~~~a lhStopadowego jest
pirzekl•a d
(własic;~w1e syntetyzująca parafr.aza) . „Mo·
na.r.chu k006tytucyjnej' Bemj,amina Constant, <lokoniana p:rnez wodza liberalno parlam-entarnej większo.ści Se1jmu , W inoce1n·
tego Niemojewskiego . „Tny władze polityiczne, prawo~awcza, wykonarw.cza i są
dowa są , tC!Jl_c Jak .było znane dotychczas,
trz~a spll'ę~yinanu, które mają , każd,a w
S'Wl()lJn ood<lz1eJ.e przykła.ct.ać się <lo ruchu
ogółnego.
Lecz k iooy te- spręży.ny wy~edłsrzy
karbów, za.czmą się !krzyżować
1 plątac i . prz~kadzać sobie
naW'Zajem,
potrzeba siły , ktora.by je na kh zwróciła
miejsce. Ta siła nie może być w jednej ze
s.piręfyn, gdyżby jej po1Słiużyła do zniiw-e- •
C:Zffillia :in!nyich; ll'llaleiży jej więc być
ze~ątm, byić n~iejakl() neutralną aby wszę
dzie m09"ła <irLiiałać, g<lcciie tego potrzeba i
aby była zoa?howawCl'Zą i ip10pl"awczą a nigdy ni-ep1rzy.1a7Illą" - talk w'i<lzioał najwi•ęk
szy umysł polilty.cz.ny diro'bin'Oszlacheddej
lilberalniej opozy,cjii id-eał ustroj<u fullSlki
'W'}'!ZWl()lonej p~wstaniem od un;ii z Rooją'.

.z

~i'k, nue'Objęty pa.rl•amentarymreją i j.aikże fOO'Jllamą - demokratyu•cją ustToju
miał ~yć w n~m .czynni'kiem <lecydujeycym
w ll'a~·e konfliiktów między OTganami narodu i „moderować" fyóe p•::>li.ty•CZJ!le i

sp-oleczn-e.
Żyde i<la;ie naprzód. Od dwóch drobnych . roz,prnw-ek Lalssoa•l e'a „Uber Ve:rfalSSUD.gsw.e&en" za•O'.lyna się dern'l• kowanliie faktyc:zinej Sipoł-ećz:nej tir-eśoi koosty-

sn

t

tucjonalizmu mieszcz.ańsk iK g~„ wykatzy- STANISŁAW
)EW
wan1-e róż.nk między „k"Jnstyl'l1Cją fo1rm<1.lną" a „ k:oruslyt41cją faY.t y czinq" , Dol}'·ch ezarowe naTZędzi a mające ne<Ubraliz•oWać sk:ut
ki .:ctem'O~r.atyzacji . p•oztlaWiohe są ewiej
na11Stotn1e1szej slću t ecznosd , jak:ą im dawała otaczająca je i<le•olo~ i a , I alo zjawia
br<J1I1ić
się triecia k.<:1nostrukcja , mająca
pI2-e<l skutkami d e mokTatyzacj l. Już nie
Cechą łltf1.Httli'f61ną rtHlffilee}{i~t:J ff'Jejawnie kła.sowy czynnik jak u Monteskiu~ podarelw a rtatótloWE!atjo była jJf7iEW6{1i
ma Izba wyżf;11a. Ju.i ni czynn··k teorety- przemysłti ciężki@go nad lek.ltiin. Lek.lu
C7Jili·e „n€'Utralny" i stojący na<l innymi a przemy.sł zarówn.o inwestycyjny jak ko'Il.fod11yrti i1nn y m nie zwią sumpcyjny llzupełniał i obsłuqiw<i.ł przew~ęc rz·ek-0tno
zany „qwa1rta władz.a". Już nie żaden ok- mysł dężki ro.zwijając się ftieJakó W jie•
reMm'ly rnrgan, a w.:.ęc - 6'0Cj•oloq ic:znie go cieniu, p:ld wpływem dyspozycji i potrzeb -0d niego wychodzącycl1, Olelż pOd=
r.z:et:z tli.1ma.tzqc - ko1111kretna osoba c'liy
st.awawym stilr-Owtem tiętkit!go pttemy~
zespół os·ób , z konk•retnym ś.rod:lwiskiem
względem
słu jest żelazo; pod pewnym
społ-ecznym zwia-zanych. Czynnikiem tym
jest ono bardziej podstawowym surowcem
jest teraz abstrakcja . Jest nim „prawo".
aniżeli węgiel, kbóry w dużej częś'Ci zastę
puje się dzisiaj energią hy<lro-elektryczNajwpływowsza w okresie międzyvrn
jennym teio·r'<a państwa , l!?Mia Ha1nsiil ną, pOtlei a ytly nam iastki i:eht'ł!I. nie ma
Kelsena i jeg·o wiedeń k 1th ucin!ÓW wi- dotqd , Przed J:li·!!twsżą w<tJjlHl s\ViiatoWI{
lemcy wydobywały i p-rzeta=
dzi w prawi·e zespół zdań i wy.razów które (w 1913 r.)
28 ,60D OOO ton rudy n.a 15,600,000
p i ały
mottą bye i ntcrµret~'Wane i sta owane do
tort eu1r6wld.'il*J llutly tej tjof!tatt!Zały itll
]{g1ó·\r e.tińych falHÓ'W ty11.Hi W iti•dl'tt „tJltill'W'
nierna1 wyłącznie złoM Lotaryn~il. nftj•
dziwv" sposób . Wy•cho<l:tl z 'tal !J ż hla, ~e większ e i najzae'.lbnlejeie w B111'ople,
norma prawna jest jednio'Z naczn·a I dopusz
W wyn4kll przeyrani.a pierwgz~j wojny
cza tylko jedną 11 pr.cl:wrlziwą 11 lt1t!: rpre- <iWi11towej
N iemcy , jak w',ad<>tno, musiały
taeję . twierdząc rówhocn~anie , że intetipte~ ;.wrócić tlrancil Lotaryngię. Stanęły one
tli fa la jet;;t st5suW1miem prnwldel logiki. wttidy ptż •rl zagndnieniem: .skąd i W jaki
Polit czny erne doktryny ŁkWii w fakde,
posób zaopatrywać przemysł w ntdę. lly·
7le wi&!ące i jedynie l!ltl.!'tf!e i11lC'fpreto- ło to cl'la n '{:h rzeczy-wiście sprawą „by~
wan!e prawa dokonywane jf:st prt~ 8ądy albo n ie by~". N<i. zakupyiWanie rudy ~a:~
Hiszpanii
1ako crrganv „fachowe" co prz ri tlt1rtt cw- granicą we Francji, Swecji,
trzeba byb ' mieć kapitał obrotowy w poM na języJC poliŁycznv tnnezy W.5Wru zł-0ta lub pełneg-0 zas·obu tao~any w fiajmnlE!jezym &topttilU obJęte staci dewiz,
towarów, n<i. które był popyt po wojde- kich
czyli
upolitycznienia
ti•rocceem
nie. Otóż wszystkie rezerwy dewiz i zło
mok1raty acjl, orqaJUy bardziej k1as·orw·o ta wstały przez Niemcy zużyte w czagie
j dflóllte n!z parlament 11 na.w-e t niż - w woj•ny na zakupy dokonywane za '!Jbśted·
wytuym ~opn.\lu od pnrl• mantu uzald- nictwem usłużnych i <l.obrze na tym zaranautrnlnY'ch , JednYIT\
biają•cych pańetw
111lonfi - a.dminlwHtaejia. .
StfinoW'ltJko tego ro<łzajilJ ttl!lii.ły l ma1ą zaś z głównych towal'óW niemieckich, n.a
sądy od dawna w krajl1't:h an.glo n kich, w które był zagran i cą tradycyjny popyt, to
najwyż z-ym @topniu w Svane.ch Zjedno- były wytwory metalurgiczne, do ktorych
cz· nych , qclz i:e iifltetpfelują Wi·ąŻącó r&w- to wyrobów właśnie potrzebhe było żelaz-0. Po utracie Lotaryngil, Niemcy posi<i.n.Iez k'Onstyt:ucfi: , kontrol:ują tist11wodaw- dały
tylko nieHazne złoża rudy, która ja'r:Y dziala z kontityil.'\1cią z.go<lnie. A1e ko z.awierająca mniej aniżeli 40 proc. ż·elaCQ
tam ni ~ p·odbtt<dowywaino te.go shamowis- za była m<ib wart·ościowa, tak ze jej ekka saclow tezą , ż sąd et•o ije t-y1ko pra- splo.atacja nie kalkulowała stę. Kopal'Ilie
widła ló{likl, że jMt tylko „uetami usta·
te były więc po pierwszej W(Jj:nie świawy" jak tnówil MontellklUf!Z, Tam mowi•r towej pineważn 1 e nieczynne, a gdy nawet
no otwarcie iz eą<d <lzi,aJ.a tw·órt'Zo, inteir- póżni.ej zostały, uruchom.i-One (jako t. zw.
prett\iląc prawo na<dale mu jeden z wiell\1 Hermann-GoertngWerke) d·:)S·t•arczały zaNiemcqm
eeMńw j11ki tkwi w wieloz•naC"lnvch poj~ lPdwie 1/10 il-0ś'Ci p-otrzebnej
rudy. Bismarck oWiedział, 1e scement"pdac:h t etawv . ~w etny h istoryk u51il'oju
telazeifn.
rwlą
N emt.ec
'\'rał i no:~
racfJU a Lambert okresl
amNV' ań:Skiego
I oto l\istori.a jakby zadrwiła z mądI?~Ci
e11nlcr::rnv Elrcne wiążącej interpretacji kon- wielkieqo kanclerz<i., pozbawiła Rzeszę ·żeełvturii prtq: sątly w . poc:-lą!ku XIX w . laza i nakazywała zachować jedność,
centraliz•a·cj.a i rozwój kap italizsłowami
Rozglądaj4c się więc z<i. możliwoś'Ciamu ~tj 't8'W61.e . w orze~ :nfa,ch S d'l1 Naj- mi z.<fobyda k<i.pitałów: na zakup rudy żewvll;zcg•o i1n nirowany'Cl1 przez M!M"Gha1ln laz.a (i innY'ch zresztą t. zw. k'.Jlorowych
(piC'rWszeą:l Chief Ju«H 1r ) dwoma U°l1Upcł metali, których tet u siebie praWie nie
nia j(1cyml a ~ę 1deaml". Spoh:czny 6ene ju- mieli) Niemcy pod15 unęll zwycięzcom bar
dvkRt11rv nie hył niądv w Amerrvce ukry- <lz•o zręczną trzeha iprzym1ać koncepcję.
wany . Ale - zwycię.sl'a walka Rooi!!evel- Zab'enali skromnie 0 poiyczkę na zakup
surowca, bei któreg·o przemy"Bł nie mógłta z lf'n<lencjami Sądu Na•jwyżez<0go
by pracować . tak że nie mie>liby ~ czeqo
iudykatiury
11krz.c1 ła ie fl'Połecz·nv s<lns
epłacać '.Jdszkodowati wojennych. Alianci
ustawoni,..iP. 11Jer zmianie bez zmiany
na tę koncepcję poszli. a plerwetą. ohętną
da< i va Od tezy . ŻP- o~m i oqodzinny dtleń była Francja. Francja bowiem odzyskała
pracy ł 151 n•atuezcn fem kon tvtucyjnie razem z Lotaryngią ·złoża rudy. ale nie
dlO wiedziała, c·o z nią zrobić. Jej bowiem
zaawa"Mił·'.JWanei wolnogd umowy tezv ! ż tylko Z·o1rqan;z·owany i pmsiad.ają struktura qospoda•r·cz.a opiera sl•ę, odwr·'Jll:r:v p0łnp ; nie•oqrnnirzone o•rawo strajiku nie aniżeli w Niemczech qłównte na przerC'lhotn,;k korzyela faktycznie 7 wo}n:lści myśle lekkim i słabo jej ro 7.winięty przeumowy iest przcp11ść. a obi e tezy eą in- mysł ciężki nie móqł sk-0nsumować bogatej prnłłukcji rudy lota'!'yń8 kiej. Chcą•c nie.
tF'•rrret1i.cją tych Mmych s16w arneryl<ań
chcąc tr.z·eba więc bYh poetarać 6 1ę 0 to,
1
ek' i konetvtu·ci
a~y ~a~y jej od.biorca - cięzki przemysł
T< t<i a teori·a pań .twa . ka W.a teoria us- mem1eck1 stanął na n-0gach. Przyjęcie
trci h1 wv-asta w okTcśbnvm ś.rodow· i·sku zresztą tej k·oncep•cj·i niemieckiej
miało
okre<ilony sens również Mpekt polityczny . Po zakończes11ołecznvm 1 ma swój
sTl,ol CT•nv . Ale kfli<la „ogólna zas•a<la us- niu pierw\SZej w-0jny światowej, aHantów
troi ·• donn,i;zcza mzne inteq>r- tacje. tr<1.p1ła :z.m'Jra . czerw<meqo niebezpieczeń\\'rhorl7 1inv w okre'5 nadaw~nia stairym stwa" Związ-ek Sowiecki został po poqropoiPcknn nowel tTeś.c;l może w okres n.a- ' mie Niemiec uznany za wroqa nr. 1 którego trzeba było iz.olować od re..o<1zty świ.ade>wania po raz pie·rwszy pewnym poję
ta za p'Jmocą sławetnecro ,ko•roonu eau·c',om fo.rmal·nvm wvroźn i e okre'lon<>j treś tarne~rn". Ale żebv ten kord•on 5'J)ełnia!
ci
należycie swoje ~adanir trzeba było nrzv
Konsta.n ly Grzybowski
n ·m ooe ::iwić ztindfl ·ma , Na tAk:eno żan-
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gos

darc e 1-

u.Patnvli
zw cięzcy
Europy
Do rnnieiN iemcy powoienne
państw . p-0łożonvch między RoN emcami nie żvwili oni zbytzaufania i jakkolwlek przy każ'

Ku~nioy"
W poprzednim (12) nuni.~1·1
Miec •ł w
dni:1 1 kwielnla 1946 r,,
WI na el - C t rv fort pinnv. Pa l Eluard ~ Owiazdka, oskurteni w Noi-y111ber*) Za(l:t1dct11 a rt:kulu jest W\'la~nl·cmie ~pe
d~-i mają wnkscje, K W, z,, ·od h\~Jd =yficznYch iródcl l!"osnoda te1:vch i11111erlalizinteligencii Dol- 111u hlllt!roW~l le!!:n Wobec ob~1ert10ŚC; temaW sp"flwie rienenlogi'
skiej, Paweł ~P.rłz - Klerk o poe11l Zyg.
Pt1rvb. .[11. musi111v ogrnt1.tczyć się do histonM lat
n unt Szvnwnski - I<nmendant
Purv- 1925 - 1940. pozostawiając tla 111argl·tlesi·e
Wladv!lław Broniewski - Komuna
Murek plllityczną stronę ge11ezy h~He \'zt11ll. która
~lady.
ske. Ltttl ,yfg H l-łng no n - Uwagi o nastei emigracji Jllnina oosiada n'c tvlkn r 1·cmicck;. ale ·ó n;c; tnic~ W kw Iii nowvch broo - ·izynarodow' aspekt. iak
2uroWł
nroh' ('111 ąg()l·n·
Ta- i.ródel iniol'rializrnu ni mie k}et;to, klr1ry knmów ,,,.,.,, Roje '"-1ti - Si dem dni.
uj - Klo sią w końc11 zachwy. •7eniami swym' sicga do 19-gn wicku.
deu z
1t
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dej 6j1osabnesfil pe pr11yjaclelaku Klepali
1eh fif'le&h1Wieie1i po talfilefih1 ' na.trwa=
Il ich sjH:ayltller.teOOattll, nie W' er:ifh w
ich siły. Ponieważ żand<alJ:lll musi być syty, dobrze ubrany i <%> najważniejsze tl:Zbl'Ojo:tiy. twye1ęzey tid:żieli11 Nieit1tdtt1
pożyczki na kapitał obrot-0wy>, kbóry był
!J 1@'jll!i4n)' dg tift1ehomienia niemieckiego
aparatu wytwl?I'Eizeg')
Zdobywszy możność nabywania rudy
zelaznej i innych surowców. prz1.=mysł
niemiecki stanął pr.ze<l nowym, n:e mniej
Ważnym zaga.<lr, ·e:em. ~ie'!I'. ee;.,::: wviroby
tn'lljia!y bye tartle; w.s'liystkie bowiem kra1~. które woetwdziły w taditili~ jakll ieh
o<lbiorcy, na skutek W0jny ztibdiały tak.
ŻE; wyroby drogie były dla nich nie>dostęp
fi'em!@ckl
ttłł, Choddłó 1:1 to, aby ~9war
wypof>aiył w naj'Wll'llYIZe trt'):tliWokl lrnn~
kureneyjrte, O eenle Właefiej ko:Mleqt1 prod'l1ktu ł.abryeznego detyduJą dWnjakle
Koezty: etał@ l ~mlenn.e, :Koszty etałe 1Jbejtl.tują am-0rtyza~ję lflwestyćji lt~qhtalt1 ych .
ko&Zty zm ' @nfle obe.J111ują ceny etitńwca l
płaće za ifoboeltnę . OezyW!śd@ tylk1J owe
ktl .zty imienne m':lgą być obft.iione , Obn'ze.nie een l!Ut>oWl:!.a. jak'J pochodzącegiJ od
zagrani!cy nie leżało w mocy przemvsłu
niemieckiego. Zostałaby więc tylko j~dna
możliwość: obniżenie kosztów rob'Jcizny.
Ale w tej sprawie wyłoniły się nowe, duif. trru<lności.
Klęelta N 1etniee wzmgcniitn bbzpośred•
nio p~ wojnie kl<Wę robo~nltzą, zarówno
jej główną organiizację polityczną - s-0-cjalną demokracJę, jak i jej związki zawodowe. Wys·oki standard życiowy II'obot
n.ika niemieckiego był z<lobyiczą, którą te
<>t~anizacj nojbar<lil j llllł c:hlublły.
Powszechne więc obniżenia Ma.wek płac
i tym samym i standardu iyielowe{JO maa
r<>botnitczych równałoby s•ę wytrą niu
eocjalnej demokracji jedynego jej atutu
z ręki. By>ł t·'.J zabieg niebempieczny, mógł
by -0n przypomnieć socjalnej demokracji
i związkom Z<Cl.WOd<>Wym ich dawne bradycje bojowe i obud:zić je z drzemki reformistycznej. Gdyby zaś przywódcy e'.Yejalnej demokracji przyjęli ten zabieg blernie, mogliby wkrótce zostać S'Zlabem bez
armii. gdyż masy mbotnicze wobec ta.klej
pos~awy socjal' tów prz<=sziyby do mezależhej partii soc}alno - dem'Jkiratycznej
lub do komunizmu. Z zabiegu tego trzeba
było więc .zreizygnowac cym batdZiej, ze
znalazło s.ię inne dyskretniej&'Ze, co prawda bar<lziej skomplikowane wyjscie z sytuacji.
Obniżkę k'Jsztów robod'lny można było
pomysło
osiągnąć przy pomocy bord.Zo
weqo środka który nasuręczył wiele d:owzględami.
.qodności także p:ld innymi
Wyp-0sażenie techniczne przemysłu niemie•ckiego nie zrobiło prawie żadnych po
stępów ani podczas trwania wojny, ani
tym mniej w okresie chaosu inflacyjney':>
W pierwszych latach powojennycłi. W porównaniu z przem słem amerykańskim niemiecki był wyra'inle zacofany zairbwno
pod wz9lędean nowoczeenoś•ci aparatJu teproc~u
chn1czneg·'J, j.ak racjonalizacji
pr-0d11kcyjnego oraz etandaryzacji i nQrmallzacji produkt.ów. Otóż unowocześnie
nie aparatu prod11kcyJnego musiało eiłą
pracy
rzeczy dop•r'Jwadzić do redukcji
h1dzkiej, tym zaga<inle11'e obniżki k-06ZtóW własnych produkcji 'l0f3toło rozwląza
ne. Rozwlą~anie to miało co prawda pewne braki i nastręczał'J trudno~d, ale zaletv były bezsporn . Anl partie polltyczne.
ani 7..Willzki zawodowe ni mogły I nie
m 1 nłv prawa przęcl'Wf!tawlć si~ modernizacji p.rzem h1 , Moderniznc!a miała
wpr!iwd~ c> l'!lopniowo redykowsć liczbę
zatrudnhnvch w prz myśl i to było l@<lr.vm 7 jej ce16w ~le miusl11ła to robłl: z
8 ame1 ewei ifllotv , t1tonn'owo, nie obf'limuprzem elu.
iłłc naraz W8z~lkkh <Hlłężi
T1w11ł11 ona rzecŻywikle pl 1 lat od 1925
- 192Q r llo'ć r'Jhotników niczatrudnfon eh r.w •k Mis t11 wp.r!iw<l'iie flt~le z
miesiąca na mieslc\c . ale st'Jpmowość tego
procesu clnwnł!i C'ŁM i możność na oswojPnie eie z tym zjawiskiem; z po•czątku
p1 ze chodziło ono tiawet niedoiStrzeżenie.
że zabieg ten nie
\'\Tażne bvh również
przerażał ·socjalnej demokracji i pozwalał
jei nadal trwat" w roll filaru ustroiu kap'talistyczne90. Szereqi jej co prawda rzedły bo wynureni z procesu produkcji rob'Jtnicy, .c;kazani na 7.yde z zaE:l!lMw i na
nrzym11sową., <lemorAli'Zującą bezczynność
nrędko sobie · przv•oominali dawne tradv-

cie bojowe swej klasy i przer:hodtili d:l
pa·rtii komunistycznej . Rozbicie kla.sy ro'rntnkzej na dwa coraz bardziej równe sobie siła obozy byb niezmiernie pożytecz
'll' dla iritereeów kapHałiu niPmleckiego.
przemyel<>weq-0
Moderni'.zacja sprzętu
bvła rzeczą nie mało kos.ztowna i trzeba

było zdobyć na fiią_ WHlk !, ale o Jąj Kortie-

dnti~fll udałe sle Nltm om r6Wt1ie latwo
p t.ektHHH'.: eWoich Wcrnrajezf 1Jłi ftlE}1riYjaciół. Znalazła się i pożyczka :iia W W t>':Jstad l?Przętu udzielane.go na kredyt a nawet w eftiklfwnych dolarach : Od 19i5 1929 r. Niemcy uzyskały na zakup surowca i na .modernizację, pożyczki długo!er
minowe w wysok:lści pr:zeszło 3 i pół mi'"
liarda dolarów; zaznaczyć przy tYffi należy, że dolnr był pod-OwczaB je1Szcze nie
z<lewaluo afiy i te jegó wairtose flaby-wcza w Stanach Zjednoczonych była wtedv
znacznie wyż~ią, aniżeli dzisiaj. W samvch
J~iitith i zlocie Niemcy ':>trzymały 2 i
p.N ttilllar<la marek.
Jakież były skutki tego zabiegu gospo<larezeao, Hil:'ztWYltleql'l pod względem te.ro
pa I zaslę911. Odpowied~ na ttl dają cyJty.
Już w pietwezym roku motlernizacjl apa„
raht przerttyshWego, Niemcy wydobywały 1:33 rnl'llony lón w~gla, w potówna!1111
z 141 Ift!.Honaffii w toku 1913 , a w produkdi stali it1pełnie ztówflOli ślą z produk.clą fH1edwojenną. Ażeby calkawicie uozttntlec wymowę tych eyrr, tr.L bo s'Jble

f:H'2Yf:JO:tlltl.1ec, %1:1 Nkmey póWłlJonne etraei-

tak ważne ośirodki pr:ldukcji przemvsło
wej jak Górny Sląsk oraz Alzacj.ę i LotaNatomiast ek.s·p:lrt w tym rokn
ryngię.
był niższy niż przeitlwiljenny, Wyhbe!ł 1'n.
tyl~o fil nie całe 7 prnc. ogólne~o eksportu !lWlatowego. w p'.>równaniu z 13 proc.
w toku 1913. Raport francuskieqo Comite
des Forges ok•reśHł rok 1927 jako „une
peri·ode d'etonnante adivite" przernv..:;I".
niemieckie'Po i sy~nalltr:JWlił, ie kon.s11nicja stali w Njemcze,ch przekroczyła o dwa
młllony ton tDk 1913.

ły

W produkcji węgla kamienneqo, surówki, flt'lll, wyrobów wak'.J'Wanyrh z teln!a
: stali. alum!n!um, cemt>ntu i lfletqil t'lek~ry~1'.t.f Niemcy talęłv drttgl miejece w
a
ZJedno•czonych
s~1ec1e po Stan.ach
p~;tw57:e ~i1 ejsce w Eur,:lpi-e, w produkazotniak-0w nawet nierws·~e mlejCJl
sce w świecie. W 1928 r-0ku Niemcy pr.odukowały już blieka 14 miHonów ton surówki (w 1913 r. 12 mil tnn)
·:naz przeszło 16 milionow ton stali (19 3
r. - 14 m.il. łon).
Nastąpiła T'Ownie:i: qmntowna zmiana w
stosunkach własnościowydi aparatu produkcyjnego modemizacia bowiertt podąg- ·
nęła za sobą 'Jgromną koncentr.aicję wt'i·reztalow pracy. Warsztaty Śr"<lnłe i drobne przeważnie nie moqły za.stać zmodernizowane, b? wy\Sokie· koszty m.ooernrz.acji
opłacały się tylk'J tJny produkcji maólOwo
seiryjne1 ł standardowej„ pO'La tym ta fo-rma pro<lą1kcji wvmaqa duży•ch kapitałów
·:lbrotowych. T-0też WZTosła na<lmlemle
ilość karteli wynooiła ona 2.000 w r. 1930
Aktywność kart'O'!i "'tawał<i. si·e ooraz szersza i ~łęb.szo. z.amvkatv '1n" ll:CZne fabrvki
odoowiedwypłaca.ląc it:h wła~rlc"etnm
n2e odszkodowani<i. Niemiecki Trybunał
I~a·rteli powołany w r. 1923 dla kontnolow<i.nia i ham'Jwania zbytniej <l-zi?łalnośd
karteli. coraz częśdej podtrzymtde i nnrrawnia i·ch poczvnani11 W qru<lnh1 19?5 r.
rn,c;t.ał ustanowiony słynny kaoncern I G.
Farben. który zie<inoctv'ł w sobie wszy..,tkie fabi;yki nrodukuiace barwni·ki tcik 1.e
zat•i;-1<lmał 70 mif'CV TOb:l•tnfkrĆJw , mając
ka.p1·t<1ł w wysokości 1.100 rnHi-0nów marek. W 19?6 r. ukonstyt· owały sie Verein·<rte St<ihlwerke z kanHalem 800 m'llonów marel< eks·obatowałv one pód w-snblnvm kierownictwem wszv„tk 1e lf1>7nleisze
fabryki i konalnie w zaqłpbi11 R11hrv.

Tak to IO<JÓlna politvka m!Qdzynarodnwa
reparacvina
p<lwernaJ.c:ka 'Jfl'az polityka
al'antów w połaczeni11 z zapobieallwoś
cią i prze<lri 1 ebiorczośc'ą orz.emy lu niernkrk;eao <l1onrowa<l7iłv do teg0 ŻP nod
fw końcu
kf1nie-r okresu ra•cionalhacii
19?9 r.l N"emcv roznorzetlzalv P':łtenci<!
łem rio.spo<larczym o w"ele potężniei.szvm
ilniże1i ' p.rzed woiną ~'atową , ni,e tvlko
w· st:o~unku ~ .... 1mnł 11'lZOneq'O tervtnrium
uszczuplionvrh z.a,c;obflw nahir111nvch ale
ncwPt w b<>'ZWZ<Tle<lnvcb Fe b 'C'h nro<lnkcii JeżPli rho<lzi zaś o żela-z:o to N 1Pmcy
ni<lv , ile
i;·or·owa<lz,ałv 7. zaoranicv tvle
nrzv mak vma1nym wy-f'kRPort'.lwała
<lobvwaniu - Franci~ na1wlększy pro.ducent rudv żelaz.a w Emiopie.
W ten sposób powst•ala jooyna w e'W'oim ro<lzaiu postać "ltrukturalna ~o podarki kapital;styc:rznej. D'J oweqo czafi:u typową posta·cia byłll g-0sp·o<larka, kt6rn opierała się o bazę su.rowoea znaj<luiąrerro &ię
w kraju własnym a TJ1rod11kowała dla rynków zaqramicznych , W Niemczech zaś poW1Stała fo,rma giollpod.arki kapital16fycznej,
która rozporząd2ała joovnie aparatem wy,
twór.czym, a :utleżnia była od zaoraniq

NR!!
nie trłko pod względem ~ &le łlÓ'Woież pod W7.ig}ędem możnośdl ~
podista.'Wl<>wych ~w. JlllZ amna. załeżnl09ć od ka~sów rynków dJytu, na które
produkcja żadnego wpływu Die !Mała, powodowała lll-iepokój i niep.ew.ność egzystencji s:rerokich w.an;tw społecz-eństwa.
Co dopiero mówić o g-oopodaree w skali
świat-owej, gdy zale?m.a jest tak.że od zagrani.cznych ośrodków dy61pozycyjinych w
zaJk.r-e.sie z.dobycia surowca nieodinwn.ego
dla produk.cj•i kraj-01Wej1 W każdej chwitli
mogfo nas-tąpić p!I"Z'e6illenie.
Niemstaninie g.r-0żą<:y kryzys st.ał się fak
tem d!ok01I1anym w roku 1930. W &tyc:zmi.u
1931 r-oku wskaźn.ik pr.oduk!cji przemysł-owej w Niemczech spadł do 65 p:roc., a w
sty.c:z.niu 1932 wynosił już tylko 51 p1r-o.c„
w porównaniu d.., 100 proc.. z rr-oku 1929.
Pap-iery wartościowe straciły w roku 1932
40 proc. swej wairt-OŚ!Ci notowanej na giiełdzie w iroku 1929. Bain.k.rnotw.ai b~y IOia p!Orządku dtzliiennym, najgłOOniejszy był uipadek jedmego z inajwiększyoh banków niemiecltich Danart {Damlstadter umd Nationalbank). Nastąpa run M. banik:i. Ale jelfmC7Je giroźnieJ's'zle było t-o, re w.ierzydele
za.gran~CZilli wycofywali swoje k!I'Ótkotemiinowe wkłady z bamków niemiie,ckitch. W
jednego tylko WJrZeślnia 1932 r.
.cią;g;u
Rekhsbank stradł dewirz iilJ8. p-nesziło pół
m~liairda mairek. Niemcy 71Wl'óciły się do
Banku Mię.dzynarodowych Wypłat w Bazylei z p.rośbą o kilkumiesięczne sprolonkJrótkoteirminowych
gw:>wanie wy.płaty
wkładów 1Zagrankzny.ch i ;rat rnparacyjnych według planu Y?Unga. M-0rarorium
późm.iej
to ipirzyrzmano im i p!I'Zedrużano
k.Hka razy. Niemcy nigdy tych ~ów i
Pr.zeszło 10
odsz:kodowań nie upłaciły.
milia.rdów: marrek w złocie '1.IOStałio „zablo!t-owanyich" i tein pokarmy majątek
lllii-ews1ą.kł w .narodowe gospod~o
miieckie.

to ]a-yzys wyłą.ozllliie llliemiecki,
pt0wszoohny i miał 'Ch.airakter świa
towy. Sygnałem jego stał się krach gieł
dy w Nowym J-0rku. W dm. 18 do 24 paź
dziernika 1929 rr. otfiarowarno na giełdozie
70 milionów a.k.c)i dlO s.pne<laży, a w cią
gu jednego tylko dnia, 24.10. (tzw. czarny
czwairtek) rzuc-01110 na a:yin·ek 13 miHOOlÓw
akcji. W ciągu tych k.i1ku dni kursy akcji
Jak żywi1olowa buTZa
spadły -0 30 pr•<:>C.
kryzys przerzucił się z Ameryki na EuroW
pę. O nasileniu jego świadczą cyfry.
'P(l4!ÓIWnan~u z rokiem 19'29 wskaźnik cen
w Stanaich Zjedmospadł w roku 1932 CZ-Oalyich do 68 p~-0oe., w Niemczech do
'1-0 pr-oc., w Angtii do 67 piroc., we Francji
do C~ proc. Pir-0dukcja w tym roku obn.iżv
ła się w iporów.naID.iu z rokiem 1929 o 47
proc. w Stanach Zjoonocz-0111Y'ch i w Niean.CZ'ecl:t, 0 29 pinoc. we Francji, o 31 pr.oc. w
Belgii, o 33 proc. we Włoszech i J8 :proc.
w PoliSce. Ogólna il-Ość c-ałkowide hezirobotnycb wyno.siła jesie111.ią tego T<>ku 30
m11iQl.nóW, poza tym było wiele miliionów
częśdowo ,t ylko zatrudmiony.ch w fabryka.eh, które 'Pra:cowały mniej aniżt?li 20 godzin tygodllliowo.
Wymowa tych cyfr staje się zrozumiałą
dop.foro po ich porównaniu z odpocyframi kryzysów dawniejwiednimi
1929-1932 prz-elatach
W
szy<:h.
ciętna zniżka cen wynosiła 30 proc.,
podczas kryzysu w roku 1873 od 10
do 15 pmc„ w roku 1890 od 5 d-0 18 p.roc„
w roku , 1900 oo S do 8 proc., w r·ryku 1907
IOd 4 do 8 pr-0c. Ptrodukicja surówki żela2'<ł obrniżyła się w roku 1873 .o 8 PiI"·-:>C„ w
:roku 1883 o 10 p.roc„ w r.oku 1890 o 6,5
proc., w roku 1907 o 23 pr<>c, a w roku
1932 o SS proc. PoróWlrtanie tych cyfr pokazuje, że kry1Zys w latach 1930 - 1932
byił p-0d względem nasilenia zjawiskiem
precedem&u.
zup-ełni•e niezwykłym i he-z
Dlateqo też k-ryzY\S tych lat zaczęto od:róż111iać jak'.l - strukturalny od poprz.ednkh
- k-0niu1Ukturalny·ch. Nawet przeciJwniocy
mark.si1ZTI1u ze zdumieniem uznawali traifn.ość opisu takiego kryzysu struktUJialneg-0, który przewi'<lzi•eli Marx i Engels w
Manilfeści€ Komuni.stycznym. „Nagle społeczeń.stwo Zlll.ajiduj.e się z powrotem jakby w stanie barbairzyństwa; jakby głód lub
W10jna :nisz.czycielska naraz P":>-zbawiqa je
wszystkich ż.ródeł egzystencji. Pl!"Zemysł
i handel wydają się unke.stwione, a dla.cz-ego? Dlatego, że .społ·e.czeńsł.'Wo ma„. z·a
du:i:o cywiliucji, za dużo śr.odków egzy1>tencji. za dużo pirrz~mysłu, za duż.o handlu". Kryzys kO'lliunktural:ny z.najd111je
sWIOje rnzwiązanie w ten SlpOStób, . że albo
cafo gałęzie p.r.żemysłu przestawiają się
na ilillllą produkicję, albo stracone ry.ruki
zbytu zootają zastąp10!Ile pnzerz n:oiwe. Każ
dy kJryzys spow'.l<lowany z-0.staje przez za• Nie

'by>ł

byił O!Il

łamanie .się

~·nt.

J:'.UżNIC.A:

pr.zemysłu

wytwa.rzają.cego

d!Obra inwesty•cyjne. Przemysł produkują
cy dobra kon.sumcyjlile Z'OGtaje d'otkniętv
kryzysem dop iero w dals-z.ej kolein·'.lści
już pod wpływem załaman i a się pirzemysłu inwestycyjneqo. Dlatego im <istrzej.szv
jest kryzy.s. tym większe jest załamarnie
się produkcji w dziedzinie dóbir iinwestycyjnych w porówmaniu z orocl'Ukcia. dób,r
korusumcyjnY'ch. Cytry spadJu~ pM<lukcił

w la!ta.ch 19SO - l932 są p<Jtd tym ~ę
diem !!llievwylcle chairakteryisty•czne:
J&aJ

hodakcja
dóbT loonsumcyjoych

Produkcja
dobr inwestycyjnycb

R

0

k

1929

73 proc. 24 p!r-O·C. 100 pr-0c.
83 J>l1C>.C. 4-0 pr-oc. 100 pr-oc.
8S proc. 72 proc. 100 pir:oc.
z lcryz"%U strukturalnego wy1roisła w
St. ZJe<ln-0ozo:ny.ch nowa fiorma kapitalizmu; kapitalistycz.na go.spoda:rka ki.er01Wana (New Deal). Kapi:talizm niemiecki żlila~·<:v.r:ieim
la~ mne !"Y.ZW'ąiz:anie_. miał on
dwłe ":'3-łk1em zasa<lm:kze o~chy rozimące
go_ z~own?' o~ starego kaprtahzmu eiu.r~
. pe!skrego }ak i -0d 111.owe.go - amerykan_
&ln~go.
jego specjalną oeo~~ . był
~1~szą.
rozkwit, spozmony
Jego
ep1gomzm.
co najmn1e1 ,..., w~ek, przypadł n.a cza.s,
gdy cynik.i 7lbytu były już opanowane
prrrzez Wielką Brytanię i Francję, w których wielki przemysł maszymowy zaczął
się X<YJJw.i,jać w- .lrońrn XVII[ w. Drugą -oechą .charaimeryistyczm.ą piIZemyisru llliemieckiiego był.o to, że oparł .się w swoim ipowstaniu i swoim ;ro.zwoju o baize suro<woową francuski,ej Lota1ryngri i -·w rnmiejszym stopniu - pol.skiego Sląska. Pod
tym względem był on podobny do domu
w.:zm.iesiom.ego na placu będącym cudzą
własnośóą . Nat'.lmiast kapitalizm Angl1i i
Francji oraz Sl. Zj€dn'.l·cz·ony.ch rozwiną!
si ę o-rgani.cz:nie w oparciu o własn e bazy
su1I10wcowe. Francja mając obfici€ rudę
żelazną, a le nizdos tateczną ilość węgla,
musiała po kilku próbach w wieku XVIII
i XIX zrezy.g.n:orwać z ciężkieg'.l pr.zemysłu
tak irozbudowanego, aby był głównym oś
rodkiem żyda gosp1odarczego; ośrodkiem
tym &lał się :zupełfilie naturalnie jej pnemysł lekki. Gdy w •r'.lku 1918 Niemcy musiały oddać zdlQbyrte pr·21emocą bazy ISIUrowcow.e, srzoaz.ególnie w Lota1ry1D.gii, p·rze··
mysł ilch a z nim cała gos.podarka narodowa straoiła grunt p-0d nogami i zawisła w
powietrzu. Pozostawiona .sama sobie goopodaTka niemiecka p10 .roku 1918 musiała
albo prze.stawić się na p·r:>dukcję dóbr
koil15umpcyjnych ~ w związku z tym przebudować się na zasadach niekapitalistycznych, albo byłaby się rozpadła. W pierwZt. Zgedm.
Niemcy
Anglia

szych la.tach piow.ojen:n:y1ch, od 1919
1924, śde:rały isię właśnie w NiemC'l'JOCh siły, ~re zmierzały do gru.nrtJowm.ej przebudowy g'.lep-oda:rlci sp·ołeCZ1D.ej rz; siłami 7ldecydorwanymi, ażeiby do tego łlllie dopuścić
nawet ko.s.z.tem całk'OIWitej mimy kraju.
Do walki tylOh. diwóch s:ilł w Niemcrech
wt.rąci:li się alia.niei ze swoj.ą połiltyką .repairacyjną i swoją k'.l!Il.oepcją ua:bro.jenia
Rze.szy jako „żandarrma Europy".
Polityka ta zrodziła potwora, który, aby
żyć, musiał odwrócić bieg hiistor.ii, zbu!I'Zyć
wytwotrzoną przez ir·'.l.Z'Wlój XIX w. ko1n.figuraicję geog.raf1czlll'O - pol,iltyozną świata i
wykroić z niego tyfo „prrzestrzeni żyido
wej" ile j•ej potrzebował na rynki zbytu
i bazy 5uirow.c".>we. Ap.ety1ty jego były
współmi.eirne z portęgą apa.ra-tu wytwórczego, odnowionego i zr~joiD.alitz.1owanego
pnzy pom~cy dewiz i s:pnętu dostalftCZonego przez reię.dzyna1nod:orwy ka.pitał. Musiał on z.dobyć całą Europę, duże obszary
Azji , C<:> najmniej północną Afrykę, aby
iroz!budo')IW'ać i utrz.ymać w .mchu
mógł
pirnemysł z.d.oJm.y w·chłonąć przeszłlo 8 m.iliooiów pracowników, którzv st:raoilli rz:a11I1Udinieniie ws.kutek modernizacji aparraitu
wytW\ÓT'i:Z•ego, MU1Si.ał pół świata z.am1eni·ć
w kol'){Il]e i :półkol1orrie, które m~ały słu
żyć p.rizemy.słowi 111iemiteckiemu jako bazy suiroiw·cowe, :rynki zbytu i rezerwua·r
tanich sił roboczyich. W tym oelu należa
przeło w krajach podbitych zniszczyć
my.sł [10dz:my , zgładzić war.stwy ludności
uświad'.lmio•ne polity·aznie , zami·enić narody w ma.sę b i e.nną gospoda·r·czo , politycznie i w ogóle kultu·ralnie .
W .11ezultac1e .zwycię.skiej wojny miały
Niemcy stać s i ę najwięklS.zą potęgą ląd.o
wą. Panowanie na oceana:ch got~we one
były n.a irazie w.spaniałomyślni!e p01Zo.stawić „germańskim" Anglo-Sasom. Nie trud
nio do.st.p;e·c, że fant:astyczma mistyka rra:.sowa; ·'.l tw&.czym naTod'rie panów, o
„kJrwL i iziemi", była sublimacją 111czuoi'Owo myślową o•raz quasi-etycznym uzaeadnieniem świa.tobmczych planów gospodarczych .opa-rty•ch na komer.cjaln.ej kalkulacji.
Przerachowali się. Odwrócenie bl.egu hii:;torii je.st zadaniem z góry skazanym na
niepov10dzeni·e., ale Niemcy uważali je za
możi'we, gdy uda im się zmobłlizować „'!!o-

:s

talD'e"' W\Szystkie swoje siły i środki, zagrać nimi va. ha'llque. Co do tego n~e łudzili
się bowiem, ż·e tylk:'.l r.az jeden można .sprobować r-0związać tak.ie zadarue. Dążą•c do
obailenilla poirzą<lku międzyma:rod1owo - polttyiC"llD.ego, który poW\S·tał w wyniku "Jrganiic::zne.go rorzwoju kapi1talizmu od końca
XVIII rw„ Niemcy .zaczęli k10illS·ekwen1m 1·e
siwoją des·trukcyjną \Iohotę ')d ka.sowaillia
ideologicznej nadbudowy cywiliz·acji m ieszczań.sk iej. Uznali za niebyłą Deklarację
Praw Człowieka i Obywatela, na której
dotąd opileraiją się ustawy
pirzewa·Żiil.i•e
komstyit'lllcyj1I1e, żyde pa1rlameinitai:ine i ~n:
sty.tucje ;prawa publiaznego u w!ęk.sz.-:>sc1
narndów w.sp·ółczesny·ch. P·r.zekreśHli rów-n.ileż prawo międ'Zyna.rodo·we, jako pr:z.eszkodę w planach, zmiernających do odW1IÓ·
c·enia koła hi6tio1rii.
Tak więc ideologia, polirtyka i total111.a
woj,na niisz.czycieliSka Trzeciej Rz€6.z y były wynikiem potrzeb i inte.r esów dęikie
go P'rzemy.słu niemiecldeigo. Lecz Trneda
~e&Za mogłia. .się zdobyć ma sW10je, imo-·
tnie giigailltyCZIIl.e, zwyicięs:twa miHtainne jedynie dzięki pomocy uzyskanej od alia.nr
tów na modernizację i racjoa:i.alirla1cję ntemi1eckiego ap•arratu wy,twó!'czego. Oto w
oot.atecznym. bilans-ie odpowiedź iil.a pytan.iie sifo'IIIlufowane we wstępie do nimiejszych uwag.

•

Na
Sprawieidliiwośd stało się zadość :
ławach pod.s.ądinych w prrocesie norymber·
.skim oook politycznych wodzów za.s1.ed1i
•ró-wni•eiż „fU.hrenzy" ni·emieckkh kół 'Przesędzia
najwyższy
Ale
mysłowych.
spraw ludzk'ch, jakim jest hi.sitruia, up.'.l'lll.rri się także o itnnyic:h mężów stanu i tych
potentatów z międzynairodowfch trustów
którzy kierowani zachła111I1ością wł,aściiwą
swojej klasie, &tali się .reżyserami niemieckiegio „boju giga:n<t:óiw" o włamę nad
świat.em .
Hi.s!Y.n"ia napiętnuje politydt.ę pO'W'ea'ISalską aliantów co najmniej jako krótkowzr·:>amą i lekkomyślną. Będzie to wyirok rznacznie ostrzej.szy a.niżeli ten, który z.apadnie w Nio:rymbe.rdze, w myśl bowiem cyniicz1nej :za.sady w.spół.cze.snej dyplomacji
- błędy w P·'.llityoe, to coś znacznie qors-zego nJiż zb:rod·ra e.
St. A. Majewski

KAZIMIERZ BRANDYS

Strategia,
Nadeszły ciepłe

dni. Przekopana ziemia
Zdumiałem się
w siebie słońce.
pewnego razu, kiedy zadzwoniła Marianna
i jej głos w telefonie mówił mi słowa, których nie moglem odgadnąć. Kazała mi słu
przyjęła

chać czegoś.

Chciałem być blisko nich w łych dniach,
gnębił mnie wstyd, że nie jestem z ni·
mi. Docierałem do różnych miejsc, skąd
słychać było gwizd kul i charkot wrzasków

gdy

Ale nie widziałem wiele
niemieckich.
Zawsze zamykał mi drogę mur. Obijałem
się po mieście jak ćma, oślepły od dymu.
Bliski huk wysadza chmurny płat ponad
szczyty kamienic. Te chmury nie na deszcz.
Nie na pogodę ta łuna. Żydowscy rekruci,
wyśmiewani w dowcipach, chłopcy z odstającymi uszami, blade wyrostki o wilgotnych
oczach ściskają kolby pistoletów, a w nozdrza wdziera im się proch. Nie śmiejmy się,
że ci żołnierze kaleczą polskie słowa. Suchy wystrzał br- mi czystym językiem mę
stwa. Tę zwięzłą mowę zrozumie chłopiec
z Powiśla I z We'". Niech granat, wyrzucony z przekleństw ~ 'l'l, rozerwie ciszę sumień.
Niech dowie się miasto i świat, że żydzi
zabijają Niemcó,·•. W gnieździe z żółtych
worów powiewa biała płachta z gwiazdą.
Walczy tam trag"'rz z Muranowa, którego
synek nigdy nie ·idział drzew. W W&rszawie trwa żydow~ 1 -a wojna.

- Słuchać? - wołałem nie pojmując czego? Nie rozumiem cię, powiedz o co ci
idzie!
- Podejdź do okna... - odpowiedziała
smutno i głos jej zadrżał.
Zostałem ze słuchawką w ręku; jej już nie
było po tamtej stronie. Szeroko otworzyłem
okno. Placyk był pusty. Z daleka dobiegł
mnie głuchy, przytłumiony wybuch. Powietrze pachniało młodą ziemią. W odległej części miasta dygotał terkot kanonady.
Kwiecień, czterdzlesty trzeci rok. Niebo
było wówczas spieszne i niskie. Dopiero
pod wieczór rozpinał się błękit. Nocą ża
rzyły się łuny nad Lesznem i Bonifraterską.
Poźary wstępowały w ciemny zmierzch~ noc
Dymy
wspierała się na nich do świtu.
mieszały się z wiosenną mgłą, bruk odpoNie pochwalałem wówcza.s śródmieścia,
Nad miawiadał niebu ciężkim stękiem.
w kawiarpiach nie ucichł gwar, i czugdzie
stem trwał wyniosły opór Żydów warszawskich. Sztandary narodów przyja~nych łem się winny za tłum zebrany przed kinem I za spacery w Alejach, gdzie chłop
ludzkości powiewały nad dachami ghetta.
cy zaczepiali dziewczęta. Przeczyło temu
„Żydowska, wojna" - mówfł.a właściciel
niebo, podpalone na żydowskich krańcach,
ka sklepiku na Po~odnej, ~egnając się zna- i turkot czołgu, który włamywał się w pło
kiem krzyża .
nący dom. W olałbym, aby miasto skamieDziwne obrazy zachowała pamięć z tych niało w .zgrnzie, aby dziewczyny złożyły
kwietniowych dni. Wlokłem się Wówczas głowy na ramionach kochanków; aby z ich
godzinami po gwarnych ulicach, lecz siłą, oczu popłynęły łzy. Ale W arsrewa jest miaktóra wypędzała mnie z domu, nie był za- stem niezwykłym. Nie leży w jej naturze
pach kwitnących drzew. Działy się w mieś rozpacz nad dolą - nie tylko cudzą, ale
cie sprawy większe nit wiosna; - pragną i własną. Chłopcy i dziewczęta z Alej wyłem je oglądać. Ludzie za murami wybrali znaczą sobie wkrótce narożne spotkania w
Wystawałem po<l dniu, który jeszcze nie nadszedł, leoz który
sobie własną śmierć.
dworcem, pafrząc jak w stronie Towaro- także nie będzie dniem współczucia dla
wej wznosi się ciemny, węglisty kłąb. Tam, towarzyszy, co giną od kul. Szorstkie. serce
piwnicami skradali się Niemcy, jak szczu- Warszawy przywykło do widoku śmierci.
ry, aby podpalić walczący, żydowski dom. Na szarej ścianie domu wieńczy okno biały
Wysoko ponad miasto wzbiła się wówczas ślad. To bije z bruku cekaem. W obłoku
garstka obrońców ghctta. Pod dachem No- pyłu błysnęła stal; pogarda zwęża oczy
winiarskiej czuwa w otworze czarna twarz, nad zamkiem karabinu. Ten obraz miasta,
przytulona do zamku karabinu. Smukła lu- który dziś jest pierwszy, kiedyś stę wyda
fa powoli szuka celu, posłuszna sercu, ostatnim. Wiosna zmieni się w jesień, stalowa droga nienawilicL
ale nie zmieni się l<>s.

Włóczyłem się po ultcach, węsząc proch
i dym, a drogę wskazywała mi czerwień
na niebie. Piragnąłem być blisko nich, aby
mi wiatr przyniósł jakiś okruch ich walki,
lub aby dostrzec zza węgła szczyt domu,
w którym wybrali śmierć. Lecz tylko raz
udało mi się zobaczyć przez chwilę pusty
plac z działkiem wyszczerzonym pośrodku
i krępego żołnierza w hełmie, który klęczał
z automatem opartym o biodro i wrzeszczał na obsługę, wskazując ręką szarą ścia
nę kamienicy, gdzie z okna zwieszała się
czerwona chusta. Paru innych leżało na
brzuchach, płasko przywarłszy do jezdni:
śmieli się. Szare portki opinały im wydęte
tyłki. Było tu teraz cicho, tylko żołnierz
wrzeszczał jak wściekły. Obsługa zaroiła
się przy działku. Z bramy nap-rzeciw mnie
wyglądały niepewne twarze w kapeluszach.
- żydki się, panie, postawili, że proszę fllozofował ktoś za moimi plecami. Na le·
wo stał m~ły człowieczek w czarnym palcie, przyciśnięty do ściany, i patrzył w plac,,
ręce rozpłaszczywszy po bokach na murze.
Ale zanim zdążyłem sobie uprzytomnić, że
go znam, huk rzucił mną w kłąb czyichś
chodnik, zagarnięty
ciał i wypadłem na
przez biegnący tłum. - Wiać! - pisnął
mi ktoś koło ucha. Za nami, na placu grzechotała seria automatu i dzwoniło szkło.
Popchnięto mnie naprzód w stronę zakrę
tu. Zwolniłem tam kroku. Wóz z beczkami
z bramy i zagro&ił drogę.
wyjechał
„Ho-o!" - krzyczał woźnica z kozła. pan tego - zaseplenił do mnie
Widział
jakiś przygodny towarzys.z w cyklistówce co to się nie ruszył spod śeiany? Ale
chryja, hy! Brzdęk, łubudu, a on nic. OdPewnie ważna jakaś bestia, czy co. na chwilę,
zgodziłem się i przystanąłem
walcząc z myślami, czy wrócić, czy iść dalej. Bo ogarnął mnie niepokój, że pan Zieliński słał tam, przyciśnięty do muru ka·
mienicy i wystawiony na ludzki wzrok.
Nie powinien był wychodzić w tych dniach,
- zwłaszcza on, ze swym wyglądem , i
zwłaszcza teraz, gdy Żydów stamtąd po·
znają małe dzieci.
Przy.szły pogodne święta. Pożary dźwi ga
ły do nieba wyniosłe czarne słupy. Mur,

•) . f ·r.a.gmen1.
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dr.lś obronny, a niegdyś graniczny, wali się
pod naporem czołgu; nad Franci zkańską
sina mgła. Z Mokotowu, gdzie w okna zaglądafą chude pr<;ty clrzcw, wldrić wlec.EO·
• rem krwawy ślad rozwleczony nad dachnmł miasta. Domy ghctta płonęłx urocr.yśclc
I grotnle, jak ognl~tc krzaki, których nie
powinien oglądać ludzki wzrok. W mieszka
niu na Pogodnej po posadzkach snuły się
żółte plamy słońca. Było tu sennie I ciepło .
Adasiowie wyjechali na święta do Opacza,
z trójki. młodych W oynów 7.0stał tylko Staś;
panna Balbina r.omykała się w swym pokoiku na długie godziny, a pan ZlellńEki
udr.lelał się mało I zza Jego
drzwi dochodziło czasem drobne dreptanie kroczków. W pustym pokoju Adasiów skrzypiały
meble, łagodny. powiew poruszał firanką.
Przed zmierzchem narzucałem płaszcz, aby
• iśt przed iebie w stronę łun.
Ale żydowska śmierć ogrodzona była
r.ównle szczeln1e, tak życic tydowsl ie,
zamknięte tu do wczorat. Stałem z zadartą
głową patrząc na szarą ścianę, zza której
wypełzał gęsty zwój dymu. To było wszyst·
lro. Nie widziałem nic więcej. Posępnie
działa się ta śmierć, skazana . na samotność,
chroniona od świadków I wyklęta jak pomór. Łapacze stali po bramach, polując na
oczy, w których czaił się strach. Zielone
wozy z rzędem hełmów bły~zczqcych w
słońcu przejeżdżały ulicami
skręcając w
dzielnice ognia I krwi. Tłuste, ponure pyski
widniały nieruchomo spod stall, ciężkie I
obłe Jak kn\fały głazu. Tramwaje koło placu stały w dłnglch sznurach dzwoniąc na
granicy łun. Ogień 1. żydowskich dachów
wyznaczył pny .. tonck.
.Żyrlowska
śmierć
wstrzymała ruch.

Błqdzlłl m pod śclonnml kumicnic, póki
było jasno. Czasem klei ot salwy przecinał
ml drogę lub spłosione stadko gapiów zagarniało mnie w ucieczce. Kiedy Indziej
musiałem odpocząć I oprzeć się o mur we
wnęce chłodnej brnmy. Raz podszedł tam
ktoś do mnie i podetknął ml pod nos brudną łapę,

na której leżała lśniąca złota szczę
Nie kupię - powiedziałem nie patrząc w twarz. Lapa przesunęła się bliżej,
a szept, który mi tłumaczył, że powinienem
kupić - był ludzki. Przeczyłem kręcąc tylko głową. Złota szczęka zniknęła w pięści.

NR ts

~UZNICA

- Niedobrze - potwierdziłem ale
co z tego 7 Ja mu tego nie powiem. Chcesz,
to Idź do ciotki.
- Nie - kn:cił głową - nie pófdę„. Ternr. o także nie ma - mruczał z namysłem. Może wpaść. Mnie przecie nie
idzie o„.
- Rozumiem - wzruszył ramionami. Wiem, że cl nie Idzie o siebie, nie na to
nic ma rady. Nic można człowiekowi pew·
nych rzeczy zabronić, nawet w fego Interesie. Patrzy bo musi patrzeć. Może by
zwariował, gdyby nie patrzył.
- Ja wiem„. - z9adznl się Staś. - Pan
pr· ecie tam chodzi. i fa chodzę, koledzy
także. Nie tylko on. A Jak pan myśli, czy
oni długo wytrzyma tą'? Niemcy się włamali
na Stawki, wie pan 7
-Wiem.
- Tak„. - chrząkał I patn:ał na mnie,
przelykafąc ślinę. A Plln Zieliński śpie
wa u siebie wleczor<'m, wie pan 7 Stoi przy
oknie w kapciu zu i śpiewa. Jtik pan myśli,
czy to dobrze? Bo ludzie tnoQą zobaczyć.
- Niedobrze - szepnąłem. - na pewno
niedobrze. Ale zostaw mnie Już Stasiu.
W~tał I zmflrs:>:c?.ył niepewnie nos.
Był
zmieszany. W progu zawahał się na moment i znów spojrzał no mnie. '
- Proszi: pano, może pan mi powie, bo
koledzy nic wiedzą. Czytam teraz taką
k lqżkę. Nazywa się „5. O. S.". Co to znaczy
dokładnie po polsku S. O. S. '?
- Ratujcie na ze dusze - wytłumaczy
łem patrząc, kiedy pófdzle.
~ Acha.„ pokiwał głową. - Ratujcie
nas7.e dusze. - I nnmyślnł się Jeszcze, a potem zamkn4ł drzwi.
W ciągu następnych dni pożary rozlewały aię nad mia tcm coraz szerzej.
Niebo
nic gosło nocomi, ciemność zapolałn nic tyl
ko gwiazdy I księi.yc. Dłu~o chodziłem
wówczas po pokqJu I przez st.porę w za •.
słonie podglądałem łuny. Znów spadł na

mnie obowlą.tek ctuwania, jaki narzucała
cudza śmierć. Wiedziałem, .ie w mieście
niedaleko mnie 9dbywa się potężna praktyka ludzkiej wiclkośC'i. Że hartują się w
syku płomieni pojęcia o duszy człowieka,
które wysoko wzniesie czas I długo zacho·
wa pamięć. Garstką ludzi, walczącą
na
strychach, nie kierowało szaleństwo. l\yła
to walka trzeźwa I zacięta, rozumny bóf nie o btnienle na ziemi, lecr. o piękno hl·
storll i o prawdę słów . .Żydowscy chłopcy
hofnym gestem dłoni ciskające! granat za·
praszall w swe progi to, co było im należ
ne, fedyne, er.ego nie zdoła lrń wydrzeć wlicza, zielona kolumna - ostatnią chwilę
nienawiści, gdy serce_ przyjmie w siebie kulę. Nazywa się to godność.
Ich rachunek był trzeźwy. Czułem potę
tej trzetwoścl, rozwagę końcowego wy·
boru między szansą ratunku, o której nie
łatwo zwątpić nawet u kresu, a wielką
szansą pamięci. Jaka zostafe zawsze, cJy
ludzka śmlert ~łuży dobrom trwalszym l
większym, niż życie. Szczodry dln nos rlnr
krył się w tef wojnie żydowskiej. Lotr, grabiący mienie za granlcmym murem, łapncr.
węszący na rop,u ier, 7.ołdok
w żclameJ
czaple, który podpala dom - \yuvsr.'" nnzwanl luMmi przez prawo i myśl, 11 fi)
swój udział w du unym solen<lorze, jaki
okryJc słowo „ciłowlek", z woli cznrnych
wyrostków z Muranowa, Nalewek I Ciep·
gę

łet.

Stolice nic zdołnfq prz milczeć tel ś•nlcr·
cl, którą wieść poniesie niebawem w Jlrl.l~·
strzeń I czas. Wzbogaci
swym pięknem
pyszny ciąp poJęć o ludzlcoścl, trwajl\CY
ponad upadkiem I złem. Mądrzy są cl
chłopcy, gdy chudymi palcami
odciągafą
zamek karabinu, rozumne Ich ręce, co
kryją osta1nl Qrnnat, aby wyrzucić QO no
ziemię w nadziei, że stanic sic: lep&w llfzcz
ich samotną śmierć. Jeśli to prawda, że pię•

cłu

ludz.I

owiniętych

w

płachty fla~ kJt:ą

ło w płomienie ze szczytu osaczonego do-

mu -

pochwalmy rot.sądek tef śmlet~I. Gł·

nąc tak, mieli prawo wierzyć, le Ich czyn

przyjmą ludzkie dzieje równie gorą~o, Jak
ogień Ich clał<t, I że Ich
kiedyś

potętnym żarem,

Imiona zapłoną
mimo Iż serca

staną się garstką węgla.
Była mądra nauka w powstaniu żydow
skim. Blask łun rozświecał noc, pan Zieliń

d wno

ski za ścianą dreptał rozpaczliwie od okna
do drzwi, a oni bronll1 się wysoko, upartym terkotem oklaskutąc swą sławę, której
nie zniszczy wróg. Tak dawni! praktyczną
odpowledł. na pyt1mle zndane człowieko
wi przez zło. Słuchałem kanonndy z czuJnym sercem, wicrlzlalcm' howiem, że odpowiedź swą dają I za mnie. Zn wszystkich,
którzy pragnęli ocalenia aumlcń. Uczyli nas
w te dni- zbiorowe! pomocy - nie w ży
ciu, lecz w śmierci; I zblorowef obrony
przed śwlntem trwóg - nie przed ciosem·,
któr'y zabita. Ta pomoc I obrona słu!yły Im
I Mm; wszystkim, co urodzą 1lę kiedyś, aby
po nas tyć.
'Była to strateglfl duszy walCZQcef r. upndl<lcm, łAldykn d\1my lud·,klef
w zmoi;sanlu 1. clcmnoAclą. Ich niwy wylcuwoły 7mwszły krus ee nnkn:iów, b z których ;i:glnqłb czło ~tel<, wydBny na łaskę
swych trwóf1. 5kunlll się tom ciasno, ra1nl~
zsunęli 1. ramieniem towanysza śmierć
nie fest straszno, gdy sięitn po nią ręka. którn wolcr.y. Smic:rć ni fe t daremna. kiedy
wybiera ją r. yn. Jelł dobra i plękmi, gdy
Jł11 .y przys7.ło ci.
Tak więc żyd i worazawscy brontll wlelkoki swego dzlcdr.lctwa I w kwietniowe
noce !}Jęd ,fili sen z powiek swq w lką
o honor lud?.Jdch praw. Po!bry wygnsały,
niebo stygło, milczały stolice. Chłopcy
z ghcłtn powoli "Mkraczoll próg hiltoril
prr.echodtąc na lej karty wpro I z dachu
BonlfratcrakicJ, który I woł w onnlu.
Kazimi n B1andy•

KAZIMIERZ CHOJNACKI

ka. -

Uciekłem stamtąd.

Raz, w czasie wędrówki wlazłem na dziwne podwórze, glębol-. ie I mroczne Jak kopalniany szyb. Zamykały fe dwie ogromne
ściany, rozdzielone murem. Ludzie w ciasnych grupkach tłoczyli się wokół żołnie
rzy wtykając im kiełbasę, papierosy I wódkę. Panował tu zgiełk I pisk. Szaulisi stuka!I kolbami o beton. Z okn.a ryczał głośnik ,
patefonu. Wielki, zwalisty !andarm przy.
siadł bokiem na puste!, wywróconej skrzy.
ni w rozpiętym mundurze I śmiał się , za·
kasując rękaw do łokcia. Zobaczyłem wło
chate ramię z poszóstnym pierścieniem
bransolet l białe wyszczerzone zęby. Podnosił rękę do góry i obracał Ją pod słońce,
ruszając palcami Jak kuglarz. Dwoj przekupnie w czapkach przyc1mnelt kol nlr~o.
gapiąc się z podziwem. Ta grupa ludzka
na tle c?.erwonei;io muru zoetałci
ml w
oczach, jak fresk. On, rzechylony, z ręką
sterczacą ponad gołym łhcm. i tamci d af
- skuleni nad rozło.~onym towarem, niby
karły, z nosami zadartvmi nie wyżej jego ·
kolan. I niebo po drnqlel stronic powleczone niską chmurą.· 'rófową od o~nia I
stf)ńca.

„

Przysiągłem sobie odtąd nie ruszyć
się
z domu na krok. TcRo viec1oru wrecołem
przez miasto I wlokłem spuchniete stopy
pllnuiąc wzrok przed niebem,
które nasiąldo krwistą mgłq. W domu za t<.'łem Stasia. Otworzył mi rlrz:wi i zmors.,,czył nos po
swojemu, v niezdarnym 11śri1i<'ch•1. Chciał
czer,a.§ chyhEl odę mnie, ho kicdv położy
łem się na łóżku, zapukał, wsr.enł i 11•imll
na krześle wpierając we mnie swe oclkl.
I chr7.ąknął. Musiałem na niego spojrzeć.
- Czy chcesz cicgoś Sto~iu 7 - spytałem
unosząc ~łowę.

- Ja? Nic. - potarł rękami o spodnie.
Potem znów milczał wiercąc się na krze~e. Heca na mieście, co? - mrulmął
ponuro - Chodził pan potrzeć, wiem przecież.

- No więc? Co z tcr10? Chodziłem,
- Nie, nic. Ja tylko tak. Ale.„ - uciął
nagle natn c na mnie spod oka.
- Ale co?
- Ale pan Zieliński też chodzi potrzeć.
Widziałem go wczoraf na Przejeździe. Stał
pod ścianą, wie pan, nowe! nie w bramie.
jak pan .,..v~t; czy tQ dobrze? Powiadala
ie szpicli dużo.

Po
Władysław byił

p.osttach{)'lll dzlec!tann.i
6Wego żyw'Jta
na tak ..z' a.nym plaou. Wlia<iysław ro,1.i;i
wioelkie wąsy, d:rioba.tą twa·r.z, kaprawe
oczy, ·Ż01nę, którą bił, oraa; groźny symbol
swej stróżoW1Sk1ej w1'ad.zy - miotłę. Ml·o·
tłą •ową tępił terz bezlit'Jśnie wszelką bardziej pom)'l>łową ~nilcjtatywę zabaw<>wą
i nieraz to rn-ło<l.y obywatel odczuwe.zy
boleśnie jej raIZy z bekiem uciekał pod
opi.ek11ńoz.e r':ldzicielśki·e 6kr.zydlo.
V-0bre to były C'Za.sy! I pl•ac dwa II'azy
wlęk.s.zy, ni·e z•ajęly pr.ze'z
zabudowaną
póżnle.f fabry..Kę i towarzyetwo doborowe
i Hczne. Orano td w piłkę do 'JE1t<1tinie~ro
tchu, do 6iócl111eigo poliu I d10 z11.1pełnego
zd1arda butów, Nie Z·awsze mfło bywało
za to w domu, kie-dy ~ata łyJ?nqwszy p'J·
dujr.zliwym okit:-m na zacz·erwienl·oną z
wysiłku twarz delikwenta (nmytq &tarannie dla niepoznaki) w"adzał rękę za
lwłni-erz „Sp o con y" ! .stwlerdz•ał i 'zab' er.ał .się clo ')glądan!a obuwia. „Zelowki
zd!itł Jol 11.z na p!\pier! Co ty mycil'sż
że µoj<lę kraśc na cieb'Je? Co m!e ·ąc n,ow1:> buty? - Gi.ltle to pae?"
O.statnje
zdani 11ie bywało ni tety li tylko pytaniem r torycznym.
Ni złamały j nuk młoftnśti „wiały"
brane z 'Ji·cowskicj ręki Pn; lk!'J rncl.crały
się w pamięci c elesne cierpienia i chłop·
cv wraaah n' p>0mnl chwil pt:zykrych na
. plac" - swą oj'czytnę najdroi. zą, pełną
rozkoszy, r.a<lo§cl i brat.nich <lttsz.
Róz1wr·odne i c:ekawe były przyjemno·
ści podwórza: Wśród W'l'l.Ów, aloją·tych na
placu byJ <i>O 01no!y [.eten no qfy W pali·
cj.antów i 'ż.lo<lz!,ei, na C'l>llrnef węplowej
ncrwierzchni wsp niale ąraf hylo można w
klipę, komórki no wyna ięcia,
piłkę
do
dołka, w towary, w cebulę, w mleko . cza·
rodzfoja i śmierdzące j>aja, w kl<tGv lub w
guziki ('O mm). Wrza6k przy tym '1WV'. le
panowa-ł takł że ra.zu pew.nepo &ll'lr'/ Enq1ard, prowie zup.ełnie qłu·chy, ocknął się
i spyta! „czy to już Br-:iń Boże, r wrilucja?"
,.,Dootalo eię wtedy Abramkowi. że nie
sziarnuje s1po 'OJ'll <faiadzi. Nabierruwezy ele
do syta nokrzyczawr.izy <lo zachrypnięcia
siadano Wre41zde sp:>lem n· szorstkich dcsk-0ch wozów Mokra JweZllla p1rzyjemnk
lepiła się do sp·ocony·ch ple•ców, robi! się
wieczór. GłoBy cichły, szum miasta brzę
czał. RDzmowa zbaczała na tematy zqoł~
meta.f'zvczne. Kt:>ś kt·o miał nc7nneąn
brata (w trzecim oddziale) lw·ierdził _że w
Amery.ce lud.tiie chodza do q&ry noqami
Wiadomość była dość nii'!wiaryqodno alf
aiutorv·tct 11czc.neg•o brat•a r')zw ' r-iw11l wąt·
pliwości. Ktoś 1nn\ twier<l:ził, że między
5.pę<lz-ają•oej większ•ą część

....
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religią żyd-0w61ką a chrześcija1iską nie ma
właściwie żadnej różnicy, bo „i my mamy
Pa
Boga i wv też. my mamy
lkanoc
1 wy też"„. „No to dliaczeu'J ty nie jesteś

b:>wnt na ~1lowie swego adherenta lak znakom1'Cie, że z.aezła koonieCZtno ;ć i.nterwenw·
cji leik r iej. R<>dz:ice po zkod w .
o
o z nim.i dwie oJkyny i pół fronl>U p!'U'"iYPiolak?" - pada z boku podstępne pyta· wia·ły Kazia
or<lercą, a na<loml.ar złego
nie.
ular,eke. szahelk·a zlamnła .się w owyqi
eLarcl>U. ·
No„. bo.„ j<l jeetem Żyd!
Kalli·o ni.e mógł .sią terdZ pokazać 'W ofi•
Wi•otmą, kJ.edy w sąsiednich ogrn<lnch
Zlakwitły bzy,
na.stawał
okr·cs wypraw cynuch i ba,r<lz·o tego żałował, ho właśnie
kwiatowych, latem i jesienią - owoco- n!\11lał'a m0da gry w ohoVMnego, c:zyili
wych. Skomnl1kowiany .sy.sL~m f!.znurów. „pHncówkę", 11 lctehem jej był klatki
gwoZd'zl i de.sek ulalwinł sfOr<!!oWan!e wy· schodowe. Tam też rozwlnqł się no-wy
sokieg·o płotu, n'!eraz jednak p!e.s <lozb•rcy sport: mianowid.e dzw-0n!enLe, kt-0· drożej
Rek'O•r.Ozisttl w
pozbaw'.>ał amat-:ira cudzej wl•aE.nośri ka- do jnk'chk'JlwŁ::k drzwi.
tym sporcie został piegowaty Welwuś Z
wałikia spodni w m•ejecu i tak z.re5ztą na·
rażonym na cze.sty szwank z
rodz'.ciel· nojzimnlej.szą krwią trzymał palec na gu·
sklej ręki. Wyp.rawy te jak'J niepozba· zlku dzwon1ka tak długo, póki kroki ełu
wione q"zyka, ~ co zta tym idzi.e „mę.skie" żącei ·nie <lały się słyszeć 1:'11z za drawiami. Wtedy dopiero Welwmi uciekał wybyły <lorocżf1ym pró'!lramem placu ; prze·
da i;.c l1ri'lllnfalne .')j<rzyki. Lecz przeholobrwały długie J.~to Zd 1Jbywane ~ablka były wprawdzie kwaś.ne
j.ak ocet siedmiu wał kieclyś nieborak i kll'charka uk1ryta
z>a drzwiami wyl·ala mu na qłowę garnek
złodziei. z<l'Jbywcy epożyW'ali 1e jedmik z
wyrazem twarzv tak błoqim, że widzowie porącej ~ody.
żółkł' z zaz<lrości; prawda, że kradzi.one
0.sobliwą okazja do pi>'Ol było 2yd')W·
ą·alą~1ki bzJU były fmth<Jtni.cze i :rn«n!ecio· ski święto kutzetk. Do łlobreqo t·'.JDU na·
ne. jedink wJ.akiciele nlP. 'Jd<laliby ich za leżało Wl'Zl\.tc!ć do k·uchn! przez dach
pęki m ·mozy (gdyby nawet wi<lzJeli co to z Jedliny .zdechłcqo koLa lub szcZl\.lra,
a
jest mimoza).
śmiały Józek Jdótlką zamknął ki.e<lyś całe
Cw czenLom cleksnym. a zwłaszcza świętujące towarzyslW'J ~a długie go·
alhobacji eluiył masywny tr tpak który dzin).
je trnk z b e>fl 1 rn cweru szybko triac ł woP.zfe,Y.częta nie od.qrywaly w żvdu pla·
ją me
wnoiić i pewnego dnia legl nrze·
C'l.1 w 1 ę szej rol' . W psich f 9lnch były
b'" . •1 nn11ani i ,T[1-z ·a o<l doi!'J."'1 r1, 1
t !ko w;dzami luh donoslc!eL;imi. pc.szhtr·
pak po tym wyriar!ku trzy dni leżał, !1i•c chn!ęte zazwyczaj pl.„kaly, ikiedy im się
lTIOfł c ani reką a.ni nogą mszyć, a zło
o<lbt.er.ało
·'Jlorowe szkiełko do pat.rześHwi tw'er<lzil , że więcej niż trzepak po·
n~a lub skDrupkę
do qrv w klasy mógł m11 w lym rodzony oj 1.sc, ale ?;ło
,,leciały" ria skar<1e ·
-'1J v .111 były oo
śliwych niqdy n\e btak. Sam bohater ch?niczego. Jr<lvnie tylko Be lcia Geryng.
dził w glorii i chwale i opowioc1clal wszystbiwąca ch>P,tnie 11dz·ał w +z,ahawie w mę~a
kim, że pTZeBzerlł zapalenie mÓ7gu.
1 żonę - cieszyła .s;ę p<'łnym .szacunki<im
Zapalenie mózqu było w ow m czasie meskiej pobwy podwórka
szczytem m~rz· 11 każdego. Józek uetmął
P wneąo wi>c>eenn.eqo popoludnioa
tym 7'••palen.iem w cleń nawet rude. Dorę ohlopcy ska1k.ali właśnie z dach'l.I komózwaną n P viacomo dlaczego, „świ1't>Skle rek, a dziew.czvny wydawały piski pod-zi.suchoty". któ~a królowała dotąd swą zła wu - przybie17I Wacek od ślusaorza z wiamaną nogą. W łrlki·' czas Jednak potem
domością Żf'
pa naszym . placu bę<lą busban~zy z brac; ~lecl1lów pobił wezystkkh dować fabrylq11 " Wifld'Jmość bvła tak niena gł-owę, kirdy to śl~py k-:iń odgryzł mu zwykła i osu!arn'aią•ca że nikt już nie
kaw.alP.k praweHO uc1111. Fama o tym zda· zwr.aoał uwaoni na r'O•nisy na płocie. Farz.eniu <J.otarla nnwet do ą.s'edniej ulicy, brvk·a zaięła w1;zvistk P. umysłv, stała Rię
więc pQclwórze było niesłychanie dumne wyłącznym temat.em rozmów i radosnym
ze llw-eqo bohate·rl"kieq'J SJedrzi•a. Na uży oczekiwani·em
[.e1k obcy•oh .do<J.awano jeszcze, że koń
Niedłuąo te".i: p'Jtem zaC7!ęły zajeżdżać
zjadł to ucho i o.truł s;ę, at.e t'O tylk'J na
wozy z piaskiem, cegl·ami, Wllpnem, zja·
••żytek obcych bo nrzeciez na· własnym
wili eię jacvś ludzi·e z taśmami. Mało
'lOOWórzu Wt:izyecy d<>brze wld:.deli. jak
cz_ rwo.nyrni kijam 1, z dziwnymi cudowny'c0ń ·wy-pluł bI'II<l·ne ucho śled2i•'Jwe.
m.i przyrządami <l·o palfze.nia, o których
Serię krwawych wypadków zak'Ończyl opinia podwórza twieT<l1Ziła. ŻP. pozw.a.lają
T(~7iO P ~•ri1.~zlr.•" Olrlymaną na qwi.'11<l·
zobaczyć Dw.'Jrz,ec Kah ki popr7e7 m1Ury,
kę sz.ablę, przy .pie.rws:z..ej ok.az.ji wyipró- liub nawet Wiśniową GóJ"ę, j.ak dooawalł

„.
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iinlni. ~cze potem zj.a.wiili: się ml\l.Ma'Ze,
powstały I'US'ZJtowaniJa,
dloły rz wa.pn€m,
zaczęto kopać iiuOOameaity.
Dla poidlwÓ!7lOw:ej grr;oma<liki nastały zło·

te cza.sy. Żadna siła nie potr.a.fifu. z,aitrzyIDJalĆ drzieoi<łll'Ili w dolDIU. W kąit poszła pi~
ka, klipa, klasy i ,,ipli!noówka". !Podwórze
żyło
się

tylko budową. Szczytem ma.rz·eń ebał
z.a.wód murairza M'll!rairze potraifi'li
wspaniia·l e kląić, podrZTUJoaJi oegłę jedną
iręką, staU wy1Soko :na chwi ejącej si1ę desce
i wcale się nie bali. W ooiboitę 1Ze.ś upija-li
się ~ witedy byli 1lrio·chę 6t.Taszini.
Chłopcy naiśla<lowaJi ich z całej ul:O!cy.
Po tiaij•ra(t]Jcie p·oid'WóT:ze opanowywało :nte·
:po<lizłe}nie 'b<udowlę. J·ózek stróżak odgrywał majstra. Ręoe wsadzał gł>ęboko w. kioe~ie obsz.arpam.ych po.rdąt, zata•czał się
lekko i rozkazywał: Cegłę pod1ajo! Wody
do kallfasul Kłaść rów.ruo P'o<l w:inkiel!
Chł.<:)pa.k, w-aserwaga!
ReB.z ta uw.ij.ała się
żywo po o:usztow.anil&ch, .szynaich i s•tosach
cegteł.
Nawert dziewczęta odwa•żały się,
~e1ako p·o wyidaniu całego
szeregu
okrzyków trwiogi, wejść po drabinie !ll'a
wys.ok,ość piieirwszego piętra.
Bohater1Ski
Józek daiwał .się epuszczać ll!a lime w
kuble od :zaiprawy, brał qołą ręką lasiowane wap.n'O, ziad.ając kł<l.m twierd:z-emilu
tchó.rzliwych itowalt'Zyszy, jakoby zż-eraro
onoo dało d 10 kości. chodził z .zawiąz·Mlymi
()ICZyma po najwyższych tregrach, - sło~
wem był niezrównany, bez mała - prawdrlJiiwy Dl!Urarz. Nie p10 Łrafił tylko wziął na
" plecy fyle cegi1elł, co dior.:>sły, ale tłuma
~ t<> wcałe Jlil'aiwdopod!obnie QIWYlll rz:itpaleniem móZ1Q1U, kt.Jre mu catldem siłę w
kzzyriiu odebrało. Wierzono mJU bei2l u6'.f!m:eiżeń i bawi.ono się W1Spainiale.
Ale W&'ZYIS·tko ma .swój k'()lll.iec, więc
skończył się i zloty ok-res ip·odtwór:z.a. ~
w.nego p.ięk.neigo dni-a ~mrrnrowano bre.mę
łąiC'Zląioą budowl1ę z rp.oz•rnsrtałą cząstką placu
[ oflo mare &połeczeńet'W'O UC'l'Uł>O się wydziedziczone ze swych praw, ok.Tadziilonoe
i ham.iebnie oo:z;1.rl.rn1I1.e!
Poolbaw1ono je k.awaru ojcz)'7lllv, d.okol'.IJ8JOO SrtraszlirWiego rozbioru.
Objawami
buntu były tera"Z wyMjane met<JdyCZ1D.ie
szyby 'lllQ!W~o budynku, ale powstanie
Skończyło
się
pirędko,
kiedy staT1S1Zeg·o
Wł-adka wzięli na komisaTiiat i s<praU na
kwaśne jiabłkio .

'P·odwórzowa gromadka wyicofać si•ę muna z,ab/I'fl.lkowaną pr.zestrzeń między
złymi, niooośdnnymi murami, na obrzy'Cl.łe
ID!a.gbe klat'ki schodowe, do dasnych, Illlldny.ch mieszkań
. Na ocalały skr.awek p1acu chodrz•ono
:nied1ęm1.e i rzadko , chyba tvlko dla odby ia pos i edzeń na ostatnich dwu wozach.
Ze względu na coraz większą liiczbę
czerpiącV'ch z krynicy wi.edrzy, nabieTały
te P·')Sle<lrzenia wybitnie noauko·w ego cha·
rakteru. Spieranoo się zawzięde, co jest
triudniej.sze do napisa1:1ia czy duże B, .czy
t.eż Tacz.ej K. czy cegła 1'o ikamień, czy na
księżycu są .lu<lzire i jak się rodzą d~óeci.
Nauka roztaczała swe kuszace. dalekie hoiryZ'onty, świat ludzi dor·osłych zhliżał .s·ię,
siała

:nienokoił

i

czarował.

A potem szło się głębokim wąwozem
podwór.za do mieszkań . Na pairterze przy
bramie na jasnym He kwadr-a.tów oki•e:n
et.róża , fruwające
tale.r.ze i stołki przy
ak'Jmpaniamenc.ie wymyślań i zł.orzeczeń
kreśliły cichą tdyllę rod.zi1
nineg·o sz.częścia.
A w mi.eszka.nilu siedzi.ara jU!Ż sąsiadka
i toczyła się rozmowa o tym , że Hamerowa ma krzywe nogi. a Chmielew.ska
sk·ońcZ'one 52 la1Ja; że obcas od Hajn ego
zclnioe się -a nie wykoślawi ; że w tym !"oku kasaki znowu modne . a krepd.e1Szyna z
AGE marnie się p ierze; że zaczęła się nowa powieść w EkspresiF, a Go·rg.:mo·w a
pewi:iJe jednak winn-a ; że za MoskaJ.a było wszys!Jko ta.n i·o a t•era.z je.st drogo;
że
P lhrndski Żydów porpie:ra; że w sklepie na
rog:n stęchła mąka; ż'e dooz.')rca pewnie niedługo druqą żonę wykończy; że na Wscho·
dniej matka troie dzieci siekieTą zabiła ,
a męża z kochanką tas-akiem; ż•e dz·i·e'Ci
w ~-Ole te+n1rz takie rozpustne i nieposłu
cha.J1i>; że zn')WU k•opią kanaliz1ację , że radi(J to w ieliki wynalazek , bo można nabożeństwa z Wilna wysłuchać . że na Poleis1ru
Kon.stant vnowskim dobre powi•etrze , a na
Julj.aniowie wil<ptno ; że nowy śmietnik
pot!zebnv. że dla niemowląt f.osfaityna,
tapioka i maczka Nestla to zero w porrównl(!JlliU z sokiem mar.chw.i. że ksiądz Ora'CZ·ewski to k'JzrowHa, a u Richt era w l!ł kl€
pfle samochód .szyby wyb ił; • ż e b ida jest
i źle jest. bo w naro<lziLe wiary nie ma
i j.esz:cze o ty'm , że rpodatki dn.Iże i że woj·
na będzie.
Usypiający, szoemrzący j.esit PO•tOlk wymowy s-ąs iadki , za ścil(!Jllą ryczy wielkilIIl
grosem raidi'J, u gosP'od.arzy gir.a.ją w le.air.ty
i wymyślają sobie od lobuzów.
Ale zmęczenie sHniejsze jest, niiż odgło
sy kamienicy wielkiego miasta. A kiedy
dzieci pooną śni'ć illil się będzie Ju:tro, peł
ne zabaw i n ie.sP'o<lzianek nia zmarrtwyichws~~ nagle placu ra<lo.sne Tutn mliodości.„

JACQUES FRMLLE

Le n. i n

•

I

'

kult .u ra

b.ar<lrziej odległyich DJawet ws.i, I'7JU'Cały
hasła
;pop:ier.a;ne przez popa
erów". Polityka Kiereńs.ktl.ego, ma1rio .etki, i Wiłaśmciela uemsk•iego. „Na wsi całą
która chciała ooiegrać I!Olę dykta1tm ' po- wiedzę czerp:iJe s·ię z „RJUsskowo Sł·owa" .
legała ·m wy1czekiwaniiu, 11iia
opóro~ani'll P.~pełmilHśmy błąd po2l0staiwiają•c tak drugo garz:ety w ręku biu·riinazj.i. Musil!Ily iść
rO"ZIWli:ą~a!Ilia wezy&tk:ilch prooblemów, na
osruk,ilwanilu ludu. W bHwaoh oojrtzewała naiprz·ód, ku nowe·IDJU społe1czeńst·wu i traktować gaz·ety bn.trżuaizyjtne w te•n sam sp·o·
ntenarw.iiśić •i gniew, które 'll'a.r•mstały w cią
sób, w Jaki potrakt•orw.ano gazety reakcyjgru w.i!ellu wi1eków 1niewolnktwa. Chło•pi ,
mu·nd!urach, który.m.-opowtl:adaino na fron- ne w lutym i w mairau".
PoZrO&tawi:ani'e broni, Jaką jest p1Pasa w
de 'O ·r.eiwolnl·cjd iaogramnej' m<i.s•OWO 1(J piUSZ:""
czaH o'k.orpy w.racająio do swoirch wsi, aby rę'kiu przeciW\Iliilka jest rówin;e niebezpieczne, joak pnostawienie mu karab'i1nów,
wztąć rudrlał w pod7Ji1
a:le ziemi.
Jednocześme
została
zrlobyta Ryga annat i koa'!'aibi!nów mmsźynowy•ch. Nie
i nieprzyjaciel zagrażał 'J:>e!zipośrednio sto- wolno było dop1Uściić, by do bomb at·amalilcy. Na pir-OgiU owartej wo0jettl!Ilej zimy na Kaledina przyłącrzyły się bomby kłam Niektórzy komisarze, Łozow1Ski
bT·a k było wszystkiego: bmrui, węgla, mą sl!w.a.
ki. Stanęły farb ryki. Przed śwtiitem, w i R.i•aZiMW'W, gro:z;illi dymisją, pod wpły.mT-0źne ru>ce, taonąoc w błocioe, kobi.ety sta! wem a•r gul!Ilentów id'eologów burruazj~.
Le1I1in ni1e uetąipH. utwo•rzył komisję dla
ły g'Jd'Z'imaimi porZied ·pitWtymli. sikleyami zhadani!a więz•ów ł•ączący1ch prasę z kap·ijedno.cześni•e święoilł·a tri'IIIIl!f rozprus•ta, kra.dlzńlm, ()61Z!Ustwo, Blpe'kul-a-cj.a.
iBe:zdomna ta~em finarul!Owym i zażądał, by całkowirta
l'llrdtnoś ć sz:tru.rmowiała
k1uI'611.l j ąice .i es2lcz e kontrola poapieru -i drukairni spo·czy·wała
pociągi dezerterzy, wy1gfo<llnłali mi·e- w rękach robotrnilków i obł.opów .
W śród nędzy, zimna i głodu . <lrzień i ·no-c
szikańcy m iiast,
handlaIZ'e i spelwlanoi z
C'lJa'l'lllegiO rynku, maruderzy, którzy odłą huczały ma62yllly .rotacyjne -i linotypy, by
.czylii się od swoich kompanii oblepiali zaspokoić głód. wie<lzy , <l a ć ks i ążk 1 lu<lowi.
platformy i d-achy wagonów.
Wszy1Stko trzieba było przer.'.>bić, zmieWśród wzrmstającej nędzy i ograniJCZeń
ZJbijali swi0 je frobUJn.y spekru.lalllici, któ.rLy ni:ć. Pr7.iede W11Szystk,im umysły. Samopor·O'Z!Umiewali się ze szpi•egami n;emiec· władztwo opieirało się na ignoraillJcji, przekimi i z argentami Ent-enty. Jak zwykle, sąd.ach i potędrze ciemnoty. Gdy cierpieklasa uprzywiloejowana, ni'enawidzą:c Tewo- niia mas stawały Biię zbyt d<>tkliwe, urzą·
lrucjd, zrwrócilła się o pom·oc do 7 agrani1cy. dzano proce1Sje: lud szedł za swymi i.koRaczej Wilhelm niż holszewkv! Właści nami, błagał o zmi'łowalllie „batituszkę - caciele podp,alali i za.tapi.ali swoje kopalnie, I"a", który przyjmował go nahajkami i kuwysocy urzędln:i!cy połecali niszczyć paro- laimi swoich 'koz.aków. Od wreków z.akuty
w koaj<lany demno•ty, pozibawbny wiedlzy
W~·ZY. w farbryka•oh 'ililżyniemwie demo·'1lud CZlllł, że dlrukowane słowo ma tę matowa1i ma.szyny.
W chwiil•i, gdy reakc_i« w ukryc u i ja- qiiczną władzę, która przyn;esie mu siłę
wn:re kniuła swoje spiiskd, gdy zapanowała i ś·wiaU.o, że książkca stanie sie nrnr~ę<lz1em
a,nairahia i kryzys eko!Jomiczny gdv prze- wyzwolenia. Gorkij w sw<Jich ks 1ążkiach
•raQ:eniie i r<>'ZIP'acz ogarnęły mcisy
jeden wy·raziił tę n-aiwmą i z.achwycaiącą wia·rę
.czł<Jw'ek, ZmJU6'2lony kryć eię w Finlandii biednych w potęgę my•śli, skonkretyzowai je<lma pa:rtiia, prześla<lowana i no-stawi•o- ną na papienze.
Głód wiedzy, .tak długo hamowany na poza pr.awem, pTZyg·otowywtl1i. n;ij·
nisze John R.ee·d w „Dziesięciu dniach,
w1ęks-zą Z'e zon;a,nych w hhstorni rew ~lucię.
Lenin n.ie· waha·ł się w tej tak ciężk-.ej które wstrrzą.snęły światem - wybuchł z
i 1Jaik tragicznej ·chwili Oała ·władza w rę nadejśdem rewolucji z niebywałą sił·ą. W
ce irad - głosn Lenim. Z!emia - chłopom, .samym tylk·o Smolnym drukowano w ciąfabryki - robotn 1 kom. pokój ·i chleb dia qu pierwszego pólrocza tony liter·atury.
ludu! „Wszelkie opóźnienie w dzlała·n.iu któ·re wysył1ane wagonami i furgoinami
równa się śmh>rci" Len ·ri w · e<lz; ć!c' ie „;_ uąs)'icały krai. Rosia chłonęła k,cjśJ,żki nieko B"iilna ręka •proletaTiatu jest w stanie na.syc'Jna, jak gorący pi.a.sek pochła;nia
zdlUSić hydrę lwntrrewolucji i zbudowat wodę . Nie były t'O qmte,c;kowe powieści
nowy świ·at. Wola, odwnga, w 1ara i twór- lub ,jarmarczna literatura, lecz teorie ekoczy entuzjazm Lenin.:t pomógł ma.s.'.Jm <lo nomkzne .i społeczne, filozofia. dzieła
zwycięstwa. Lelliin, omijając etapy, ustaT'Jłstoi.a, Goq'O•l a, Gorkija.. . Byliśmy
na
nowił republikę radziecką w kraju uciska- fromóe, w dW'llnastej .armii, za Ryqą: lunym prz.ez wszystkie nieszczęścia wieko- dzie bos-i , ob<l.ard, to1I1ą w błocie <Jikopów,
weg.o despotyzIDJU, n:a ziemi n·agiej i opu- na •n asz w i•dok wycho<lz1ą z okopów, twastosz01I1ej, prawie pozbawion-ej przemysru rze mają zmęczollie, ich .sina z zimna sk·ói .i·ednym ruchem przeni.ósł R')sję średmio· r.a prześwieca prz·ez p.od.artą odzież: pywiecza w saimo seDce dwudziesteqo tają !!1as chciwie: „Czy przywieil·i ·śde co•ś
wieku.
do czytan!a?"
Związek
Radziecki pnzystąpił
ni•e* * ~
:zwbcznie . do wy;pełnieinta giigantyiczOd ohwili wybuchu powstania uzbroien1 ·Iliego zaidania o p ierwsz•orzędnym Z!Il·acze•r obotnicy okiup.owa1i drukarnie, by druko- nitu: z.etkpa1ć z kultuną 150 miHonów
mężwać w nich w CZ1asi•e w-alk ulicz,nych U'lotczyzn i k'Jbiet i , p.r zede wszy.stk im, nau'ki , b.rosz'Ury i gazety.
· czyć te masy czytać •i pisać
Jeden z pi·e rwszych doekrertów rzą<liu koNależało
zHkwi<lować
aina•ltfa,b et'Y'Z'IIl .
misarzy lud'Jwych zawieszał wy'Cl.awnk- otworzyć wszę<lróe szkoły, w których
two WS·zysitkoich d"Ziemllli'ków, które wrogo ucz.ono by Tachunk•ów, przyrody, g·e-ografi.i,
ustoounilwwały się do rad, rozpuszCZ<1.jąoc ekonomi•i poli'tycz.nei, historii pracy.
faoł\Szywe p(Jgłoski lub oez.c zerstwa i :podWe wszysrtkkh miastach otwiarto szkobu•rzajqc d.:> zbro<lniczych wystąp~eń.
ły partyjne, w których ks'.Zitakiii się przyP<Jzbawfona qłOIS'l.1 burżuazja za.reago- szl·i Ż·ołnierz-e i t.wórcy now.eg·o świiata.
wała .w imię w.olności, wołając: „Dlacz·ego
Zwi ęk.s!'Z.ała się i wzboqacała swoje za•żądaliś.cie wolności prasy, będąc pairtlą
soby sileć biblhtek. Najmniejsza włoska
nielegarlną, a teraz sami nam tej wol1nn·śd miała SJWó.i klub _ iZ'bę, w której można
odmawiacie?" Lemiln rnie dał s·ię zbić z t'rO- było
z1naleić 1kz.ne pisma· i bros'Zury , gdrziie
pu tym r·OZlllm01Waniiom. Swobody, których
włeczorami zbi·erali się ci, kt·órzy nie pod.?mag.aiła się burżuazja były zawsze ;przez
traifi'li czytać, aby posłuchać młodego irorną wykorzystywane dla jej własnych ililh'.>tnika z mioasta, ,czy~arją•oego n-a qło..s w
teiresów - dla oszukiwan'ila i ekspfoato,... kręgt11 bro<l·atych i p·oma•ooz:0Z10n.ych
twaw.ainia lrudru . Nie ma wolności dla! wrogów rzy i Z'achwyconych oczu.
wo·lino·śd!
·
Rruch·ome bfbHoteki jeździły z m;asta do
W oczCl!ch Lenina literarturn ieist nieod- miasta: pociągami lnlb stiat'ktami. „Po.ciąg
łąicztn.ą hroni ą k lasy. Pisarz i dziennikiarrz pr.opagaind.'.>wy _ orpiS1Uje Krurpska _
z
- to żołonierze p'Jd eztanda•r ami danej 'kla- książkami Zlartrzymał .się we WllSi. Natychsy. W społeczeń1Stwie klasowym, rpiisarre miast przed wagonem, w którym była bistoją po jednej lrub po d·rugiej stmniie babHoteka, .sform(Jwała .się długa kolejka,
rykady. Lenin przieciw.stawioał „lit'er.aturze, która rnsła bez prrzerwy. Widał tam byktóra ;rzekomo uważa się z.a wolną, a.i w
ło stare kob i·ety, sta:roów, mfodych chł·orprzeczywilSto. ści związa•na jest z burżuazją,
ców rz. workami. Zdawalo .się, że ci rud.zie
litera:t•uirę rnaprawdę wolną, szczerze z:wtlą
wszystkie ksLążki, które znajdowały
zarną z
pr.olefariatem". Na po.si1e<l>zenilu s·kupią
ię w w1agoITTie, lecz dla tej wsi byiła przeCentralnego
Komitetu Wykonawcziergo ZIIlla•cziona tylko ni'ewi!eilka
ilość z tego
Kongresu Rad, 17 grudnia, Lenin wyigłooił bogactw.u. którym trz·ebla było
pnzede'Ż
przemówie1I1.ie przeoiwko wol•ności prasy, obdzi'8Iilć i dnnyoh.„"
której d·omagoali się wrogowie rewolUJcji,
•
:'$
a która w isto-cie umożliwiała kapitaliistom
*
przelwpywani•e prasy , swobodę p006ługi
Zadani•e rozpr.2'le61r.zenienia
J·iteraituiry
wania si•ę majątkiem dla urabiania tego , wśród m-as niie było am.i Łatwe ami 'P'f·01Ste.
co na zywa się ·Opinią publiczną i utrrzy- Brak papieru był !lak wielki, że n~ektóre
mywa.ni•a na swa.im żołd-zie wielkiej il(Jści garzety drukowatno na a·rkfl.J6Z'ach zadrukopismaków.
wanych już z odwroitnei strony. L"'z:iem.ntk
Len.i1Il przypomniał sz'kodHwy wpływ po- ..Moriak" na przykład drukowano na odpruloarnych gazet , któ.re r')zchod-zqy się w wr-ode .arkus.z y monopolowych, na któwieJk.i.ich nakładach i docierając do ;naij- ryiCh przedniej sbr·Olllie były ju~ p1J<p:raePi:enwvmi fta;lra ir-ewóllutji l'!itlcilła wł< _ Lę
w ręce przywódców ,,.koadieckokh" i „ee-

'

chi.ł:opoon

d!nio wydrukowane boa·nderole do pudełek
, z papieT-OBaJmi.
W tym .samym okresie, w którym kolportorwano ks·iąri:ki, komuniści dok·o1111ćllłi
porw.a:llnej selek•cji w pnzejętym dzi·edzilctwie kulturałny.m. Za:t·rzymali jedynie 1'o,
•CO miało l1St-otr.ą 'W!arl.ość . Większ·O•ŚĆ air·
cyidlz1e1ł wstała poważnie okrojona za CZJae.ów ca.n skich. Cale rm·dziaiły „ZmaTtwych- ·
wstani·a" zostały całkowkie zmienilone
p.rzeiz .cenz10ró.w, i:;ems wi·enszy Ni'e'kriaBowa
był ~i·el~'Z'taikony (tam, gd.z:ie· po·eta pilsał: „wiisi.ał" - cernzo•r zmieniaił n-a „sfo-•
dzi.ał"). Lenin po1ecił. by przywróco.n.')
tekstom ich pierwotme brzmieni•e. i najlcprSi specj1aliści z•aięli się tą pracą.
Mimo braiku p1apieriu i rnzliozny;ch trudnoś•o' przystąp~ono ni·ezwfo,cZtD.ie d·o druku
klasyków u.tera tury ViSyjskiej: Pruookiina,
Lermontowa, Gogoola, T<Jłsto1j1a, Turgieniewa, Dosto}owskiego , G'Jnczarowa, 01Strowskiego, Rylejewa - dek•abrys•ty , poety
wolrrl'Ości.
W ciągru 1918 i 1919 r-okiu , w
·okresie w'.>jny domowej , gdy knajowi mgrażała cudzoziemska i.nrw.a-zja, dzi.eła te
01S·i1ągnęły nakłady od 25 do stu tysięcy
egzemplarzy . J·ednocześnie wydawano tłu
maczenia Zoli, Ba.rbusse'a, Romain R:.>1lan<la, F•r ance'a, Mernme'g<>, Walter Scotta,
mate.r;alistÓ'W fratIJ:ouis:kich XVIII wioeku
i innych. Socjolog'.a, ekonomia polityczna,
hilstorila były p.r.z:edmi•o·tean specjalnei pie·
czy. Masowo k'.>lportowam.o d~ieła Marksa, Engels.a, PlechallJowa, Czernys"Zewskiego, Bieli!Il6kiego, Hebla., Ka1ut.sky'eg•o, Pokro·wski·eg.o, Bla'lllca, J1aur.e.s1a, Aulard.a.„ Ci
bolszewi•cy, Uórych p·r:zeci'W'llky prz.eids-tawiali jak·'.) podpa1aczy, bu.nzydeli, wandali, ci bolsz,ewicy, których 01Skarźano o
barblanzyństwo i sekdla-retwo,
otwo.rzyli
ludowi wrota kultury, s.knzętn.ie i z pdety-zmem zbierali wkład ilnteJ.ektualny prze1S2Jbści, dzieła pis•aimy, którzy ·ni.e byH ani
so•cjali1Stami runi komUiililstami, wówaz.as
gdy wkłlad ten i te dzieła mogły słl\.lżyć
lud•zk_oś.ci w jej marn:zm ku przyszłości wy·
zwolenioa i postępu.
Lenirn wielokrotnioe nale•ga~ na k·onieczność obfitego czerpania z dóbr miniionych
stuleci. „Trzeba przyjąć .całą lmłturę pozostawioną pir:zez kaopitali:znn i zbudować
p•rzy jej pomocy socjalizm. Trzeba pr1Ze·
iąć cciłą narukę,

techniikę,

•Oałą

wj edz~

i sztukę .

Bez teqo'inie będziemy mogli zbu·
doW1ać komuniistyczmego sp·ołeczeńs·twa.
A ta w i·edz.a, ta technilm i ta srztuka są
w ręka1ch i w mózgach speciali1Stów".
(Przerrnówienie z dnia 13 ma!'ca 1919 roku) .
,,Mark.słzm zdobył so•b ie św~atowe zna.az-enie hi1Storyczne jako itle0Iogi1a rewolucyj·
neg·') proletariatru. przez to, że dialeki od
odrzucania ngticenni,ejszy.ch 7!d'Jbyczy epoki miesziczań1skiej , P'I"ZYISWo1ł sobi:e, p.nz-eksztaka•ią•c je, w.szys•tkie owoce przeszło
dwrutysięcZIIloletnieqo r:>vwoju myśli i lwl·
tuTY ludzklei" (Tezv o Proletkulcie 8 :październiika 1920· ;rokru.).
Len1n opo•nował przeciwko z1amknięciu
kiasy robotnicze·j w sztuc:z:nie wytyc:zo·
inych rama.eh „literatu•ry d'la roboit:ników'',
kultury spe·cja·lrnej; którą błędiriie narzywa:no , kuiltu·rą. :prolet·airi1acką" , a która odrZ'l.lcaią·c d'T.iedzktwo oqromneg:> wysiłku
ludzkie1go do•prowadziłaby tvlko do pomni·e iszenia :. zubożenia. „KuHura prole·
ta:ri.ackia powiinna poiawilć się joaiko n1a.turn1ne rn.z:wirnięcie 6'1Lmy wiedzy ooiiągniętej
przez ludzlmść w i1arzmie społe.oz.eństwa
kapitalistyc?necro. feudalnego i t iur')kTatyiczneg·o" (.Przemówienie rua Ko•ngr:es.i:ę,
Mło<lzi eiy Komun:istycmej, 2 paź<lizie.mi
ka 1920 roku).
Sz buka i·esot włla.snoś'cią ludlll. Nie powin·
na być udziałem rzekomej eli!ty, lllie powinna ziamiy~a·ć .się w niedos·tęprnych wiieża.ch z kości słon~orwej. Sk'.l'ńczy.ł się rn12:<lżwiek rn iPrl:zv ksiażkr> ' żvci:em! Ten nai·
bardziei żałosny ryi;; d•arwineqo społecz·eń·
st'W'a mieszczańskiego powinien zniknąć.
,. Czy m'Jżrua po<larwać słodkie i delikatne
ciiasteczkia ni:eznaOZ1I1ei mniejszości. w.t edy
qdy m.asy mboitnicze i chłopskie ni.e maią
niawet cza.rne<:fo chleba? - mówiił Lenin
do Klary Zetk,i.n. Nie, sztuk•a musi byt
zro'lum i ;iła i koahana przez masv . powinnra podnieść je n.a wyżsrzy poziom , wydobyć z nich artystów.
'··aGdy oświa!ta będiz~e 'P'O'WISZechlilla, »u
S·UwOJIEY 'll'aiprawdę il'l!orwą sztukę - wtłukę
isfotnile wielką . szitlnke '.k·omun~tycziną,
któr.ei forma bedzie odpowi1adała treści.
„Idiźde w ma1Sv, stłl\.lżcie l'l.11<bwi, S'Pł·a,ćcr.e
wasz dłit.1q wohec rewolucii pro.Jetariackiej!" - . ża.Oał Lenin od pisarzy. „Uczcie
się, nie wiem;cie w depl1l!I'Il•ia1I1.a kiultru.rę
proletariacką ,
p:rzyswojde sobi·e zdobycze k11.J.ltury miesziezańskile1j w 'Wlćl·mnkacli
naństwa: ra~ieckieqo" .

• * ~
Z jaką troskliwością. z jaką uwagą i deh-

katności(l pochylał s.ię lęp.!in ~<!i P,isar~
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J~k do'>rze ich rozumiał, jak odkrywał , w
mch to co m'.iglo pomóc proletariatowi w
jego walce' Robił to nawet wówczas, gdy
pisarze ci należeli do klasy wrogiej, jak
na przykład Tołstoj, ten wielki pan f.eudalny, który przeklinał wzrost kapitali:zmu. Lenin w!dżicał w Tołstoju zwiercia•
dło rewolucji 1905 r"Jku, gdyż Tol6toj odzwierciadlał przec : wioeńGtwa i specyficzną

P6Ychologię rooyj.sk ego chłopstwa. ,,Praed
tym hntbią - rzekł kiedyś do C-orkija nie byh prawdziwego chłopa w litera·

rurze".
· ~ st061.Lil1ru do pisany. którzy byli
z ludem i brali udzia·ł w Jego
w.alce. Lenin miiał &toeunek braterski. Gdy
Serafimowicz, który po wybuchu wojny
<l'bmowej prac-:nvcał nad ,żela .,... m potowalczą
kif'Dl", stradł w 1920 roku sy
cego w Armii Czerwonej, Len:n pisał do
niego:

z:w • ąza.ni

wam powiedzi-eć, j-ak bardzo
praca jest potn:ebna r"Jbolnikom
i rnam wszy&tkim i jak bardzo musicie być
teraz wytrwali, aby zwy.ciężyć wasz smutek i zmusić się do powrotu do pracy".
„Pragnę

wa~za

był

Lenin zams.ze peiem wy·
rozumiabści i. 'UWagi. Gdy w roku 1919
gazety burżuazyjne pisały o rozdżw : ękach
między Gorkim i partią, Lenin odpowiedcział im w sp·o.sób bardz'J ootry, podtrzyIIlflljąc równ.ocze~ie na <lluchu wielkiego
Dla Gor.kija

pit; a r.zia.

Gdy Gorkij po wybuchu rewolucji lutowej p'.>pełnił błędy polityczne, Lenin nie
s!Jracił do ni.ego zaufania i oświadczył, że
arutor , Ma·tki" ok·aże się j.etncze bardzo
dla .rud1u proletariackiego.
pożyteczny
Przyjaźń i geniU6z Lenina poważnie wpły
szybko w
staną]
nęły na t'J, że Gorkij
pierm5zym s.zeregu walki rewolucyjnej.

ADAM SCHAFF
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.PROBLEM GENEZY JĘZYKA
Oficjaina lingwistyka zabiera się bnr·
genezy
dzo niechętnie do zagadnienia
iązyka. A jeśli wychodzi poza ramy „po·
zytywnych" badań i rozpatruje ogólnoteoretyczne zagadnienie, związane z pochodzeniem i roZWojem języka, to czyni
to z metafizycznych pozycji.
Szczególnie jasno występuje to w teo.
riach, które stoją na stanowisku boskiego
wzgl~dnie naturalnego pochodzenia języ·
ka. Tak np, dla Humboldta, HeTdera, kardynała Schmidla. język jest da.Tern boskim.
Niewlele od tej ·teorii różni się stanowisko tych, dla których źródłem języka
Tacy lingwiści, jak Heise,
jest ins1ynk1.
uważają język za proRen&n, Muller,
dukt instynktu. Dla nich człowiek rodti
się jako stworzenie mówiące i myślące.
Lecz jeśli odrzucimy te pseudoteorie i
zwrócimy sią ku koncepcji ewolucyjnej,
to .zobaczymy, że nawet najlepsi przedslawiciele ewolucjonizmu ni·e mogą wyjaśnić do koi\ca problemu genezy języka
i pozostają w granicach teorii naturalnego jego pochodzenia. Przyjmując Z..'\ punkt
·wyjścia ewolucję języka dźwiękoweg-0 od
dźwię
zwierzęcych
n :ezróinicowanych
ków do dźwięków art,·kułownnych, uważają, że język rozwinął się drogą naturalną i źródło jego leży w naśladownic
twie dźwięków, ruchów ust i i. p. (Geiger),
Zbliżona do tych teorii jest 1concepcja
afektywnych ki-zyków Noire, która twierdzi. że mowa tkwi swymi korzeni·ami w
wydawanych
spontanicznych dźwiękach.
przy pracy .(okrz,·ki rytmiczne, śpiew itd.).
Teoria ta posiada skony dodatnie, wiąże
bowiem genezą ję7.ykia z procesem pMcy,
nie jest jedn.nk zdolna wykryć ich rzeczywistej więzi i pozostaje w ramach kon·
, cepcji pochodzeni.a naturalnego.
Teorie !e również niezdolne są wyjaśnić związku między myśleniem i języ.
kiem. Obracają się w błędnym kole dwu
skrajności: z jednej strony idealistycznej
absolutyzacji myślenia, dla której mowa
dodatkiem, z drugiej
jest zewnętrznym
absolutyzacji języka, teorii jeszcze dzi.
waczniejszej, która przyjmuje, że ludzie
mogą mówić niezale~nie od tego, czy myśla, czy leż nie.
Marksizm, wychodząc z przesłanek higestorycznego materializmu. wyjaśnia
jego stosiunku do myśli
ne'Zę języka i
wiążąc go z potrzebami procesu pracy i
przekreślając tym samym wszystkie idea·
listyczne i metafizyczne koncepcje.
podstaw
Proces pracy, który leży u
człc
wszelkich·· dalszych różnic między
wiekiem i zwierzęciem, jest swoją drogą
uwarunkowany organiz.acją cielesną czło·
wieka. Marksizm nie ogranicza się do tego twierdzenin, lecz bada gene?ę organirozwój
zacji cielesnej i jej wpływ na
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POSZUKUJE
posiadających następujące kwalifikacj~

nieskazitelną dykcję,

umiejętność biegłego

czytania w kilku

tr ść tej jedności
konkretni\
slow<> jako reali.uleję myśli.
W ten sposób na baz.ie genetycmej jedności myśli i język.a marksizm rozwiązuje
problem ich s!osunku.
Proce ro!iyjskiego współczesnego języ.
koznawcy Marra i jego szkoły nie tylko
potwierdzają, lecz jednocześnie kcmkretvzują i rozszerzają zasadnicze tezy dialek·
tycznego i historycznego materializmu w
danej kwestji.
Marr rozPQCZął swą drogę joko zw-0lennik treści teorii indoeuropeizmu. lecz w cią.
.g 1 1 ~wej długoletniej pracy przek oczył jej
ramy i podszedł bezpośrednio do markJest szczególnie interesujl\ce, że
si1,mu.
samorzutnie
zupełnie
przebył
tę
drogą
bezpośredniego wpływu
nie odczuwając
teorii marksizmu. Zbliżyło go doń studio·
wanie konkretneg.o materi iłu lingwistyki,
etnologii i archeoloqii, które udało mu się
złączyć w jedną całość.
zuje

ono

pojmując

JĘZYK GESTOW
Widzieli.s'my wyżej, że jeśli nawet ling.
wistyka stawia zagadnienie genezy języ.
kn, to szuka ratunku w wulgarnym ewo·
lucjoniźrnie, w koncepcji naturalnego po·
chodzenia języka, Język ludlki jest z lego punktu widzenia kontynuacją i rozwojem krzyku zwierzęcego, afektywnych
dźwięków. Rozwój języka w takim ujęciu
może llię odbywać i bez udziału świado
mości i woli. w rzeczy samej zagadnienie
nie :oostało tu rozstrzygnięte, gdyż zupeł
nie nie jest wyjaśnione, dlaczego właśnie
cziowiek rozwinął z ctźwięków zwierzę
CJ ch, jązyk, a inne rodzaje zwierząf nie
potr-0fiły tego osiągnąć.
T·eoria ręcznego języka Marra wysuwa
to zagadnienie niezwykle ostro.
„Nie istniały - pisze Marr - żadne sło
wa naturalne. Słowa powstawały, gdy zadla
czął się układać iązyk dźwiękowy
z.aspokojen.ia pol"rz.eb, wynikających z rozspołecznej
woju życia gospodarczego i
struktury kolektywów w ramach osiąg
niętej w tym cz.asie techniki i w zależno
ści od myślenia tych epok.
Lecz slow.a tworzyły się nie na pustym
my·
miejscu, na iliodze abstrakcyjnego
społeślenin, chociaż w powiązaniu ze
czeństwem i iego materialnymi przesłan·
kami oraz świ,atopoglądem, lecz na drorozcho·
dze sbopniowego dialektyczne.go
d2enia się z językiem kinetycznym, języ
kiem gestów i mimiki, obok których elementy języka dźwię~owego stanowiły dłu
pomocniczy,
go jeszcze tylko materiał
ogranicza1ąc się do kręgu przedmiotów i
pr;edstawień o charakterze magicznym.
Gdy ziaś jezyk dźwiękowy został ułożo
ny i wyszedł za ramy potrzeb magii w
świat codziennych przedrt1iotów i przedjęzystawień , zwycięzca rozgromionego
osiąg.
ka kinetycznego zabrał wszystkie
nięcia języka liniowego. Pierwotne słowa
dźwiękowego
i pochodne twory języka
były tylko przekładem liniowych lub kisygnalizowanych
symboli,
netycznych
przy pomocy rąk, - na symbole dźwię
kowe. I, oczywiśc!e. technika tego prze.
kładu, w ogóle !echnika budowy słowa
była różna nie tylko formalnie, ale i ideologicznie, jak i myśl na rozmaitvch Stadiach ludzkiego rozwoju" (N. J. Marr: Po.
czemu tak brudno słat' lingwistom - tieo„Juzykowiedienie i markretikom ?. w
sizm". Leningrad 1929, str. 39-40),
długo przed
Rozmaici badacze jeszcze
prymitywMarrem stwierdzili u ludów
obok
nvch istnienie języka ręcznego
Jęi,·k ręczny spotykamy
dźwiękowego.
nawet u wySoko kulturalnie rozwiniętych
n41rodów (np. na K:iµkazie) w poslaci ska·
spe.
rr.ieniałych pn:eżytków, jako jązyk
cyficznie żeński, używany w specjalnych,
kult, wypadkach.
p~widzinnych przez'
R zpoczynając od bndnń języka gestów,
czerwonoskówśród
przeprowadzonych
rych Ameryki Północnej przez pułkowni
temu poświęco.
ka Mollery, zagndnieniu
no od XIX wioku wiele uwagi i z pew.
nego punktu wid7enla zost ł on dokłn.d
nie zb;1dnny. Dotyczy to nie tylko jego
stronv formalnej, jego §rodków i skład·
ni. ale równ"eż i zwiRzku z myśleniem.
B1i.ihl w swych ba.
Tok np. Lnvy
daniach pierwolnt'go myśleni'll podchodzi
h:1rdzo ąli:ibo ·o dn tego .z:igadnienia wskazuiąc, że 0braznwy char11kter ję7.yka gepoziom
stów odzwi rciedla nr n.itywny
myślenia u:iywojfl •eh go kolektywów i.
wpływa ze swoj
na odwrót, i zyk te
slrony n" proces mylilenia.
Tvm zaqadnieniem z.ujmuje si\ i Ribot,
onkretnv
że
który wpr{lsl ośw'adcza,
obmzowy charakter języka analitycznych
qestów uniemożliwi1t ·przekazywanie przy
jeqo pomocv nbstrakcyjnych pojęć.
Na ten problem zwraca uwagę również
Wundt w swojej „PRychologii narodów„
IVolk rpsychf1loqie). Funkcją rąk, wedle
Wundtn, Sf\ ruchy chwytniące, które rozwijajq się nas! pnie we wsknzujaoe. Z ich
pojawieniem się człowiek doko uje zdecvdow1'nego przejścia od świ:ita zwierzę·
Zrorn·
cego do nowego etapu rozwoju
mienie, poznanie przedmiotu. było pierw tnie idenlvczne z jego chwytaniem, z
Posia n n ono
wrażeniami dotvkowvmi.
wówcz.ns wyraźnie konkretny, obraz.owy
Dh udowodnienia słuszności
charakter.
Cassirer odwołuje sią do
lej hiµo!e1y
etymologicznej analizv odpowiednich ter.
(„gre!minów w jęzvku nietnieckirn
fen" - chwytać oraz ,,begreifen" - ro0
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olbrzym ·'rewolucji proletaLenin rioac.kiej, Lenin, jednoc.ześnie tak ba.rdzo
r06yjski i tak głęboko międzynarodowy,
gdyż
był najg'Jrętszym obrońcą kultury,
która \ pn:ejęła,
k1asę,
reprezentował
w.skr\;'~Ha i ko.ntynuuje całą kulturę przeszłości. Tę ku1t:urę znał Lenin dokładn1e
- od roisyjski•ch klasyków do B-arbusse'a
i Ber.Il'ardta Shaw i od Beethovena do Bor"Jdma. Lenin 111ie był w niczym podobny
do uczonych, którzy dojrzewali w swoich
laboratoriach. do i<leoloqów zasklepi'()·
ny.eh w swoich systemach, d'J przywódców politycznych mie.<>zczaństwa, których
horywnt jest zwężony in•ereśami ich klasy. Lenin. pn:ywódca klasy na<lch'Jdzącej,
marksizm,
przyswoił sobie i przemyślał
który sięga swymi korzeniami w filozofię
ni.emiecką, w a·ng1e1ską ek'Jnomię klasyiCZną i w utopjiny socjoalhm francuski. Lenin
człowieka.
przystosowując go
wzhoga'Cił marksizm
się powstała,
Potrżeba porozumiewania
z kolei do wiamnków epoki irnperiialfrzmu. wedle Engelsa, wraz z procesem
pracy,
jako jeden ze środków realizacji tego proLenin założył podstawy sp'Jłecz-eń .twa, cesu .. Praca formuje człowieka fizycznie i
które ma za cel pełny rozwój j.ednos·tki, psychicznie, ona warunkuje jego potrzebę
państwo, które opiera się na prawdziwej porozumiewania się na tej bazie powstaje
demokracji, oświatę i wycbowiani.e n.ie i środek porozumiewania się - język.
Marksizm nie zatrzymuje się w połowie
tylko <Ha jednej kl.asy uprzywilejowa1nych
konsekwentrównież
b11da
i
lecz dla cał.eg'J narodu, pańGtwo, w któ· drogi,
rym techniiczny i kultJuraln;· poziom robot- nie z:,gadnienie stosunku wzajemnego ję·
zyka i myśli. Ich jedność jesl uwarunkowana
nika wzno.si się <lo poziomu inżyinierów wspólnym pochodzeniem.
Marks pisze
i te.chników, g<lz!e chłop staje się jedno- wyrnźnie w „Niemieckiej ideolo"gji''.
Ż9
cześnie mecheni:kiem i aqron::imem. qdzje „ani myśl, ani język-nie twouą s·ame pnez
rozwija s.ię pfomienna reliqia kultury, sie odrębnych dziedzin, że są one tylko
gdzie c-złow;ek uważany je.st za najcen- przeiawem życiowej rzeczywistości". Ko·
rzenie myśli jak i języka tkwią w maniejszy kapitał.
terialnym bycie.
Lec?. myśl i jezyk wedle Marksa i En.
W tym zapewne kryje się „sowi-ecKa
ta j-emniioa". sekret ros~j5kiej potęqi i jej gelsa Io ni~ tylko niezbędne formy prze.
iawiania się rzeczywis1ości, lecz formy nie
zwycięstwa na<l „niezwyciężoną" techniz sobą związ.une, tworzące diarozdzielnie
1
ką niemiecką. Z-wyc!ęiył nowy czfow ek
lektyczną jedno§ć. Nie ma my§li bez sło
korzystając z-e zd'Jbyczy technik.i i nauki, wa, które iest środkiem jej realiwcji. lecz
ożywi'0ny płomienną w'arą w praymło~ć i na odwrót, nie ma słow11 be7. myśli, slaukazał nowiqcei jeflo treść, bez której jest ono
człowieka. Swoim zwycięEtwem
całemu światu, że droga kultury był.ą dt-o- pusł\ m dźwiękiem.
rzeczywistość myśli
„Be1.µo$red i
qą Len.ina.
to jązyk" W tym zdaniu Marksa zawnrta
słowa. uka·
lum. Paweł Hetłl
jesJ idea jedno5ci myśli

językach

europejskich,

znajomość:

a) historii powszechnej i historii literatury światowej,
b) historii muzyki i nomenklatury muzycznej,
c) zagadnień i nazwisk świata politycznego,
4) dar szybkiej ońentacji i wysoką kulturę osobistA.
Osobom zaangażowanym na to stanowisko Dyrekcja Polshe
go Radi zapewnia specjalnie korzystne warunki materialne.
Zgłaszać się należy z podaniem i życiorysem do Naczelnika
Wydziału Emisji, Warszawa, Polskie Radio, Al. Stalina 3'r, w go·
dzinach od 10-13-ej.
Ostateczny termin zgłoszeń upływa dnia I maja b. r.

zumieć),

/
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Zasługą Marra jost nic odkrycie języka
gestow, lecz uozumienic go i wyjaśnie
nie. Dla wszystkich bed czy, którzy jesz.
cze przed Mnrrem skonstatowali is!nfo~e
ręcw ~o języka, był on pewr:ym ku~io
prymitywne] . psy~h.1e:e
sum. właściwym
pierwotny:::h kolektywow, lub fez pozme1SZ\'ffi dodnlkiem do języka dźwiękowego.
pózostal
Właściwy sens języka r t~znego
niezrozuminny. Jedynie Niarr przy pomocy pRleontologii języka, opartej o semanpotykę :. naukę o znaczeniu słów. trafił w pełni wytłumaczyć io niezwykle
Etymologia wielkiej
ciekawe 7.jotwisko.
ilości slów wskazuje na ich pochodzenie
od źr' łosłowu ,;ręka", Z drugiej ~trony
Języka
fonet• 1cznego
analizn materiału
dtw1ękowego wykazuje, że całe jego bogactwo m;żna odnaleźć w czterech pierwotnych kompleksach dźwięków. których
przeobrażenia stanowią podsfawę naszego
P.orównnwczie badanie lingwijęzyka.
styczne, przeprowad1one przez Marra n.a
materiale języków żywych, jak i paleonto.
logii języka, doprowadziłv g.o do wniosku, ża pierwotnym środkiem porozumi&wawczym był ięzyk gestów. lub sz•erzej język liniowy. Potrzeba k~1munikacji w ści
w
słym tego słpwa znaczeniu powstaje
procesie pracy. Lecz pierwotny język nacharakler czy.
wet dźwiękowy posiada
sto produkcyjny, nie służy do rozmow~r.
Jest on elementem procesu pracy i środ
jest to
kiem do jego uzewnęlr .nienia 1
organ dzi:iłający w produkcji - ręka.
podkreśla
Marr podobnie jak Engels,
specjalne znaczenie ręki nie tylko w procesi~ pracy. nle i w procesie formoWllłnia
p:·ychiki człowieka.
wykazuje
I"ernszą formą języka, jak
język ręczny.
badanie genetyc ne, był
produkcji
W minrę komplikacti procesu
pojawiają się elemeniy dźwiękowe, wy.
nieświado.
wodzące się z afektvwnych,
Dźwi .ki te dopie110 w
mych okrzyków.
ciąqu długiego pr.ocesu rozwoju osiągają
stadium dźwięków artykułowanych,
liniowy jeS't więc
Język kineiyczny,
wcześniejsr,y nnizeli dźwiękowy. Do tego wniosku Marr dochodzi i inną drogą:
Dla niego język i myślenie stanowią nierozerwalną jedność. Język, wedle Marria,
1'o rzeczywistoŚć myśli. A więc, gdy myśl
musiał
była konkretna, obrazowa, język
być liniowy.
„Pierwszy język ludzki -pisze Marr w
..Etapach rozWIOju jafetyckiej teorii" - nię
Nie tylko nie był
był . dźwiękowy.
d.'. · !·o-viy', le .być nim nio m6gl gdyŻ
ludzkoś6 uświadaminła oobie i sPostr~
dla
gał·a otaczający świat w obrazach,
kiórych przekazania n.ie nadawałyby się
dźwięki i w tx~, wypadku, gdyby były
do rozporządzenia .
powslanie języka
Jakże wytłumaczyć
po..
dźwiękowego,. kiórl' wobec istnienia
zupełnie
tocznego języka rqcznego był
niepotrzebny? Marr iłumaezy jego gen.ezę kultowym charakterem dźwięków które pierwolnie służyły celom produktji.
dźwiękoPrzyczyn zwycięstwa jązyka
wego w jego walce z rącznym należy.
wedle Marm, doszukiwać się w niemożli
ręczny
wości wypełnienia przez język
tych żądan, które stawiał rozwój produkcji. O_gólna . dostępność Lęzykia. li:tlowego
była 1eg? silną stroną. Z drugie] strony
był on iedook obarcz.ony szeregiem braków, .tym zwłaszcza, że nie można go było użvwnć w ciemności. Ten praktycznr
wzgląd z jednej strony oraz koniecznośt
przystosowania języka do nowego etapu
rozwoju myśli z drugiej - zdecyd 0wały
o zwycięstwie języka dźwiękowego.
Jeżeli jednak między stanem zw1ierzEtoała
cym i językiem dźwiękowym leży
sietki
eJ)oka języka liniowego, trwającn
tysięcy In!. 10 nie muże być mowy 0 ne.iuralnym jego pochodzeniu,

OCHODZENIE JĘZYKA

!Conc pcja ręcznego język , połwlierdzo..
na faktami, wysuwa z całą ostrością problem pochodz.enia języku.
Język, wedle Marksa. może powstać tylko wówczas, gdy p<rwst ie potrzeba zakomunikowania sobie czegoś. A potrzeba ta
propoj~wia się tylko w kokktywnym
CC'SJO pracy.
Oddamy teraz słowo samemu Marrowi
,,Jafeiyck.a
dla w~łozenia jeg koncepcji.
t ri uczy nns - pis2e Marr - że język
dźwiękowy, na żadnym etapie swego roz
woju, w żadnej swej cześci n;e jesl prostym d:i.rem przyrody. Jqzyk dźwiękowy
jest -tworem ludzko5ci. Ludzkość stworzy.
la sw6j język w pmcesie pracy w określonych warunkach i przetwnrza go z nastąpieniem rzec~ywiście nowrch społecz
nonych form życia i bytu zgodnie z
V.:Ym myśleniem w tych warunkach. Wy.
:i1k~ , z lego; . ż.e naturalne. jE\zyki nie
istn1e1ą no swiecie. Wszystkie Języki są
przez
slluczno. wszvstkie są stworzona
ludzko§ć i ich sztucznego charakteru nie
zmienia fakt, że przecłtodLq one w drodo
dze pulicizny od jed 1ego pokolenia
drutt1ego, jakby dar prz\·rody, wessany
7 I\llekiem matki w wieku dziecięcym.
Kiort nie języka tkwią nie w zewnętrz.
nych warunkach przyrod . nie w ńas sanatury,
mych wewnąin p~szej fizycznej
lecz w społecznosc1, w ma!erialnei Podstawie, gnspodarstwie i teclmice" (Marr Jafeliczeskaja tieoria, Baku. 1928, str. 18-19).

NR 13

S'l'ł.

J::UlNICA

We wszystkich swych pracach (np ... Ją
..:yk ..i my.ślenie), Marr os.~ro odcina się od
teon1. bhsktch koncapcJl naturalnej genezy jęlykn i podkreśla jego związek z
materialnymi warunkami życia sPQłeczeń
stwa.
Produkcja i jej potrzeby nie tylko lezą
u źródeł języka, ale sam on jesl elementem produkcji. jej częścią składową. Cz~o
wiek pierwotny ni·e podniósł się }eszcze
do takiego stopnia rozwoju, by mógł wydzielić z jedności, juką tworzy produkcja i język, - myślenie, jeden z elementów jako czynnik samodzielny,
Pierw<Jtnie więc język gra rolę elementu skladoweg'• produkcji. służy nie
r-ozmowie, lecz produkcji.
.
Ten ścisły związek języka z procesem
pracy, ich pierwotna jedność, tłumaczą
fakt pows!ania recmego języka. Ręka była tym n:irzęd:dem produkcji. które w da.
nych warunkach m<>ało służyć i słuzyło
jako organ mowy pQ'czątkowo produkcyjnej, a następnie służącej celom rozmowy.
Gdy zwierzę, w miarę swego uczłowie
czeni:!, wraz z rozwojem procesu pracy,
zaczyna· uświadr1miać sobie komunikacyjną funkcjq języka, w kolektywie powsta.
je ?Qtrzeba porozumiewania się. Porozumiewać się człowiek pierwotny mógł tylko przy pomocy rąki. Ręka, ro chwytnią·
co-produkcyjne narzędzie,
które wedle
Engelsa okre§lilo skok ~e świata zwierzę
cego do ludzkiego, było naturalnym środ
kiem uk zanin przedmiotu działania.
Należy
jednak
unikać
wulgaryzacji
teorii Marra.
Marr ?Qdkreśle
związek
nadbudowy
ideologicznej z produk-cją jako
podstawą. Dla niego zmiany form języka i myślenia są odpowiednikiem zmion materialnej podstawy. W badaniaich Marra jasno
wys!ępuj·e ·ścisły związek między
zmianą form produkcji. przejściem dQ sztucznych narzędzi produkcji i zmianą form
języka i myślenia, przejściem do logicznego myślenia, myślenia pojęciami i do
języka dźwiękowego.
Nie wolno jednak
mieszać pojęcia zw:ią::ku z pojęciem bezpośredniej przyczyny. To byłoby wulgaryzacją, nieusprawiedliwioną zresztą przez
samą teorię Marra.
Now.a teoria języka nie ogranicza swych
badań lylko do genezy języka.

kióry najwyżej &ostał rozwinięty w języW
miarę
rozwoju podstawy gospoku ręcznym. Dświęki towarzyuą w6wczas - darczej i społecznego podZli·ału pracy, na.
iylko afektom.
stępuje wyodrębnienie części mowy
w
Następny etap rozwojowy Marr nazywa rdaniu, zaczyna się rozróżniać zasadnicze
świadomością kosmiczną, względnie miło- i funkcjonalne znac;i;enie słów,
logiczną.
Prymitywne uświadomienie &o·
Jednocz,eśnie zmienia się i system mybie ludzkiego kolektywu i otaczającej go ślenia. W swej pracy „Język i współcze
rzeczywistości
prowadzi do wyodrębnia· sność" Marr w następujący sposób klasynia człowieku z przyrody, Zllrazem jednak fikuje ~ systemy.
niezrozumienie jej praw staje się pl"3ySyntetyczny sp-0sób myślenia, któremu
czyną przeciwstawienia przyr<idy człowie- odpowiuda syntetyczny język. operuje kokowi. Działanie zlewa się jeszcze z dzia· lektywnymi wyobrażeniami. WY'ohrażenia
łającą osobą.
te posiadają konkretny charak~er i tylko
Wskutek wyodrębnienia
człowieka
z w słabym stopniu są zdolne do abstrakcji.
pri:yrody r;jawi.n się podmiot, który przeAnali!yczny systein myślenia, na podchodzi jedna}!: ok11eślfiną drogę l'QZWOjową. SfaWie, które9'0 rozwija się agluna!ywny
Mi.tologiczn:a świadoil'.oŚĆ, nie
pojmując i flektywny system języka, posiada chapocJP:ątkowo przyrody uwnźa ją za element rakler logiczny, W tym systemie nastę·
aktywny, a człowieka za element bierny. puje odróżnienie całości Qd części, liczby
Dalszy etap to świadomość . aktywnie- pojedyńczej od mnogiej. . operuje on. wy·
mitologicEna, dhi k!órGJ. elementem czyn. soko ror.wmięlą abstrakc1ą, wyobrazentani i pojęciami, kt6re Qdrywają się
od
nym i'est człowiek, chociaż zachowuje świa be"'osrednio danego przedm'iotu.
topog ąd mito1'ogicz:ny. Ten mitologiczny
-~
podmiot jest nazwany przez Marra „t 0 •
PALEONTOLOGIA JĘzyKA
ternem" i s1-ąd ten cały etap rozwoju my.
Trudność wybrania stndiulności rozwoślenia nazywn sie w ł rminolcgii Mnrra ju myślenia .polega na tym, że nie roz,,myśleniem !ofen ic;mym". Nn tym et pie porządz·amy
danymi dotyczącymi pierwpoj.awia się je;;yk dźwiękowy.
Zaczyna szvch jego etapów. Obecnie nie ma już
się nowa epoka rozwoju myśli i języka, kolel tywów ludzkich stojących nu
tak
· ch~1cinż ten jqzyk dźwiękowy gra tymc:za- niskim sh•pniu rozwoju,
któremu odpo·
sem rolę podporządkowaną i jako mo- wiadałby ręczny język, Musimy więc za.men! produkcyjno.mngiczny pozostaje w dowolić się paleontologiczną analizą, kt6rnmach ideologicznych ję7.yka ręcznego.
ra pozw la na wyk.rycie etnpów rozwojoDals:1Ja droga rozwojowa prowadzi nie wych do czasu powstania język.'l dźwię
tylko do jakościowej krysłnfoncji podmio- koweg<•, inko że słowa języka dźwi..ękowe
tu (który tworzy się z przedmiotu w świa~ go są pierwotnie przekładem język ręcz.
topoglądzie kosmicznym), ale i do llofoio· nego na dźwięki.
wej (wvodrębnienie
jednostki z kolekPaleontologil:l. języka odkrywa przed n •
!ywu). W parze z ewolucją świaqomości mi dwie cechy charakterystyczne pierwotidzie rozwój języka dźwiękowego, ·- -„e- nego myślenia - jego rozproszenie oraz
nie nowych części mowy. W 1'er
'b konkretność.
rodzi się logiczne myślenie. Epok _
.oCzłowiek pierwotny nie jest zdolny do
wania języka dźwiękowego nie
oznacza zanalizowania swych wrażeń zmysłowych
bynajmniej zatrzymania rozwoju,
i dlatego spostrzega świat w sposób nie
W zależności od kolejnych zmi.nn bazy zróżniru:kowany i rozprosz.cny, co znajdu;
gospo'darczei. zmi.enia się i system języ. je swój wyiiaz w odpowier;infoh cechach
ka dźwiękowe~o. zarówno w jego techni- jęzvk·a.
ce jak i w treści.
Więcej nawet, pierwotnie język
odbiW swej pracy ,,Aktualne problemy
i jając len sian myśli, nie zna części mowy.
kolejne zadania jafetyckiej teorii"
Marr wcr.yn.a się w ogóle nie od słów. lecz od
odróżnia trzv stadia rozwoiu języka: syn- zdań.
Kompleks dtwiękowy
pnekazUie
tetyczne, agluncatywnie i flektywne.
obeślony sten pr<idukcyjny,
całą myśl.
Pierwsza .fuza rotwiia się na
podło.Zu Dopiero t rozwojem produkcji, jei skom·
ustro}u piel'W<>tnego komunizmu.
Język plikowania i potrzeb, zjawia się konieczsyntetyczny jest odpowiednikiem
synfe- no§ć dokładniejszego myślenia i jego wy.
tycznego sposobu myślenia.
Charaktery- rf'żenfo.
WTaZ ze zróżniczkowaniem m~
STOSUNEK MYSLI I JĘZYKA
zuje go polisemantyzm słów, nierozróżnie- śli Pojawia się zróżniczkowanie
języka.
Marr konsekwentnie Tozwija swe mat&- nie znaczenia głównego i funikcj.oruilnego, rodzi się słowo i jego funkcjn, powstaią
nalistyczne twierdzenia
dotyczące gene- mieszanie całości i częfoi,
jednoczesne cz~śai mowy. Lecz i te słowa nie posiadnią
zy języka. 'Rezultaty tych hacLań stawiają oznaczenie przeciwieństw'.
pierwotnie ściśle określonego sensu.
Są
go -przed zagadnieniem sfosunku myśli i
jęzvka,

Z punktu widzenia marksizmu, język i

myślenie

stanowią

dialektyczną

jedność.

Stanowią one dwie strony
jednego pro.
ceru, _ J ::y •. tes+ n.eczywistośd
yśli,

JAN ROJEWSKI
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one wieloznaczne, co odpowiada również
niezróżniczk<>waniu i rozproszenoiu
myśli
na tym etapie rozwoju.
„Język dźwiękowy; ".'" J:?isze ł1arr, - za.
czyna się nie od dzw1ęko~, aru sło_:.v: luh
części mowy , lecz od zdan! od mysh aktywnej i następnie ~le:ne1, !zn. zacz~a
się od składni. z k1ore1 dopiero stopntowo wyłaniają się części zdania, określone
umiejscowieniem ich w mowie".
(Marr,
Poczemu tak trudno stał lingwistom tieorelikom", w ,,Jazykowiedienie i marksizm". Len·i ngrad 1929. sir. 37).
A w innym miejscu czy.tamyr
„Paleontologia mowy odkrywa przed nami stan języka, a więc i myślenia, gdy
n:ie było jeszcze całkowitego
wyrażenia.
myśli, nie był<> wyrażenia działania, tzn.
nie było czasownika, orzeczenia,
więcej
nawet - nie bylo podmiotu,
używając •
terminologii g!amnt,yki soholastyczn~j. J~
każ ifogła hyc myśl przy braku działam&
or.i:eczenin, czasownika i podmiotu,
Zupełnie po prostu: działanie było. leoz
nie w wypowiedzeniu, ani w zdaniu. tylko
w produkcji, i podmiot by!, lecz nie ~
zdaniu, tylko w społeczeństwie. Jednak ani
to działanie, ani ten podmiot nfo występo
wnły w zdaniu samodzielnie, nie występo
wały w języku ręcznym p<iza produkci'ł
i stosunkami produkcyjn~rmi", (Marr. „ Je,.
zyk i myszlienije",
Dzieł.a tu, Moskwa
1934, str. 115),
Bezpośrednio związana z ukazanymi wy.
żej cechami jos! konkretność i obrazowo§6
myblenin. Myśl dlatego jes rozproszona,
ponieważ jest obrazowa.
Marr widzi j.asno i podkTeśla tę tak wainą cechę pierwotnego myślenia
jego
konkretny i obrazowy charakter, - kt6ry
przeciwstawia fJO wyzszym etapom myśl&
nia, a mianow1t:ie myśleniu p0jęciowemu,
Marr podkreśl.a, że myślenie
człowieka
pierwotnego było ,,nie oderwane, nie
naukowe. nie logfozne,
lecz konkretne,
poetyckie,
(lb1 ·1zowe. z pokrewieństwem
sł6w symboli, jako wyrazicieli obl"az6w".
Pnleonlologill jednak nie tylko odkrywa
przed logiczna stadia myślenia, ale wykazUje zaraiem w jego rozwoju wpływ języ.
kn rua dalszą stadialną ewolucję myśli. Myślenie znalazło w języku dźwiękowym śro
d k dnlszej ewolucji na logic.mym etapie
swego ro::woju, narzędzie myślenia przy
pomocy abstrakcyjnych pojęć.
Wspomn:ieliśmy
wyżaj
<> obrazowym,
konkretnym charakterze języka liniowego.
Język liniowy posługuje &ię ruchami lub
schematycznym przedstawieniem rzeczywi.
stości, jako znakiem
konkretnego przed,.
miotu. Język ręczny •posługuje się ruchami produkcyjnymi lub
schematycznie
pr~edstnwia przedmiot drogą naśladowania.
iego cech charakterystycznych, Opracowa·
nie umysłowe spostrzeganej rzeczywist~
ści znajduje s1ą 1u 1eszC'Ze nn najnihzym
po.i:iomie i nie wychodzi za ramy konkretu.
Mo.my tu właśc:iwie do czyniel'lia ze znanymi w psychologii wyobrażeniami rodzajowymi.
•
Ten charakter myślenia decyduje r6wnież o funkcji języka na lym etapie rozwoju, Właściwie mówiąc. nie ma wówczas
jeszcze języku dźwiękowego w
ścisłym
te,go. słowa z~aczeniu,
tylko kompleks
dzw1ękowy, ktory gra rolę pomocniczą w
stosunku do językn
ręcznego,
stanowi
pt:zekłnd rnaków liniowych na dźwięki.
Dźwięk pobudza pamięć do tychże czynności, co 1 znaki liniowe. Jest on jeszcze
symbolem konkretnego przedmiotu, 'Il sa·
mo myślenie jest obrnzQwe i konkretne.
Dalszy rozw6j społeczny. przejście do
sztucznych
narzędzi i związane z tym
przejście d? języka dźwiękowego, jako ję
zyku panu1ącego, stanowią podstawę rozwoju ab trakcyjnego myślenia. Nowe wa.
runki produkcji sl·anowią bod7iec dla roz.. .
woju myślenia, kt6re ze swej sfronv jest
podstawą d ·1lszego rozwoju języka. Z drugiej ~trony język dźwię.kowy staje się n~
rz dpem nowego ab_strakcyjnego myślenia.
k?mecz,nypi warunkiem powstania myśle

przejawem. Myśl
tQ
treść języka. Są one więc nie do pomyślenia w izolacji stanowią prawdziwą jed
Sl:rszę tu i Ó\Vdzie glosy ludzi zasadniczo
zda~1i·em
Churchilla uitr11ntować przyłażń
ność. Jasne. że ten ich związek warun· niezadowolon~•oh z naszej nowe.i rzeczywi·
Na szczcście iest to na razie
kuje również i wzajemną r.ależność
roz- stoścl; jedni sledza w lasa cit. drudzy· pi ują anglo-niemiecka.
stro.nica PrYWatnego notesu Jednes:-o z Angli·
woju. Rozwój jednego z członów wskaza- w prasie opozycyinei. Jedni do lasu, di;ttdzy k6w.
Bevin mówi tak samo o Churchil·
nej jedności zakłada konieczność rozW<>- do (anglo) Sas11. Tvm ostatnim. ubiegły ty- lu, jakDzisiaj
Churchill mówił o Chamber·
ju i drugiego członu. Rozwój myśli jest dzi·eń przyniósł gorzkte rozczarowania. Chur lainie, a kiedyś
„Lu<lzic
za mida" ·naz:vwnia to praw·
niemożliwy bez dynamiki środk6w
jej chili dal roma·ntvcz·ny111 głowom lekcje bry· dz.jwą demokracia.
W każdvm razie mit
wyra.żenia i na odwrót, rozwój języka jest tyjskiej trzehvośc!. Nauk;i
nie poszła w las. o Churchillu zbladł: nawet na Jamach „Chło·p·
możliwy tylko przy ewolucji jego f:oreści
Nie
poszra. bo o ile vrasa PSL-owska zerwała . kiego • ztandaru". A to dużo. Zwbszcza. że
rnvśli.
w ciągu tych dni z tradycyjnym proangielskim
Do tych samych rezultatów dochodzi (Wins) tonem, o n•łe „chto.vcv z lasu" w dal· Churc.h'll był miedzy innvmi źródłem tupetu
Marr na podstawie konkretneqo mnteria- szym ciag"U przelewaia krew. AJ.e o tym na· r>olityczne~o PSL-u. Okazało ~te. że kapitał
zaufania ulokowany w au~ielsklm hanku nie
łu semantyki i paleontologii języka,
stępnym razem. Nauka poszła. zatem w PSL. przyniesie 75 proc. Nie ma inż. iak czytamy,
Jedność języka i myślenia wypływa z Jest to pierwsza przysfuga. która Churchill za ~ndniczyoh rńżnic programowych mię<lzy
jedności ich podstawy. Potrzeby produk- wYświadczyl Polakom. Za Tobruk. Narvik i stmnnictwami, Ani w mvśli 1>olitvcznei. ani w
cji, mnłerialne warunki życia społecznego, Monte Cassino. J\1o7,.e na·reszc.ie zrozumie.ją myśli spolecznei. Chodzi .inż tvlko o sprawy
określają rozwój zarówno myślenia. jak „Ludzie ze mgfa" londvńska. że w aktach per analne. Niech wvborv rozstrz:vITTtą kto
język~.
Pierwotnie myślenie i język są brytyjskiego minister twa spraw zagranicz· otrzyma wiccci kresek w powiecie grójeckim,
składowymi elementnmi
produkcji,
nie nych „Po1lska" w o.e;óle nie fisniruie. Że od czy obywatel Domejko z SL-n. c.zv pan no·
wydzielają się z niej. Dopiero na wyso- „Trzeciego rozbioru". s1ro11ice tycziice ziem wcJko w PSL·u. W skali Państwowei iest to,
kim stopniu rozwoju uzyskują samodziel. w dorzeczu Wi~ly sa iedlr,mie uzupetni·c·niem na razie przynaimnieJ. mało ważne. Je Il wie·
ny. choć związany z innymi elementami scg.r egatorów zatytułowanych. badź .,Oerma- rzvć PSL-owi. ie pan noW"eiko w razie z ~1 :v·
byt.
·ny", bądź „Russia''. O tym. czy „Germany„, cięstwa będzie i tak kontvnuowal myśl oby·
Zror.umienie jedn<>ści języka i myślenia czy „Russia". Churchill decvdowal już nieied- watela Domejki. Dla chłopa z J('róieckicgo,
w ich genezie i dalszym rozwoju posia- nokrotni-e. Zawsze powodowany oczywiście wszy tko ieclno hk sic zwal. byle tvlko dohrze
da zasadnicze znaczenie dln dalszego zro- interesem Anglii. Nigdy oczywiście Polski. ohcial. Tylko Niemcv chwalili mowc Churchll· nia po]ęC1owego.
Czasem interesy Anglii zbiegałv się. mimo la, ! tY'lko, chyba. Niemcv bedn chwalili wal·
zumienia ich stosunku wzajemnego.
.Nowa teoria języka podkreśla. że myśle
Bog..ity mo.teriał foktyczny stanowi pod- woli Churchilla z inl>eresami Polski. Tak byto kę wyborcza w Polsce. Nlemcv i Churchill. rue abstrakcyjne stało się możliwe tylko
stawa teorii stadialności języka Marra. Z z linią Cu rzona. To co ugruntowało sojusz polsko Nam walka wvborcza nic nie da. Ani Jednego dzięki powstaniu
języka
dźwiękowego
chwilą, gdy język i myślenie odłąc7.ają sowiecki, było wtedy potrzebne Churchillowi osadnika na Zachodzie. ani iednego metrn tka· Nie nalf'.IZY jednlllk mieszać tego z błędn~
nie·
się od prodltkcji. droga rozwojowa pro- dla ocalenia Imperium. Bez że(iadv J)()Wiedz.iał niny, ani Jednego ziarna: oróoz ziama
koncepc1ą Prymatu języka nad myśleniem.
wadzi od języka liniowego, kt6rego uko- Andersowi •.I bel!: :vour pardon" i zaakceptował zgGdv.
M. rr doskc~u1le rozumiał stosunek języ.
..
Linie
Curzona:
bo
trzeźwo
ocenił.
że
armie
ronowaniem był język ręczny, puez ję.
Dobrze sic stało, że .. Sztandar Ohfopski" ~a 1 myślenia, rozumiał ich dialektycznlł
Żukowa,
Rokossowskiego
i
Konfewa
sa
wię
zyk dźwiękowy o charakterze produkcy1ostro potepil wystavienie Churchilla. Nieied<>n 1edność. Bez rozwoju myśli niemożliwe
no-magicmym. który
jest podporządko cej warte niż armia Andersa_ Jako rekom· .,chłop" przeczvta z niesmakiem ataki orga· byłoby. J?rz.ej'cie do języka dźwiękowego,
pensa·te
obiecał
..
Dzielnym
Polakom"
Zi•emle
wany ręcznemu i dziab w rnmłlch jego
z .drug1e1 Jednak strony bez tego narzę.
ideoloqii, do pełnego zwycięstwa języka Zachodnie. Do aktów „Russia" przybyła jedu:i nów PSL na organistc. - Oho - pom •śli ~z1a. byłoby nieJl!ożli~e abstrakcyjne my.
dźwiękowego, Odpowiednikiem tego roz- stronica. Miała uitruntować. potrzebną wów· nie tak grają organy jak organista gra. sienie, byłoby ntemozliwe tworzenie Po-woju jezyka jest rozw6j myśli od myśle cias Anglii, prz:vJaU1 Sowietów Kiedy armia Przerazi go myśl o w1rborach w bloku i czym ję6
,
nia obrazowego konhetnego. 1 zw. przed- Żukowa zmiotła Berlin. Clturch.:Jł zamknal se· prędzej zaleje robaka „chłoJJ ·kim" ChahfL~
Nowń
teoria
języka
udowodniła
nastę
logicznego okresu, do myślenia logiczne. gregator ..Russin'' i otworzvt s·egregato·r pod „chłopska'' ostrygę. Jeśli nie Jest człon· pu jące fukty:
go. operującego
abstrakcyjnymi poją"cia· „Germany". Dla „'Rówuown·l?'i europejskiej'', kiem P !.·u. to już nim nie zostanie. Ale nie
Po - pierwsze, historyczny charakter
mi. Stadialność języka
przenosi się na Zn6w bez ~enadv ;dama! słowo i Ziemie Za· szkodzi. Churchill przeczyści organizm partii, pochodzeniu. języka i myślenie.. ich r.wią- .
cho
dnie
wpisał
t>od
„Germany",
Ta
strnnica
ma
jak
sól...
ang-iełska_
stadialność myśli. n podstawą tej operacji
zek z materialną podstawą społeczeństwa,
jest ich genetyczna jedność.
z powstanl m nowych, sztucznych narzę
dzi produkcji.
Jeśli jednakże przed powstaniem no~ef
teorii jezyka przyjęty był podiinł og6lny
Po -; Wlóro, M:Wa ti;~ria i_ęzykn wykazała d alekt'Y'cr.ną 1ednosc. myslenin i języ.
na myślenie przed . logiczne l logiczne,
b . Rozum1e1ąc w pelm ze odpowiednl
to nowo. teoria języka daje pełne odbicie
r<?zwój myśleniu jest koni cznym warunstadialności rozwoju myślenia i na przedkiem p~wstania j zyka dźwiękowego, nologicznym e!:ipie rysując
jednocześnie
podnosi wybitnie smak potraw
Y"a teorrn J?Odkr slu Zal azem konieozno§6
zmieny, zachodzące w dziedzinie języka.
1ęzykn dźw1ąk<:1wego jako narzędzia logi.
Teoria Marl'n rysuje następująoy obruz
czn·ego myślemn .
rozwoju,
Nowa teorb jezyk.a posind dzi§ ogromPierwszym et:ipem rozwoju psychiki jest,
ny dorobek naukowy.
zawierający kompleks vitamin B1 i B 2
wedle f rminoloRii „NiemieclCi j
idooloPr.6c pr c zma rł go Mi1rm istniej!\ !'>1"&gli", ŚW1adomo§6 siadowa.
Zwi rzę na
ce J g szkoły, któr 11!al 'i ośrodkiem
drodze swego uczłowieczenia z11cr.vna so ·
WAŻNE dla organizac1i państwowych i spoo:i:vwionych bndań w lej dziedzinie.
hie u§wiada~i116 swe istnienie jako j d·
łecznych, wydajqcych posiłki dla świata pracy
Marr często bywał zagranicą i w ciągu
nostki i jednocz 6nie islnł ni przyrody,
s~er ~!~ I t wykładni w paryskiej SotbGpoczątkowo jako przeciwst wnej mu siły,
Inlormacj1 udziela I przyjmuje zamówienia: Panstwow Zi dno.:.
me. tvumo o Proc 1 ~o znnnei s11. jnk drtNa tym etapie nie ma j nczo włn6ciwe·
!ąd, nn Z11Chod.:ie 1vlko mA!f"li ~a sice be,.
cze nie Przemysłu Drożdżowego Warszawa, Marszałkowska 95
go język.i, jest on prod11kcyj11y Panuje
daczy,
wówczas język liniowy, język
gestów,
matenalnym 1e1
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JAN SZCZEPANSKI

Autora o prymacie czynników irracjonalnych w wyznaczaniu prze.
biegu procesów historycznych. Autor pisze: „pozostaje obecnie pytanie, czy z rozgromieniem Rzeszy i partii można sądzić
że groźne dla całej ludzkości niebezpiełeczne, a tym bardziej nie upoważnia do
czeństwo ze strony wiary niemieckiej znisugerowania, że niebezpieczeństwem dla kło ostatecznie'? Bez wahania odpowladMn
świata jest germańska wiara, której skuteprzecząco. Dalej: „1 kiedyś, o ile nie zostacznie przeciwstawić się może tylko inny nie porzuconą lekkomyślna powierzchowIrracjonalizm. To bowiem, że „narzędziem ność w ocenianiu rzeczywistości politycz~
mistycyzmu" stała się NSDAP a nie nej przez t.zw. praktycznych pol}tyk6w,
„Germanen Orden", ma swoje powody spo może się okazać, że Hitler i partia prze·
łeczno-rzeczowe. „Germanen Orden" chciał grali wprawdzie wojnę, ale że przetrwała
być „narzędziem m<
i,s tycyzmu" .i jego głosi ją I niewzruszoną pozostała ta mistyka
cielem. Partia Hitleła dążyła do władzy barbarzyństwa i okrucieństwa - germań
politycznej i określonych przekształceń ska wiara". W tych zwrotach, fak i szere·
gospodarczych. „Mistyka" była raczej ubo· gu innych, dobieraniu cytatów z Lagarde'a
cznym założeniem propagandy partyjnej. (str- 29) widzielibyśmy te sugestie, które
Tym co dało wpływ I znaczenie historycz- uważamy za nieuzasadnione. Nie misty·
ne partii, były zorganizowane przez nią cyzm ·niemiecki zagraża światu. Jeśli unierealne siły społeczno-gospodarcze I w tym szko<iiiwione zostaną realne siły społeczne
organizowaniu zręczne wykorzystanie na· i gospodarcze, które mogą odbudować
strojów mistycznych oddało partii wielką „Reich" i uczynić go znowu „narzędziem
usługę. Bez zorganizowania istniejących sił imperialimu", germańska wiara wegetować
społecznych,
dokonanych przez partię będzie tylko słabymi Oflnlkami na bagnie
również innymi środkami,
nie tylko po- irracjonaliz.mu niemieckicflo, bez możności
przez mistyczny „Weltanschung"
ten rozniecania światowych pożarów.
ostatni pozostałby tylko „wiórem historii',
Nie zaprzeczamy roli, jaką g.r a Irracjonaljak wiele innych mistyczno-politycznych na metafizyka w rozwoju ruchów społc -:z.no·
programów.
politycznych, lecz nie widzimy w aiej ~ó
Odrzucamy więc milcząco przyjęte zało· wnej sprężyny biegu historii. To wszystko.

• •
mistyki·*)
Nie przecen1a1my
Przegląd rozwoju mistyki niemieckiej w
ciągu

ostatnich wieków,

ze szczególnym
uwzględnieniem rozkładu religijnego pro·
testantyzmu I powstawania różnych sekt
rellglfno·nacjonallstycznych - chociaż podany w sposób bardzo interesujący - nie
zaspakaja Jednak oczekiwania jakie w czy.
telnlku budzi tytuł broszury Halbana. Bro. sZUt"a śledzi raczej genezę mistyki narodo·
wego socjalizmu. Narodowy socjalizm był
Jednak czymś więcej niż tylko kierunkiem
swoistej mistyki społeczno-religijnej. Hi·
' tleryzm był wyrazem Imperializmu nie·
mleckiego, i gdyby poza nim nie stałatzor
g8'111zowana potęga junkrów I przemysłu
oraz polityczne dążenia drobnomieszczań•
stwa, to jego mistyka pozostałaby tylko uźyfmy wyrażenia Krzywickiego „wić ·
rami Ideowymi przebiegu historycznego".
Młstyka, Jaką głosił narodowy socjalizm,
t.m. cała sfera Irracjonalnych wierzeń w
wyznaczający wpływ krwi, w historyczne,
a nawet kosmiczne powołanie niemieckiego człowieka, Jego warteść i ważność, wiara w „los", przeznaczenie I konieczność
dztejową najbardziej nierozumnych prze·
Jawów działalności politycznej wodzów narodu niemieckiego - była na pewno dalszym ciągiem tef linfl rozwojowej, wywodząceJ się z poglądów
mistrza Eckarta,
kontynuowanej przez wszys~kich przedstawlclell „faustowskiej duszy" niemieckiej,
„poszukiwaczy Boga" I pod tym względem
zgadzamy się zupełnie z autorem. Lecz nłe
zgadzamy się z milcząco przyjętym założe•
niem, że ta mistyka jest istotą hitleryzmu,
jak również nie zgadzamy się z subtelnym
sugerowaniem, że właściwą i skuteczną za·
porą przeciwko
tej mistyce niemieckiej,
może być tylko Kościół katolicki.
Autor wskazuje na ciekawy rys charakteryzujący kulturę niemiecką, mianowicie
„kulturę oficjalnie panującego, względnie
przeważającego po uniwersytetach racjo·
nalizmu I materializmu różnego typu", a
równocześnie bujne krzewienie się różnych
kierunków religijnych I światopoglądo
wych o często niskim poziomie myślowym.
Ten nurt mistyczny, wyrażający się w setkach sekt religijnych I neopogańskich sta·
nowi przedmiot rozważań Autora. „Oczywiście w związku z naszym zagadnieniem
możemy się zająć tylko ruchami i k·ierunkami, które stworzyły tę bardzo znamlen·
ną mistykę znajdującą w końcu swoje ujście
oolityczne i narzedzle w ruchu na!l"odowo·
socjalistycznym. Ten ostatni nie był bynajmniej twórcą tej mistyki, lecz tylko jej
~kutkiem". Mythus des XX Jahrhunderts
!est tylko próbą syntezy różnych kierun·
ków tego urtu na gruncie wspólnej wiary w niektóre cechy narodu niemieckiego.
· Nie będę tu powtarzał toku wywodów
\utora, w których, jak się wydaje, może
~byt mocno i nieuzasadnienie
wskazano
·1a doniosłość protestantyzmu w rozwoju
·1iemleckich skłonności mistycznych. Nau'<a o predestvnacji głoszona przez Kalwi·
nS\ w samych Niemczech znalazła mniej
wyznawców, a reformacja Lutra była raczef w swej istocie otworzeniem drogi dla
rncionalizmu. Sądzę również, że Autor nie
"cłdzielił dosyć wyrnźnie prądu ideologlcz11ego wypływającego z apoteozowania
...,ierwotnego „Germanentum" od dążności
.,,!stycznych wyrosłych na gruncie prote·
·tantv:i:mu, który niewątpliwie „przefilozo·
r'>wał" swoją teologię i tym wywołał mityczne reakcje jak pietyzm Itp. Wynikało·
hy stąd, że Autor sprowadza niemiecką ml·
• tykę jako całość do przejawów „duszy
niemieckiej" nie wdatac się w analizowa·
11le historycznie wywołanych różnic mię·
dzy różnymi postaciami irracjonalizmu.
Lecz do tych zastrzeżeń przywiązuję mnief•szą wagę.
Jeżeli bowiem zgodzić się na
ograniczenie intencji zawartych w tytule
do tego, że praca stawia sobie za zadanie
powiązanie mistycznej Ideologii narodo·
weg 0 socjalizmu z istniejącymi poprzednio
postaciami podobnych ideologii, a więc
stara się prześledzić rozwój mistyki spo·
łeczno-religijnef od Eckarta do Rosenberga I to tylko rozwój w ramach tej samo·
dzielności Jaką posiada niewątpliwie każ
da ideologia - to broszurę Halbana należałoby powitać z uznaniem, jako ciekawy przyczynek do historii kultury niemieckiej.
•) LeO'lt Halbain: Mistyczne rpodstawY rnarodo·
wego socjalizmu. Lublin. 1946 r. Towarzy~two

Naukowe
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Nie zgodzimy się jednak na tezę, że partia narodo~o • socjalistyczna była narzę
dziem mistycyzmu niemieckiego. Autor pisze: „Przywódcy i kierownicy narodowego
socjalizmu wyszli niemal wszyscy z tych
mistyczno-germańskich ugrupowań". Zgoda. Lecz z tego nie wynika, że partia zawdzięcza mistyce
germańskiej swoje hi·
storyczne znaczenie, swoje dojście do wła
dzy i możliwość rozpętania wojny. Nie
hipnotyzujmy i nie odwracajmy zale.ino·
ści. Ideologie „o ile nie posiadają szerokie·
go oparcia w materialnych warunkach bytu albo przeczą wszelkim dążeniom rozwojowym, są może ciekawym wytworem
psychologii indywidualnej, ale ze stanowiska dziejowego są utopiami". (Krzywicki:
Idea a życie). Mistyka narodowego sotja·
lizmu wykorzystywała propagandowo lstnle_
jący w Niemczech nurt mistyczny, i mlstycyz,m był tylko narzędziem partii w walce
o władzę, a nie odwrotnie. Społeczne zna·
czenie jakie posiadają referowane przez
Autora koncepcje mistycyzmu germańskie
go nie leży
determinującym wpływie
czynników irracjonalnych na procesy spo.

w

JAN ALFRED SZCZEPANSKI

Po zamordowaniu
Wielu bliskich mi przyjadół i kolegów
w górach. Pisałem o nrl.cll rzewne
wspomnienia po pierwszej wojnie świato
wej, w owyoh czasach, gdy ohcieliśmy
by życie lU<l:zlkrl.e miało najwyższą wartość
i gd'Y łumfliśmy 6ię, że tę wairtość posiada. Teraz nadesxl:a pora pisania ws.poon
niei1 o tych, którzy zwyci ężylii w górach,
ale padli w walce z Niemcami. A ot-'l nagle iprzy'.Pada mi w udziale obowiązek na·
pisania o taterruiku, którego nie złamały
ani prneciwJ11ości eka.lnyich dróg, ani wą·j·
na, drogi ukxywania się i tułaczki, ale któ
ry '.Padł zamordowany na p'lsterunku w
·".ldrodzonej Polsce. I muszą być jakieś
~zczególne okołicznośd tej śmierci, s.koro
mieji;;ce dla jej omówienia mam udz.icl e
nie w czasopiśmi e turystycznym , lec7. na
zginęło

łamach „Kuźnky".

w iBtocie z81IIlor<ls'.>wanie Jóizefa Oppenheima, tartenri.ka i kierowniik.a Tatr.zańskieqo Ochotniczego Pogotowia R~tunkowego, joot wy<larzeniem t~ :xi~m1enny1:11
w naszej bieżącej r.zeC"Z.~·1stosci, ~dsłon1ło tak głębokLe schorzenri.e pewnej gru'.Py
ludzi, nazywających słę jak my Pol~kam:1,
że _ jakkolwiek w nieustającej fali waz·
nych '\\rydarzeń morderstwo to - zdawaloby się drobne i skazane na rychłe z_apomnienie _ urai;;ta przecież d~ rozm·1a·
rów zasadniczego problemu i nab1era znaczem'i:a najgłośniejszego z dotyohczasowych sygnałów ostrzegawczych. Sz~roka
akcja 0 charakterze s.połeczn·'.> - pohtya~
nyro, która rozwinęła się w około całej
.sprawy, z.ał·ożenie „komitetów ku uczczeruiu namięci Józefa Oppenheima" i 61tworzenfe „funduszu irrnienia Oppenheima" ,
przeznaczonego na jedną z najpilniejszych
p·?tTZeb gpołecznyich
n~szego nar~du,
świadc:zą, że zamordowanie Oppenhe1ma
może s i ę stać , i stanie s,i ę, ahcę wierzyć ,
punktem wyjścia dla ulepszenia metod
obrony przed wdzi erający~ się do n~szych domów barbarzyństwem i wzmocnie
nia z nim walki faktycznej i ideowej.

Józef Oppenheim był czbwiekiem gór,
nie z uirodzenia lecz z wł.asinego wybo~,
co jes·t r01.Strzy•gaj;ące. Blisko 40 lat mleszkał w Zakopanem , błisko 40 lart chadzał
po góra1ch, które pozna~ Jak ni·e~iel:U ~
Polsce. Upraw.tal tatern1ctw·'J letme 1 z,imowe, wziął się do nart gdy tylko ta ~owość pojawiła się w Zakopanem, na wie·
lu s.z.czytach Tatr Zaahodnich stanął iako
pierwszy furysta, obciąŻ':lny a usk:rzvdlony „deskami". Spartański w swo1Ch po·
t-rzeba·ch maiterialnych, inteliigentny, uczyn
ny i serdeczny, nie miał wroqó~ , a p~zyjaźnił się z każdym, kto podzielał iego
namiętną miłoś·ć do gór i Zakopanego. Był
jedną -;. n~jbardziej cha<raktery15tycznych
i najw1ęc~j lubianych. p".l~taci w turystyce
i w Klubie Wysokogorskmn PTT,
Ale nie te sprawy były najważniejsze.
Ośrodkiem życia Oppenheima. jego jakby
celem życiowym była pomoc samarytań·
ska, był-".l ·ratownictwo g·órskie. Oppenheim
od pierwszej chwili założenia przez Ma·
rius.za Zaruskiego organiza1cj,i pod nazwą
Tatrzańskie Oahotnicze Pogotowie Ratunkowe stał się jej wiernym i gorliwym pra·
o'.>wnikfom; a gdy Zaruski porzuci! tat~rnictwo dfo yachtingu, objął po mm kielrOWJ:l!i~o1W•O :r.Pl'R'u, Za cze.sów Zarll.6kie·

JózefO Oppenheima

go Pogo't·O'W'ie ilnterweniowabo klillka, co
kilkanaście razy do roku. Za
kierownictwa Oppenheitm.a, gdy ruch tur}'\Styczny wzrooł wielo:krotnte, sez·on letni to był'J k:HkadUe&iąt I interwencji Po·
gotowia, a sezon zimowy - kilkaset. Ilu
ofiarom lekkomyślności, Illierozwag:i, ntedoświadczen ia lub zbiegu niepomyślny•ch
okoliczności
ocaliło
Pogo<tow.ie życie,
świadczą kroniki Pogotowia
i wyciągi
ogłaszane w „Wierchach''. A każdą poważ
najwyżej

nie]szą wyprawą kierowa•ł os·obiśoie Op-

ni•oeąc ratunek lub bodaj zno·
sząc ciała umarłych z urwisk górskich.
Więc za t'.>? Aah. Józef Oppenheim był

penheim

socjalistą. Należał

do „Proletariatu" a na·

stępnie do PPS, której poz.os tał ·\'\nemy do

chwili śmierci. Ale i nie za przynależność
partyijną dosięgła go wrog'Jść bandyckim
,;wy;rokiem". Gdy na wi·adomość o 7.amordow.aniu Oppenheima wypowiedziałem od
razu sbwa: NSZ - ludzie naiwni lub
mniej rzetelni w stosunku do otaczające
go ich świiata, zaprotestowali gwałtownie:
Oppenheim, nie mają pod tym względem
wątpliwości , padł ofiarą mordu rabunk'Jwego, i nie wolno tego ohydnego za'b ójstwa wpisywać na jakiekolwiek pol'itycz·
ne k'Jnto. Na odpowiedź, że Oppenheim
był człowi ekiem ubogim, o czym wszyscy
doskonale wiedzieli, mieli również airgument: w ostatrrim czasie, jako ki.er.ownik
Domu Wczasów robotniczych na Grnniku
dysponował Oppenheim pewnymi sumami,
a nadto znajdował.a się w jego mieszkaniu
pewna ilość koców , które rabusie zabrali.
Rozstawaliśmy się p'.>różrnieni, tak samo
jak wówcz.as, gdy przytaczam statystyki
mor<lów popełnianych na ocalałych z rzez.i niemieckiej Żydaah.
Bo Oppenheim nie padł ami za koce , ani
za wczatSy robotnicze; z.amordow an'J go za
to , że był p·o chodzenia żyd.owGk'·ego , zamord'Jwano qo za to , za co P·adt Da wid
Grasqriin, p·rz·ewodniczący Komitetu Ży·
dow,c;k ieqo W n iedal ekim Nowym Tarqu,
i za co w ostatn' ch tyqodniach p ad a ją w
całej Polsce jednostki z p iętnem sw ej
„krwi" próbuiace ze zglii<;zcz i w pustce
omentc>rnei ·".ldbudować na nowo swe
'i1c;tnienie.
Opp8'Tlheim opuścił Zakopane w dniu
wybuch11 woiny . Wrócił na Po rlh al ooy
jeszcze ka.f usze grzmia.ły nad Odra . Steranv. ale po d awnemu pełen enerą ii zgło·
sił i;·i€ z powrotem .do pracy. I ob zmiana oto osh1p i ająca zmiana: przed nim,
który n'ie mial wroqów, wyrasta n.aqle
zwa.rty m11r n i enaw;,ś ci, a co najmn!e j ja·
sikrawei niechęci. Ina.i ludzie pozaim'lwali
cza6u okupacji jego stanowiska, i lu.Oziom
tym an i w qłowie z n:ch urc;, tąpić. I qd y 5 ytuacia staje się napięta , nie cofają ~ię
przed ża·r1na formą naqonki na człowi eka,
z kt.órym dawniej zgodnie współ.pracowali. . . . .
. .
. . .
.
/ Zm1ernh. s1e lucfa1e .' zamemł się klimat.
Okres .womv wypełniony był w Zakopa·
· nem. rne tylko ~alk;ą. ze zdra~ą goralen·
vo1kl'vmu; był row1:11ez. wypełniony upairtą , fas~ysto~s~ą ag1taC]ą Wacł~wa Krzeptowskiego .'1 jeg'). ;rol•k sgenossow . podbu·
dow.a~ą działa!no·sc'ą fas.zystov.:.sk1ah uqr;i
powan polsk~ ch.. I oto•. dorazne ~~~tk!:
przez 30 lat pamiętano „zydowskosc Jozefa Oppenheirma co :najwyżej w sens·i e,,
0

by tak irzec, kameralnym., ja~o pouczający
przykład całkow.itej . prz~m1any w p~
skość; a tera.z, pochod.zerue tego człowiek.a
sta<je się sprawą zasadniczą . Zbyt wielu
chwaHfo sob ie „w}'\Siedlenie" żydów 'i!
Podhala i zasmakowało w Zakopamem
„judenrein".
Oppenheim n1e mógł teg? z.rc:zuonieć i
nie poddał się, toteż k'Jnfliikt T06ł. P9jaźrri'ł się z góralami a więc tak zaagitowano przewodni>ków, że pdsa1i (by póź
n iej odwoływać) jak~eś meroor1aJ:y; praco·
wał wiele i owocnie w Polskim Towa.rzystwie Ta•trz,ańskim - więc oskarbno go
o wszelkie możliwe przewinienia, a gdy
zarząd główny Plf z oburzeniem odpaTł
obrzydliwe insynu.acje, obrzucono ohel•
gami całie T'Jwarzy.stwo. Nara.stała atmos·
fera duszna, '.Pełna ukrytych gróźb i wieloznaczny.eh aluzji. A potem wyszli „chłop
cy z lasu", z eneszetowską oznaką na ramieniu a obłąkaną w•iarą w 1nuki Hitlera
w sercu ... a p.otem przewodnicy nj.e poszli
na pog;rzeb za!In'JT<lowanego, „bo m1 żyde
miłe".

Nie wi-em jakimi słowa.mi, jakim gło·
sem mówić o ludziach dla których , rasa"
Oppenheima przeważyła jego zasługi. Za·
' piekła, koszmarna nienawiść nie cofnęła
się przed zam'Jrdowanlem tego,
któr ego
powołaniem było ratowanie żyda innych:
okrutny paradoks, mogący stać s-ię tragi cznym symbolem. Hitler nie umarł . iuż
dawno wy.powiedziano te sbwa w odnie·
sieniu do działalności pol6kich w;lkoła·
ków. Zd.awało się naiwnym, że wymordo·
wanie 90% Żydów polsk ich przez Ni2mców zlikwid'Jwało sprawę antysemityzmu
w Polsce. Okazało się , że sprawa żvdow·
ska w Polsce dalej istnieje, że zmieniła
się tylko, przesunęła w proporcjach qospodarczyoh, ale utrzymała całą swoi:i
ostrość m'.>ralną .i napięc i e emocjonalne.
Choć Żydów w P".llsce je.gt d ·~ 1 ~ mniej n'ż
w Anglii, sprawa żydowska w Polsce w
po jęciu częś ci społecze ń -s twa p'l tJa w:w.nu
jest je-dną z najważni ej.-,zych , no dawnemu wy maga sanacj'i. J nie wolno c;ię łu·
d zić. że rozładuje ją prz-em ilczan ie. ' n: zeczen·e faktom lub zdrabnian:ie ich_ wymiarów i reaqowania na n ie. Po dawnemu
stosunek do ·Żydów jest w P')lsce .spraw·
dzianem i mieirn ik iem d emokracji. Opo·rtun;zm i pewnego rodzaju bez.cz y nność w
sprawie żydows kiej.
rozprz erS trzenione
bardzie i „n i ż zwykliśmy są d7. i ć , nie są ani
uspraw i~-...:- ·-i~me m'lralnie i ideowo-politycznie, ani. wbrew pozorom trafne pod
względem
tak tycznym. Wytęp ienie te<j
qroźnej cechv i pozostałości faszyzmu należy do tych zadań państwa, które nie m'l"
qą być odkładane.
Lecz sprawiedliwość
brach ialną winna wspomóc akcja społecz
na . Dlatego, jeżeli śmierć Józefa Oppenheima nie ma być tyłko jednym z hcznyoh,
tragicznych epizodów schyłku czasów po·
gardy , nie pomszcz'Jnym (choć w istocie
rzeczy je.st to mniej ważne) i prz-ehrzmiarłym bez echa powinny zawiązane już
komitety dla uczczenia jego pamięci mniej
się wyżywać w o.r ganizowaniu akademii,
wydawnictw pamiątkowych itp., a główny
nacisk pohiył na akcję czynn€go przeciwstawiania s1ę zaira.zie antysemityzmu vr
organiźmie pol.„1<im. Wów,ozas zadanie ida
bę<'!z.ie spełnilo.n.e.
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Bałtyk I J
Rozszerzenie polskiego wybrzeża wysunęło w nowefpostacl dawne problemy: za·
gadnlenle Bełtyku, Jako morza otwartego,
oraz pełnego gospodarczego .zużytkowania
ogromnego polskiego zaplecza Bołtyku.
Podobnie Jak morze śródziemne dla Europy połudnlowet, jest Bałtyk morzem
śródziemnym dla północnej Europy. Ten
faktyczny stan rzeczy, trwający od szeregu
stuleci, określa jego znaczenie polityczne
i gospodarcze, które znajduje wyraz pokojowy w powafoych obrotach gospodarczych
międzynarodowych oraz wojenny -= w llcznych długoletnich walkach, fakle toczyły
nadbałtyckie o panowanie nad
państwa
morzem i jego wybn:eżaml.
Na zaplecze Bałtyku składają się ziemie
od Karpat do północnej Skandynawii, od
Odry do Newy ogromne terytoria okalają·
cych morze państw. kt&e z wyjątkiem Niemiec I Związku Radzieckiego, gospodar·
czo zorientowane były przed wofnq całko
wicie ku ni mu, kmzya tały wyłQc.tnle z tef
N Jpowofolefsz
włośnie drogi morskie}.
zapiecz Bałtyku jednak twor.tą dor.tecza
Odry i Wisły, w obecnej, powofcnneJ doble
tereny pm'lstwa polskleMo.

Z rzek, wlewaJqcych swe wody do BałłY·
ku nofob .r:crnlejs.r;e dorzecze (lOO tys. km
kw.) mo Wisło, po Dunaju I Renic nafwiększa z rzek r.nchodnlcf I środkowej Eu·
ropy; dopływy Wisły łqczq ró.tne .ziemie,
które stanowiły 45°/o terytorium przedwojennej Polski. Jako szlak komunlkacyfny
Wisła łąc.11y się kanołamJ .r; Odrq, pośrcdnfn
z Łabą, a nawet z Renem oraz z rzekami
wschodnimi, płynqcyml ku morzom Bałty
ckiemu I Czarnemu. Rr.eka pried1tnwln po·
tcncjalnc olbrii:ymle mo!J!woAci w zakresie
komunlkac/I z morzem, wymnga tylko niezbędnie doprowadzenia /cf, tako drogi
wodnej, do stanu pełnego utytkowonia.
Dorzecze Odry obejmuje przc&r.ło 11~
tys. km kw„ )cl glowny dopływ Warto (do·
rzecze '4 tys. km kw.) płynie przez dawne
pobkic I ałow!ańsklc ziemie. Ricka Odra
je ł ur ulownnn. Od mlci~ca, w którym
bieg fcJ przybiera I lcrunck północny, nlr
ma ona dopływów zachodnich , tadnc dro·
gl wodne z zachodu ku niej nic prowadzą,
dlatq~o dla ziem na wschód od niej lcżQ·
cych stanowi ona gnllllcę naturnlnQ. W lcwobr1.ctnc dópływy nntomlaat obfituje jej
bi <I s10iłl<owy i g tny, o lot11l111 z nich ku
północy fc&ł Nysa luiycka; dorzecze Jet
obcfmufc tu ziemie między Odrq I Surtotaml czyli ~I k i cit;U Łu.t c; tędy pra chodziło t chodnle Aronica Polski r.a pierw·
szyd1 Pimtów. Za drznnskf c zoplccze Bał
tyku rozcłr.iclonc było przrd vc tną pQ\iły
czn<} ttrnnlcri pol&ko·nlnnlccką h,omujqcą
ro7.WÓj Sosp,odnrczy tych z\ m,
Noturnlnc droµi komunllrn vtnc s ą uzu·
pdn!nnc przez budowę sieci I nnołi1w I li•
nil kolei żelaznej. Wisłę i Niemnem I Dnieprem łączą kanały o historycznym raczej
znaczeniu: kanały Ogińskiego i Króle Fki
z końca XVIII wieku, kanał Augustowski
z r. 161 , rolę Qospodarczą notomiast mclnlofq kanały, łqczqce dou czb. Odry I WI•
sły w ramach zapiec.ta ~ałtyku. Wo!ne za·
danie mofą linie kolcfowe, biegnące z po·
łudnla, .r; l.r.okoncr.cnh~m w portach Bałty
ku, np. linio Sląsk - Gdynia, Przez połą·
czenla kolejowe do zaplecza Bałtyku wclą·
gone są częściowo kraje odi flłe: Czcchoziemie biało
słowocfa, Rumunia, Węgry,
ruskie. Pol,ka ro wofnle europcfsklr.f trak•
tatem Wcrsalsł•lfn uzy lcoło 140 km brzegu
morskiego, na Pomorzu Zachodnim skrawek 10 km kw. i postanowienie o umlę
dz.ynorodowleniu Odry, w prnktyce nie
przcprowadz.onc1 otrzymała równlcb dostęp
do portu w Gdańsku, który nic został włą·
czony do terytorium polltycmc~o 'Polski
lecz foko Wolne Miasto należał do jej ohszoru celnego, co uregulowało następnie
konwencjo, .tawarta między Pol!ką l Gćlań·
sklem w r. 1920. Wśród państw okalllJqcych
Bałtyk zaplecze poi kle miało najllcznlcf·
szą I najgęstszą ludność , o· f dnoczdnlc.
poza Litwą, nafkrótsitc wybrzcźc. Stoaun k
procentowy granicy morskie! do r;1ranlcy w
ogóle wyno&lł 2.5 (Danii 97.5. Niemiec 22.6,
nawet Litwy 7.l). podc.l!:ns gdy 75°/o obszaru Polski nolcżało do zie lsko Bałtyku.
Znaczenie tak krótkiego wybrzeża było
jednak większe niż crtłef ' nicy lqd v j .
Pomimo ułamkowego uregulowania dostcc-
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pu do morza Polska, która w dawnych peryferii Rzeszy w niekorzystnym pod
swych dziejach, przedrozbiorowych, zacho- względem komunikacji położeniu ulegał
postawę,
wyludnieniu; Jedyne duże miasto przedsta·
wywała bierną. wobec B11łtyku
zaniedbała polltykę morską , w okresie
wlał Szczecin, powyżef 50 tya. mieszkań
~woje ograni20-lełnim międzywojennym
ców miały tylko Strzałów ł Słupsk. Polltyczone możliwości wyzyskt1ła w stopniu zna- ka niemiecka zmlenił6 się w czftsach nazi·
cznym. W r. 1958 polski handrl zagranicz- stowsklch; usiłowano podnieść Aospodarny korzystał z drogi morskiej w M 0/o co stwo, zaludnić kraf przez sprowadzanie se·
do wagi, w 65% co do wiutości towarów. zon owych robotników rolnych· z Polski; w
Gdańsk, który w czasach panowania nieczasie wojny przez zużytkowanie siły robo·
mieckiego spadł do roll podrzędnego por- czef w rolnictwie 1 przemyśle jeńców wotu handlowego, był raczef przyatanlą dla jennych, ludności wolnej, ściąganej do
floty woJenn J, nabierał .PO wojnie znacze· przymuaoweJ pracy na kresach odrzań·
nla portu światowego; szybko rozwijała sklch. Nadto Niemcy dątyły do opanowania
się Gdynia. W r. 19.58 pod względem tonaBałtyku I ł go zaplecza. Bałtykowi, fego
żu wchodzqcych do portu słoików nafpo- portom I wybrzc!om groziło upośledzenie
wa!nlej wśród portow bałtyckich przedata· na rzecz Morza Północnego; okupowanie
wlały się Gdoń k I Gdynio; ruch wzrastał,
obsznru bałtyckiego niszczyło gospodarzwłaszcza w zakresie wywozu towaru ma·
czo kraje nadbołtyclde, dawało podstawę
sowcgo.
dln hegemonii Niemiec w Europie. Wo!na
Zmianom politycznym powojennym to- u1hamownł11 ekspansfe Niemiec na tym tewarzyazq przeobr żeni ekonomiczne ; naf- renie, zml nlła układ polityczny nad Bał
jaskraws.ty wyraz maJduje to .tfowtako w tykiem na ich nlekorzyić, rozazenyła wyPolsce. Jui po wofnic curopcfskloJ nastą· . br.zete Polski wzmftcnlaJąc fel chnrokter
w życiu gospo- bałtycki, wiążąc sllnlcf gospodaralwo Pol·
piło znncme pr csunlęcl
darczym od portów niemieckich ku nasile- ski z morzem.
niu obrotów w portach Polski. Do daw·
eograllczne wybrzdn polPołożenie
nych portów przybywa Szczecin, mnll'fazc
11lę korzystnie. Obszar
przedstawia
11łdcgo
(Koło
Pomorza
porty nadodrzańaklego
brzeg, Dryłów, Sośnica, Ustka, Strzałów}. dor.l!:eczy Odry I Wisły łączy 1ię na połu
Wytwaria się łttłwleJs.r:c, śclślcJszc połączc· c'łnlu z odcinkiem gńrsklcQo wododziału w
nic z gospodarstwem Innych krajów bnł· 5udetoch I Karpatach, na północy z obję:
tyckich, powstaje swobodna komunikacja tym przez nic odcinkiem morza ł)ałtyckle·
.&e światem. Charakter znplccza polskiego go. Dostęp do morza znacznie zo1tał ułat
zmienia sli;: rozszerza &lę ono sic;:gając aż wiony, zniknęła enklawa niemiecka na
po granice wpływów portów adriatyckich wschodzie, pr.zedłuiyła ste naturalna grai cznrnomor kich; przez porty polskie pro- nica morska. Osie gospodarcze współczes·
wad7.l najkrółsza droan. z krajów Europy ncj Polski stanowią: Wisła, x punktami
głównymi: Kraków, Wnnzawa, Gdań&k,
~rodkowcJ, połudnlowo - zochodniej Rosji,
Odro, z punktami: Opole, Wrocław,
oraz
krafów bałkańskich ku Bałty! owi, Skandy·
Szczecin.
nawll, Anglii, za Ocean. Główne porty:
Gdańsk, Gdynio, Szczecin nabierają chaMocniejsze oparcie o Bałtyk daJe warunrnk\eru ml dzynarodowcgo; roz.nc krnfe ki dla macznicjuef ekspansji gospodarczeJ
korzyełafą z tran.tyłu, zwłaszcza Odrą,
I kulturalnej. Wlął.e tlę .1 tym pot.r.1eba
przez port .Szczecin.
stworzenia nowego racjonalnego planu
Pod panowaniem niemieckim wybrzeże struktury ekonomicznej państwa, planu,
mlędxy ufklem Odry i ujściem Wisły gosopartego na uregulowaniu Wisły, połącze
podar !o było zanlcdbanc; kraj l tqcy na niu Jej z Odrą, na odbudowie portów, bu-

dowie dróg ku morzu wiodących, tworzeniu ujścia gospodarczego w portach dla
całego zaplecza polskiego. Jednocześnie,
z nowych warunków wynika konlecznośt
utrzymania otwartego morze jako wolnej
drogi handlowej dla wszystkich krajów
szlaku komunikacyjnego,
nadbałtyckich,
w oparciu o pqrty i flotę handlową. Historycznemu zaniedbaniu morza nowa Polska
ma przeciwstawić racfonalne rozwlqzanle
problemu morskiego.
Do wykonania tego zadanie nowe pań-
stwo pol&kle prz.ystępuje. Zapocząt~owtma
została odbudowa polskiego wybrze.te. Powstały Instytucje, które prowadzą odpowiednia dzlałalnoić: Główny Urząd Morakl,
Biuro Odbudowy Portów, Gdańska t Szczc·
clńska DyrekCja Odbudowy, ZJcdnoczenle
Stoczni Polskich, Główny Mor kl Urzqd Rybacki, Monki Instytut Rybacki; współpra
cują z nimi Wojewódzkie Wydziały Odbu·
dowy, Dyrekcja Ministerstwa l\.omunlkacJl.
Dyrekcfa Dróg Wodnych, ZJcdnoczenle
Energetyczne I Inne Instytucje.

„

Wykonany został plerw~zy plan dore!·
ny, osiągnięto poważne · rezultaty. Przeła
mano martwotc: portów l mla1t nadbrz.e.t·
nych; porty 1 miasta żyfą. Wielkie 1tatkl
zosranlcmc przcłndowują towery, czę ć fa.
bryk zostnła uruchomiona; tramwaje kur.
sują, działają wodociągi I gazownic; czynne są llczne uczelnie; oświetlenie, aprowiJednocześnie
zacje ulegają poprawie.
oprncowywanc są dalsze państwowe plany
odbudowy: konkretny na rok najbll.tsz.y
oraz ogólny na następne trzylecie. Plany
te mają na celu odbudowę .Polskich portóu- morskich. z Gdynią, Gdań1klem, Szczecinem I Elblągiem na czele, przy czym w
akcji odbudowy przy rozdziale funkcll por•
towych uwzględniane są możliwości l potrzeby znplecza ornz urządzenia p:>nczególnych portów. Szczecin I Gdańsk poaladają wlelkie zaplecze, związane Odrą I Wt•
ałq; Gdynia będzie rozporządzała riafbar„
dziej nowoczesnymi urządzeniami porto·
wym!. Praca odbudowy wybrzefa, prown·
drona na wlelką skalę, wpłynie z kolei nft
odbudowę zrufnowanego przemysłu, pośrednio całego gospodarstwa Polski.
(Przeglqd Zachodtii, R.I. Nr 4/5, Zdzitow1eckl,
Życie Oo :rndarczc, !~.I.Z. 3, Bug. Kwiatkowski)
I

Nowe ksiażk·
Zofia l'cterso va „Wn:esleti Warszawy
llłJ9 r .". n porlaż.
Wytlawn. E. Kuthanet.
Wniszawa ilHO r.

Podczas !&lury tej Interesujące] ksinikl
pr:tez pewien czo małe nieporozumienie między mną et autorką. Tak się zlorzesieii l!J3 roku przeżyłem poza
żyło, ze
Wal'szawą. Dlatego tet ze szczególnym :zaciekawieniem czytałem pra c . Petersow j szuobrazu Warsuwy
kając tam syntetycznego
z owych pamiętnych dni. Czułem się do tego
upoWathiony pew11.ymi fragmentami przedmowy, jak i wlru1I jącym na okłailce słowem
„reportaz". Z11alatiem zaś przede wszystl<im
trochę znsię
pumiętnik i dlatego czułem
wledzlony. I w;ycln.le mi Ilię, te u podstawy
nieporozumienia tkwi trudność wyobrazenia
sobie formy łączącej pamiętnik z reportażem . Bo podczas, gdy pierwszy ujmuje temat
z całą premedy tacją jak najbardziej subiektywnie, drugi czyni to w miarę możności
is1nlało

nie.os obiście.
Mówię ,.przede wszystkim pamiętnik" co
nie znaczy, by książka Petersowej
wclłle
byłu pami ętni\ Iem. W kazdym razie nie jest
to pa mlę llii k typowy, taki do jakich przyautorka
względow
W)'ltliśmy. Z pewnych
była

zm t1szon

zaniechać

chronologii, nie

te! w tej pracy bezpośreclniości
notatki. J est to świeżą p am i ęcią odtworzone
spotkałem

z luinyt:h zapł ków w&p ~tnnlenie . .Myślę, że
najwlaściwsza
,.wspomnienie" to był a by
na„ a dla tej lu: io żl-1. Zresztą -nie o nazwę
chodd. \Vspt:>mlnnm o tej sprawie dlatego
tyll o, że obawiam si f ż mo c własne wrażeni a m ogą być typo vc.
Jak już wspomniakm, 01rn1wiana k!!iążka
r 1:. ';:azu 1 nam to co widziała auto kn w
obl ężon ej Witr zawie. A że i patrze~ umie
i miała moino§ć niejedno oglądać, wi ęc też
wielu ludzi i wiele sytuacji przesuwa się
przed oczyma czytelnika. Nastrój dni przeilwojennych, tiirrwsze momenty obl ~żenla,
praca w punkcie opatrunltowym, wyprawa
efo znajdującego się na linii walk mieszkania. t olnierze, cywile, dys tyngownne damy
i krymlnali.':ci wur.szriwiacy i przybysze uchodźcy zclr~wl J całe masy r annych . Poza
tym stał~ prac sanitari uszld, troskł o wyiywknle, bezustunny, wł ~n ie na plt11kcie
opat.runlrnwym gtrn z.liwie plodny ogieti . nieprzyjacielsld, poża ry, ruzy, groby, ży c ie w
przed ionku ·mie1cl. Słowem matc rmł d0
epopel.
Wł śnic mat l'lru tylko. Bo nutorlm świadornie zachowuje tirz t cały czas opowladania spok ojny, k ronikci r ski sto unek do
się uwieśv
opi~ywanych faktów. Nie daje

'

wobec tematu, pokugic literackości. Być może wchodzi tu w grę brak dy~tansu wobec opracowywanego tematu, stąd
te! niemozność traktowania go „na zimno".
(l?ruca przybrała dzisiejszą formę w zllllie
1939/40). W każdym razie Petersowa ogranicza się do starannego, skrupulatnego inwentaryzowania przezyć, wydarzeń i postaci.
A że ta beznamiętna inwentaryzacja „bierze",
że owe postacie, wydarzenia i prze!ycia mają
bardzo wyrazistą wymowę, to już inna sprawa. To jest rezultat świadomej, precyzyjnej
pracy twórczej.
Cht'il:lłbylfi jeszcze zwróclc uwagę na pewstronę omaną, batdlto charakte1·ystyczną
wianej pracy. Chodzi o specyficzne ~jawisko
voszerzenia się horyzontll jaki w miarę narastania ytuacji roztacza się p1•zed oczyma
O ile na pierwszych kartach
cżylelhil a.
!tel Ud obserwujemy przeżycia doM wąskiej
grupy lui:lzi, z którymi autorlfa się styka,
tak dalej, w miarę rozwoju wypadków, drga
przed nami rozległy przekrój i!półeczeństwa
oblężonego miasta. Równole le ze spadkiem
wamosci własnych, osobistych przeżyć autor
ki wtłacza się na arenę szetoki obraz życia
Warszawy. Rośnie on crescendo razem z
sytuacją równającą wszystkich wobec ogromu przeżywanych chwil. Potem, po kapitulacji, następuje znów powrót do spraw prywatnych, warunki wysuwnją na plan pierwszy troski osobiste. Dfirdzo prawdziwie
p1·zcprowadzsme jest w te.i kslake to znane
nam wszys1kim z autopsii zjawisko pochła
niania małych zagadnień przez wielkie
kataklizmy, jednym z nich
1 powszechne
było obltżenle Warszawy z 1939 roku. Wiele
podobnych momentów prze~yliśmy potem.
jakże nęcącej

S11ustc1· Edward
ład sław

powieść.

Ryrukiewin Ludzie bez jutra,

Wyd. Eug.
1946, str. 285.
1

Kuthana,

Warszawa,

Jest to powieść napisana przed wojną . Nie
l'T!n głównego bohater~, ~est ich . właściw~e
kilku: adwokat Dobramck1 - jumor, uczciwy lecz pozbawiony woli i charakteru mło
dy rzłowiek „do wzięcia", dyrektor wielkiej
firmy , „ln~us~rin" . Barlltz, ~ieszczęśllwy w
malżenstwi.e 1. pocieszający ~1ę na boku, z
kan~ale - Jeden• rozłado
cze o wymkaJ
wany najnleoczekiwanlej małżeństwem „ofiary", drugi - kończący !'ię równie nieoczekiwan.11 śmiercią. dyrektora w taksówce ?~
szosie pod miastem. Nestor war zawskieJ
palestry, Dob1a11ickl - senior (~Wietny, najlepszy chyba w książce epizod ostatniego

występu starego odwoltata w sądzie apelacyjnym), awantu111icza erotomanka !ja Pilarska, niezaspolwjonu żona dyrektora „Industrii" - Klara, pisząca złe powieści i jej
z żurnalu wycięty kochanek, parę zręcznie
charakterystyczsylwetek
zarysowanych
nych, malujących przeważnie różnego typu
wykoleje1iców - to właściwie
życiowych
wszystko.
Właściwym środowiskie"m, najlepiej oddanym w powieści - jest środowisko sądowo
adwokackie, ono żyje w książce naprawdę,
to, co jest poza nim, wyrasta też z niego,
z obfitej kroniki „życiowych" spraw, do jakich materiału dostarczają nam akta sądo
we. Powle~c kryminalha? Nie, ten terml.ll
Tu jest i tzw. tło obyo~acza co innego.
cząjowe i „psychologia". Brak tylko jednego:
utwora
dystansu, który by stwarzał dl
właściwą oprawę społeczną. Ludzie są kompromitowani z pasją nie wiadomo wła~ciwie
w imię czego. Autor nazywa ich „ludźmi
bez jutra", co nie jest słuszne. Za człowiel<a
bez jutra mógłby być uważany co najwyżej
młody Dobranicki, lnni wykazują dość di.tło
żywotnosci. Można by postawić sobie pytanie, czy powieść straciła czy zyskała na tym.
Zaryzyże ukazała się dopiero po wojnie.
kowałbym twierdzenie, że zyskała, ponieWai
postaci nabrał
żywy, realistyczny rysunek
bardziej samodzielnego wyrazu.
Ci ludzie niekiedy może tylko trochę zbyt
konwencjonalni, dziś wyglądają z pewnością
lepiej osadzeni w epoce niż przed wojną.
Nie stwarza to wprawdzie jeszcze pełtlego
jej obrazu, co koncentrując naszą uwagę,
z pretensji
pozwoliłoby nam zrezygnować
do sposobu przeprowadzeJlia wątków psychologicmych w akcji, w każdym jedhak
razie wydaje się dzisiaj głównym obiektem
naszego zainteresowania. Na tym tle maleje
który można bJ'
ciężar gatunkowy zarzutu,
że konflikty życiowe bohaterów
postawić,
(wyjąwszy może dramat starego Dobranie-kiego) mając pewne po temu dane nie urastają do miary powai'.niejszych psychologicznych powikłań; że pokazane są osoby, które
dramatu właściwie nic przezywają, a na
istotne jego bohaterki czy bohaterów (Ceglewska, Pelczarówna, Łysoń) - pada jed:vnie skąpe, epizodyczne światło. Ta perspektywa dramatów cudzych, widzhmych w
ostrym przekrojn Ich sadowo-adwokackokancelaryjnych epilogów charakterystyczna
jest dla książki, napisanej poza tym z dużym
pis~skim nerv.:em, znajomością. rzemio ła,
ksiązki, którą su;: czyta lekko i z :z.arlekawłe

n Iem.

R. IL
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Kronika zagraniczn
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Z prasy angielskiej

Z czasopism francuskich
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. Nie będzie moie zbyt naiwnym uogólniemem, gdy się Sitwierdzi, :be okupacja niemiec~a ~orzyfa w państwach, które ja przezy~y, J_alneś głęboko sięgające podol>ieństwo w
dz1edz:inie politycz.nej, sarnłecz.nei i kulturaln~i.
Byloby ie.i 111riewątpliwi·e odświerl.ającym spojrzieniem 111a skutki woj111y, gdyby istotnie ud·ało
Europa,
się stWliie.rdzić. :be tworzy sie nowa
połąozona w.ięzia nie wYścigu zbrojeń - lecz
j~noilitoścda nur>tów ideołogiczinych i z.a,g adnień ~-OllllOITT1icznyoh. Takie myśli na.suwają
czytelm~owi gazety_ i pisma z Francji, gdyż
zakres. ich problemow i za~nt,eresowań · jest
uderza.Jąioo podobny do naszych zmartwień,
kłopotów i izagadnień. Na plam pierwS2y wysuwa się upor12:adkowanie swego stosunku do lat
wojny. Wyraża siię ono w ciaig-le jeszcze ży
wycl! wspomnieniaah Judzi. którzy p-0ginęJi (.Poliizer, Giraudoux, Jacoues Decou·r) i w
r<>zpatrywa'llJiu skuitków. jakie pcnostawiła
wojna we wszystkich dziedzdnach życia. Je,dmi, ze smu~iejs,zych jej po,zostafości są Judzie,
ktorzy wspó.tpracowali z okupantem. a którzy
ohętnie rehahilit-0,wadiby się, aibv zacząć życ:ie
od nowa. Z dziedziny literatmy najczęściej
ale
V.:Ymienia sie Maurras'a Montherland'a,
p1sar.ze francuscy zajęli od razu zdecydowane
stanowisko „Nie karać zbrodni wczorajszychto znaczy ośmi·elać zbrodnie jutra" pisał Claude Morgan w artykule „L'armee du crime".
Pisarze i publicyści zwłaszcza śr·odowisk lewic-0wych (La Pensee. Les Letitres Francaises
i Les Lettres) ostro wyst~pują przeciwko
wszelkim pozostałościom faszyzmu i doma1gają
sie od literatów ścisł.ego ko111taktu z demokratycwym życi1em narodu. Aragon w ten sposób
określa stanowisko pisar.z y tego tY[Ju, co Gide,
którzy „na2yWa!i zdrada klerków uczestnictwo
intelektuaJistów w cierpieniu i wal~ ludu" „pisarze ci odcięci od głebokioh mas narodutraca łatwo sens odiPowiedzialności i zobowią
zań. CzY'tliia chetnie z oderwania sie - cnotę,
z beZ'llŻyteczności - znamie a.r ystokratyzmu
i piękna. J.eśli artysta po•r usza problemy ży
wotine i pasjonujące naród - jego towarzysze
zarzucaja mu, iż robi prnpa.g ande". Stanowisko
to podziela również wybitny poeta angielski
Steii>he.n Spender, który wygłosił w Paryżu
odczyt o współczesnej poezii angi:ielskiej. Poeta te11 jest wyznawca nowe,g-o humanizmu i
w taki sposób mówi o roli P<>ezii „Jeśli chcemy nadal istnieć, }eśli pragni1emy zachować
psie prawo dQ oddycha,nna i ci,eń P·rawa d-0
dal,s,zej twórczości - WYdaje sie, że musimy
wyjść Doza wewnetrzne komplikacje nasze.g-0
osobistego życia". Spender }est zwolennikiem
czerpania tematów z otaczajacej człQwieka
rzeczywistości i iednoczenia d~ieła jakimś zagadnien 'em moralnvm.
Wypowiedzi tego typu są powszechne, a jak
dalece wiążą sie z iistotnymi potrze.bami spo·
reczeń s twa świadczy o tym miedzy innymi
fakt, który krytyk Louis Parrnt nazywa „Kryzysem literaturv fantastyc2mei". Autor poję
ciu fantastyki daje szeroki zakres rozumiejąc
pod nim" opowieści naukowe. opowiadaatia
o czasach, które nadejdą, powieści kryminailne, i egzotyczne, nowele grozy, powieści o ta·
iemnicach z tamtego świata „w ogóle wszystko" co nie godzi sie z powszechnym zdrowym
rozsądkiem". OtM pojawienie sie kilku powieś
ci tie.go rndzaju wykazało. że „autorem, którzy
nie wierza w świat fantazji - ów świat odp!aca tą sama moneta". Powieści te są staib e
pod względem stylu i nie budza zain1eres-0·
wanna".
Czyż temu mM.na sie dziwić w nasz>ej epoce. w której rzeczywistość w-0jenna i nowy
świat mdzący sie obecnie dostarcza tak wielu
pasjonujących zagadnień i t·ematów? Do ta·
kich należy niewątpJ.iwie problem - jakie
skutki w dziedzinie żvcia moralne.go P-OZOstawiła wojna? Sprawy te były u nas wielokroitnie p-0ruszane przy czym specjalną uiwagę
zwraca'!lo na u.iemne następstwa wojny w tej
dziedzini<'. DlateJ?:o uderza swa odrębnością
artykuł Jean Paul Sartre'a, który podkreśla
kidatnie cechv iakie w i'ednostkach i spo!e·
~zeństwie wyrobiła wo.ina. Artykuł swój nazwa! autor „Republika ciszv" i twi,erdzi, że
okres ruchu opom by t istotna demokracją,
gdyż „ pośw;ecen ie i rvzyko życia byty i'ednak-0we dla wszystkic h. dla dowódców i dla tych
ludzi. którzy prze nosi li wiadomości. nie zna·
jąc nawet ich treśc i. Nie ma annH na świecie,
w której mo~ na hv znaleźć podobna równość
ryzyka. tak dla ż o lnh~ rza. jak dla głównod-0·
e·
wodzącego". I dale.i . ,Każdy z obvv.1ateli wi1
dzial, co jest win ie!1 wszvstkim i że mógl li.·
czyć tylko na siebie". Każdv człowiek wybie·
rar między życiem a śmi·ercią i wybór był
świadectwem woli i charakteru. Każdy decysiebie czy
dując się na śmierć zapytywał
z.niesie tortury i nie wyda innvch. Każ.de sło
wo i każdy giest byty - wobec ooresji i tyranii zakazującej mówić - deklaracją prawa
człowieka do wolności. W ten sposób rodzi!a
się wofa i sita narodu. I dlateg:o kończy autor
swój artykuł słowami „Ale czv7, nie należy
solbi1e życzyć, aby ta Republika jasności dziennej zachowała w słońcu surowe cnoty
. RePU'bliki ciszy i nocy". Do\:łatnie rezultaty
prz,eżyć wojennych w dzied~inie moralnej dostrzega również Robert Kanters. który omawrlając powieści młodych autorów, stara się
jakie są jej
zrozumieć. jaka j,est młodzież,
przeżycia i co wyni-0sfa z lat wojny.
Kanters rozpatruje trzy powieści Luc cstang
„Le passage du Seigneur", Romain Gary „Education Europee.nne" i Richard Hillary „La dern1iere victoire". Autor ksiażkl „Le passage du
Seigneur" jest katolikiem, który stawia soMe
pytande „czy nowv świat powstanie z udziałem luh l;>ez ucz·e,stnw~wa kafo!ików, czy ret

pruciwko nlim?". Mło<ly autor. analizują·c reakcję swego pokolenia wobec wojny, dostrz·ega głębokfo .róż.nice dzielące współczesną mło
dziei. Róż.nice, których nie p-0trafily zatrzeć
takie pr~elomy jak Frnlllt LudowY, lub wojna
domowa w HislJpanii. Rótżnioe, któnnoh nie zae losy i cierpieinia wojny. Wojna
tairłv wspóln1
w!Illiosla nowie p.roblemy t·rudine do roz-strzyeszcz·e bar·
gnięcia, problemy skomplikoiwaine j1
dziej prz,ez to, że .,p.rzeci.wieństwa kla·s owe
często były w sprzecZlllości z pr.zeoiwteństwa
mi narodów, co wykQr,zystYWała p.ropaganda.
„ T -0 wszysitkQ utrudnia młodzieży skirysitalizowani·e swego stos,unku do żvcia. Mlodzież waha sie pomiędzy chrvsitianizmem i komUiIJłi:z
mem. Dramait Es1tang'a ,Jest dramatem ~<>
wii.eka, który c!hce oozostać kat-0likiem w tym
śwrlecie, w którym wYtnagainia sprawiedliwoś
oi s!P-Ołecznej sa częściiai oo stronie komtmistów". Czy to znaczy. że trzeba WYbierać mię·
dzy tymi dwj.ema postawami, ·za.pytuje Kan·
ters? I mów.i da1l,ej „Nie mogę jes,z.cze uwierzyć ani w to, ani w kooiecziność zjednoi!icenia młodziieży. ALe' chociaż może nie pragnie
młodzież skłócona
się jedności młodzieży ni·e będzie zapewne wkrótcie mogła ani żyć,
ani znieść siebie wzajemnie".
Książka Hi!Jatry'ego prned.stawia ty.p młode
go Anglika, który nieza<l.owolony ze s,w ego
pokolenia, obcy pafriotyzmowi. tra,ktowa~ początkowo wojnę jako Stport i może jako okazję
do udoskonalenia mora,Jnego. I oto pe>tem w
ogniu wa'lk młodzież tie.go tyipu dojrzewa do
si1ebie
siię
jakiegoś heroizmu i wvrzeczenia
(kitóre jednak jeszcze jest indywidua11 izmem)-aby wreszcie dojść do e.rozumieTIJia. ż,e ta wojna j.est wojna „j,ed!l1oścd nairod()IW'elj, tak dla
bezrOlbotnego, jak dla ks~e-cia Westminsteru"
i ż,e „śmierć karż;d.ego oz.tow.ieka oomniejsz,a
mnie samego, s.lrn~o jes.t em cześcia ludzkości".
Podobne reMeksie nasuwa autorowi reoenzii
ksią;żka Gary ..L'education Europeenne". ksią;ż
ka w której nie ma n.ienawiścL a too jeij j·est
tonem na,dziei i wfairy w człowieka.
„Wiem dohrzie - pisze Kanters - że owo
poczucie odpowiedzialności i braterstwa może potem pójść rórżnyrni drogami. ale jakże
ono oczyściioby '!laSZ'e życie 1 myśli. gdY'byś
my mogli j.e odnaleźć".
Jak żywe jest we Fra111cii zainteresowa.nie
młodzieżą, świaidczą nie tvlko 'PO'Wieśoi. Znaczlliiie więcej mówi o tym zainteres-0wanie sprawami oświaty i WYChowama. Pmblemami ty·
mi zajmuje się komisja pod pr.zewodnictw,em
Paul Langevin. T,e zagadnienia probują omówić i w ja,k,Lś sposób rozstrzygnąć liczne br9·
szury, artykuły i ksią;żk,i jak np. J. B. Pio·
bet.ta „Bducation nati-0nale et instruction p.ublique". Maxime Bloco Masca.rt „Chroniques
de la Resistance. (La rMorme de la vie culturelle").
W nr 3 „La pensee" J. KiaITTapa stwierdza,
iż Francja przeżywa kryzys w dzi,edzinie WY"
chowania i nauczania, kryzys, którego naj·b-0manifestaleśniejszym wyra,zem byla wroira
oia studencka przed ambasada wfoską w Pa·
kategorie
ryżu. Autor twierdz.i, że sa dwd.ie
stucl!errtów - ci którzy chcą Siie uczyć i pracować po ukończeniu studiów. i ci inni, „dla
studenckie iest dobrym
życie
których
pr.et,ekstem do manifesta-cii i burd". Wyidziafy,
rra które sie łatwiej dostać i które mają niski
poziom naukoWY są wfaśnie przepełnione przez
tyoh os.tatnich. Dlatego autor radzi podnieść
poziom nauki. utrudnić eg,zamin:v wstępne
(„gdyż późniejsza selekcja jest już za późna")
i przede ws·zys-tkim zreonrnmiz-01Wać naukę
prawa na uczielrniach wsze.Jkiclt typów. Poza

GŁOS

W SPRAWIE ,,POEZJI POLITYCZNEJ"

Pod tytułem „Angielska poezja polityczna"
jeden z najpoważiliejszych dziś w Anglii tygodników lewicowych - „Tribune", kilka
ty.godni temu ogłosił obszerny artykuł, który
w wielu swych punktach raz jeszcze ukazuje
powszechny charakter naszych myśli o uspopiśmiennictwa
łecznieniu i upolitycznieniu
lub o „zagadnieniach mickiewiczowskich".
Angielskie wypowiedzi i postulaty na ten
temat są nie dość sprecyzowane, raczej ogólnikowe. Mimo to jednak - nie od rzeczy bę
dzie z owymi poglądami się zapoznać.
Niejednokrotnie w ubiegłych latach czytamy w „ Tribune" - tłumaczono nam, że
ludzie, którzy nie są czynnymi politykami,
nie powinni wypowiadać się publicznie na
temat zagadnień, posiadających aspekty polityczne. Oczywistą jest rzeczą, że nikt z nas
nie ma ochoty słuchać proroków i mądrali z
Hyde Parku. Jednak między~ jest wielu
takich, którzy dobrze znają przedmiot, którzy
z natury i dzięki ciągłym ćwiczeniom potragłęboki i p'<)ważny fią myśleć w sposób
i którzy nie wypowiadają się bez dostatecznego powodu. My wszyscy potrzebujemy ich
doświadczonego sądu o rzeczach.
W rzeczywistości jednak, w czasach ubiegpoświęca
łych, w ilości i w jakości myśli
nych problemom epoki spotykaliśmy się z
wyraźnym zaniedbaniem ze strony pewnych
znakomitych umysłów. Od 1914 roku, poza
nasi ludzie nauki
wspaniałymi wyjątkami,
upierali się przy odgrywaniu roli pustelników i pozostawiali podstawowe zagadnienia
egzystencji i życia społec-zp.ego - nietknięte.
o elokwentnych i bez
Myśląc o wyjątkach pośrednich myślicielach jak Eddington, Haldane, Julian Huxley - przenosimy uwagę
od nich ku ludziom wyobraźni. specjalnie ku
poetom naszych czasów. Coś się im stało, że
lub tak neutralni wobec
są tak milczący
charakterystycznych cech współczesności.
Od razu na wstępie wyrażamy pogląd, że
poeta ma prawo kierować swój talent ku
takim zagadnieniom aktualnym, które interesują go w sposób naturalny, a nie potrzebuje interesować się sprawami innymi, Uważamy, że człowiek może być poetą nie wyw swej twórczości poza temat
kraczając
uprawy kapusty. J-ednakże zazwyczaj poeta
jest człowiekiem, który widuje w jednym
atrakcyjnym momencie lub obrazie życia całą panoramę spraw i idei, niby w ogromnym
teatrze. Jego funkcją jest rzetelny krytycyzm życia: nie notowanie błędów i ułom
ności samych w sobie, lecz . odnoszenie ich i
do
wszelkich spraw przepływających
trwałego osądu, co jest najlepsze, co rzecy;ywiście zasługuje na życie.
Jeżeliby taka definicja była właściwa, pow tym kraju, który
winniśmy uzyskać zawsze ma do zanotowania stu lub więcej
żniwo poezji, podobnie
żyjących poetów jak w okresie „burzy i naporu". żniwo poezji mającej siłę kształtowania i przynaglania
politycznego myślenia. Ten rodzaj piśmien
nictwa, który tu mamy na uwadze, określa
ny bywa zwykle jako poezja polityczna. Mówi się często, że ostatnia generacja poetów
angielskich była bardziej upolityczniona niż
poprzednia. Możliwe, że była bardziej świa
doma swej „ideologii", niż tamta. W rzeczywistości jednak efekt tego wszystkiego, czego
Nie słyszy się, aby
dokonała, jest mglisty.
ludzie cytowali tych poetów w związku z
czymkolwiek, co podają gazety na temat notym ,należy przepr01Wadzać dokładna selekcję wej scenerii świata, konfliktów, projektów,
i odr.zU:Oa.ć mlodzi.eż. która nie trakfuije nauki czy osobistości.
poważn:ie. Sam autor zdaje sob:ie sorawę, że
A istota całego kłopotu jest taka: poeci są
jego projekty są „zabiegami tylko natury tec'h- przekonani, że tylko wtedy będą poezytni,
nicznej lub admLnistracyjnej", a'le twierdz.i, że
i-edynde w te.n sposób nauce uniwersytcddei
a nie u po·
można przyWrócić je,j powagę kazań i kursu WY'Clhowama
mocą dyskusji,
moralnego,
PLAN 5-LETNI AKADEMII
we franwyodrebnić
Jeśli chcielibyśmy
ARCHITEKTURY ZSRR
cuskiej myśli filozoficznej diwa na.iwYrażniei
sze kierunki - materializm diatJtektycz.ny i
Wiceprzew. Akademii Arch„ K. S. Ała
to znamiennym jest, bian, udzielił pismu „Sowietskoje iskustwo"
cb,r,ześcijaiński idealizm że nastrój i ton ich wypowiedzi sa bieguno(Sztuka sowiecka) wywiadu o 15-letnim plawo rÓ'2ne. Dotąd CV'towaliśmy raczej lewi-co· nie rooót instytutów i laboratoriów
Aka1945)
(duillet
action"
et
„Pensee
W
ie.
we 01Pi,n
zagadnień podwszystkich
Tematyka
demii.
rozpa1ruje
katolicki krytyk R. M. Alheres
się idei aktywnej .;>omocy w
z filozofdcznego pU!11ktu wid21enia powojenną porządkowuje
Rowrawka ta p. t. odbudowie T.1 iszczeń wojennych.
produkcję powieściową.
W celu wykonania rozległego planu po„L'aiveni'r du desespoir" jest wyrazem zdecyzamierzone jest
dowiail1d·e pesymistycznego sta1110\viska. Autor wojennego hucM•1nictwa
indudrehodzi do bardzo smutnych wniosków, że przede wszystkim przeprowadzenie
strializacji wszelkich procesów budowlanych,
„Współczesna literatura rodzi sie w klimacie
tragicznym i zajmuje stlę rozpacz.Jiwa wa,lką a więc: wszechstro1my ruzwój przemysłu
cziowieka przygniecionego cieżarem ludzkie- budowlanego, wyprodukowanie z miejscogo byt-0wa'llia". Ponieważ człowiek stracił za- wego przeważnie surowca materiałów budoufanie do otaczajacego go świata. nie ma wlanych, wprowadzenie fabrycznego, stanutworów radości i werwy, a żvcie stało się dardowego budownictwa. Zagadnieniom tym
1'byt brulaln,e, k-0nieczność · zbyt gnębiąca. poświęcają wiele pracy Instytut Techniki
Pocl!ucie, iż „jedyną rzeczywistościa jest oo- Budowlanej oraz Instytut Masowego Budosze więzienie" · wvnika wedle a"Utora z faktu. wnictwa. Liczne konstrukcyjne projekty i
7,e .,$wiat zaprzecza istnieniu Boga, co PTO· typowe projekty domów mieszkalnych wchowa,dzi do utraty wiary i nadz.iei". Alberes wy- dzą już w szeroką praktykę masowej odbuprowadza swoje tezy z analizy powieści i wi'e- dowy. Jednym z centralnych zagadnień Inrzy, że kierunkiem rozwojowym literatury bę >tytutu jest naukowe opracowanie problemu
dzi,e stw0<rzenie w pow.ieści podbudmvy meta· urządzeń miejskich pojętych w najszerszym
sensie jako kompleks inwestycyj związanych
· f·i zycznei. '
Temu tonowi raz.p aczy i zal't'ubienia się w z higieną, wygodami i komfortem życia w
mieście czy osadzie. Typowe projekty nowooowikłanym splocie rzeczywistości - tej chę
ci zatrzymania życia w biegu - przec·i wsta- cześnie wyposażonych a wymownych pod
względem architektonicznym kilko- i wielowia1ią sie os·tro wypowiedzi teoretyków i zwolenników marksizmu. którzy domagają sie od piętrowych domów mieszkalnych, najdoskoliberatury nowego realizmu, aprobującego rz.e· nalsze typy dzielnic mieszkaniowych, nauczywistość, reali7'mu wyrosteg-o z wjary w kowe opracowanie norm projektowania mieoto pierwszoplan01We zamierzenia
szkań człowieka i pr,zy.s~'O'ść.
Instytutu..
fwa Korzenie.wSk11.

kiedy zrobią się odlegli i zam1mięei w sobie. A tymczasem jedyną reab1ą drogą, na
której ich specjalne prawo do intelektu i wizji może być prawdziwie cenione - jest zajmowanie się rzeczami realnymi. Nie prosimy
koniecznie o naśladowanie Sir Williama Watsona „Ody do Mr. Lloyd George'a", ani nawet Tennysona hymnu w sprawie formacji
ochotniczego oddziału strzelców - żądamy
jednak od poety zainteresowania wobec aktualnych faz i wydarzeń historii ludzkiej w
jego pisarskich kontaktach z publicznością.
Spodziewamy się znajdywać w poezji politycznej szeroką różnorodność wyrazu, spotykać się i~ z filozofią i z satyrą, ale niech t.o
wszystko posiada znamiona żywego stosunku
do spraw o charakterze publicznym i do pa. lących zagadnień współczesności.
Olbrzymi kontrast pod tym względem poczasami a epoką inną między naszymi.
epoką, która była tak samo pełna wielkich
mężów stanu, konferencji, wojen, aliansów,
postępu, nędzy. ateizmu, ortodoksji, rozpaczy i oznak wybawienia - widzi się wyraż
nie, gdy się otworzy tomiki poezji Coleridge'a
i Wordsworth'a, Shelley'a i Byron'a, o nawet Campbell'a i Moore'a. To byli - przy
ludzie z oczycałym swym wizjonerstwie ma skierowanymi na przedmiot. I jakiekolwiek zaimowali stanowisko - w jch myś
lach żyli bohaterowie współczesnego im dramatu i odbijały sie wszystkie sprawy Pań
stwa. Mieli oni dzięki temu wpływ na czytelników wszelkiego rodzaju, a talent ich był
na usługach współobywateli. Bieżącym zagadnieniom teorii i administracji poeci ci nie
byli dalsi od prozaika Cobbett'a.
Shelley pisze poemat pełen gniewu na
wieść o masakrze w Peterloo, a Coleridge w
swym „Fire, Femine and Slaughter'' wypowiada swe myśli o następstwach polityki zagranicznej Pitt'a określając ją jako „danse
macabre".
Takich pisarzy przyzwyczailiśmy się od
dawna nazywać Romantykami. W rzeczywistości jednak byli oni niezwykle żywi w stosunku do współczesności i jej fenomenów.
Niemal żaden artykuł w pismach codziennych nie uchodził ich uwadze i ich osądom.
I nie solidaryzowali się nigdy z jakimkolwiek tezami wyłączającymi jakiekolwiek
grupy intelektualne od odpowiedzialności z&
politycznej, za
sprawiedliwości
przyszłość
przyszłość społeczeństwa. Polemizowali, gdy
zach9dziła potrzeba, prozą i wierszem. W ordswordth nigdy nie był aż tak pochłonięty mistycyzmem, aby nie pisać pamfletów politycznych i nie brać udziału w kampaniach
wyborczych swego kraju. Chodzi nam tu w
tej chwili nie tyle o to, z jakimi stronnictwami wiązali się ci poeci, ile o sam fakt energii, z jaka, na temat snraw publicznych przemawiali do publiczności.
Byli przeważnie popierani przez prasę cowszędzie jako
dzienną. Coleridge'a witano
naczelnego publicystę. Wypowiedzi Shelley'a
popierano całymi seriami artykułów w dzienniku „The Examiner". Byron nie potrzebodziennikarzy:
wśród
wał sprzymierzeńców
Jego „Don Juan" był sam w sobie potężnym
przeglądem stanu rzeczy. Ostra inteligencja
Byron'a była tu na usługi wszystkich interesujących się istniejącymi w Europie warunkami i możliwościami rozwiązania zasadniczych problemów. Gdyby Byron żył obecnie
-na pewno nie zachowywałby milczenia wobec współczesnych dylematów. W przeciwnym razie nowy „Don Juan" nie zyskałby
J. ż.
zbyt Wielu czytelników.

Kronika radziecka
Naukowe podstawy planowania i budowy
teatrów, stadionów, muzeów, szkół, szpitali
itp. opracowuje fustytut Budynków Publiczzamierzonej
nych. Tematem monografii
przez Instytut jest specjalne zagadnienie,
analizy centrów kompozyjnych
dotyczące
miast - w historycznym przebiegu i we
współczesnych rozwiązaniach tego problemu.
Instytut Urbanistyki opierając się w
swych pracach na osiągnięciach światowych
w dziedzinie teorii i praktyki urbanistycznej będzie równocześnie uwzględniać w szerokim zakresie spuściznę własnej sztuki budowlanej.
Akademia podejmie prace z zakresu historii i teorii architektury uzupełniając poważny órak w dziedzinie historii rosyjskiego
budownictwa, które dotychczas nie znalazło
Przed wojną ponależytego opracowania.
epoce renesansu,
ważne studia poświęcono
żapominając
ar.chi tekturze
antycznej
narodowej sztuce.
o własnej,
niekiedy
W czasie wojny wydano kilka książek i rozpraw na temat starodawnej rosyjskiej sztuki
budowniczej, ale opartego na naukowych
podstawach kursu historii rosyjskiej architekt;iry dotycłtczas brak, W ramach pięcio
letniego planu Instytut Teorii i Historii Architektury przewiduje wydanie wielotomowej historii rosyjskiego budownictwa. W początkach 1947 r. ukaże się „Krótki kurs historii rosyjskiej architektury" oraz wiele
monografii i rozpraw na temat ludowego
budownictwa narodów ZSRR. Dokończone
wydanie pieciotomowej ..Hibędzie także
kb
storii architektux;.y".
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Za1 ll 1 11e !! urna nłtpokoiucych ntts
zagad11 lel1. Pmrówno llPoł·ecznvch lak i kulturalnych, musi być bardiro wielka, l~śli stan
nasze.1 vrasv periodycznej nb:ewyższa pod
wz1d ę dcm ilośc:owvm start p fa ~y flr7.ed VoletJne i. Ptz~ .puszezać Haleiv. ~-e oh!lta llc.ztla
czasopism litef"acko - !ljjo!eczt1\ cli tluma1.:tY
sic tó\ 11le1. nie\ 1ełki111 \v~Hlż i~!l! czE! t1ll!l~' t~
nlrm r. 11lat k. ·eitar~kl!!lto. W11r~ isrt'. i tll
wkntetttmy lu! W lltied111lne, l{tórel śhell!ll
bJ'~łtty pnświed~ nie~o tttleiscn \V hi11lei t ; lll
\ffaii! ·tu
orzegh1dzie nrasy. !Jow; iila rnl
fodo,Vlsl< odtlalnt1 •cll od
twthcze ilmhlci•e
tak f.\\lantdl ,,centrów kttlturali1Vch''1 klt~rY
mi sa dzl~ r!tltl!ltl \vsz!!ll1a "'HlPllWrJse tl fi
miasta w Ptllśce! Kr koW i ł ótlt ~!lh€ zWl!lz<tllie Ilf tatul'. li! ca lolt i!lalh~111 iYlilll i{t 111 ,
raz z~rztmy lllłRrl!~ Ktl11Jpete11ci! ni lirzll. kt~~rtti1
ry r. teg-u!v sp·elnia dziś iunkcie il ace
cie rzeczy poza granicami je.i;o za\\:odu pisarskiego, zastępujac nieobecnego publicystę,
wreszcie poszl'!tzona bat.a ótlbloreza - wszystko to zaktYwilnwalo ośro-dki kulturnlne lcżąee noza linia Krnków - Ł6dZ l iJ rezultacie ieste 11w ~' lndkalnł krv tallio,vartlft . to
życia _k:ul1ut111!1el!ó 7,afó no ttad mótzett1, lttli
i 11 Oo111v111 , lu§klt. w KntttWicaclt ezy Lublinie. Powstali/ l~dnoCP!csni· CUisn11lsl11a lih!•
;; ii!l d11ie li•!t\fa~lto • t1ol1:1 znc, J K
rl!ćkl
„Odra", 117.ńrói", uŻvci lit~ra lłlc'', któru
gtullcic rzeczy nic no I na oobie wyhi nćgo
piętna rmlintiłiski i s11ecvfikl k111ltttal11e1. ewnlufac ćofaz bardz!el ku t'ozvcfo111 ie-d 11 go
ekłektyczue~o czasopisma ścio;Je liU!1ll kle n,
.Tc~t tte -i1 unellll@ Il ,u i łlln. t.l! o tnt ki
takle lak lt1Mk czy Lu 1Jfn, t10~! tł Jtic
ft •la. t.et.a J,ubll11) 11ar lra I I l ult11ral11 ,
sa reprezentowane .nl'.tcz 1rnto httrnleiną t1rllsę. Nikt rozsadn)' f1le kw słiono I.fal nigdy
„nrawa ilo hela' kttlhiralne o I 11bll11a ctv
Kato ie. 11ikt tti_ltdv ttłe t ierd1.lf, fo he {l 11tera 11'11! J !l.rŁvs1\ ewe ktliiu mo~e o)trarrlczy~
sie do dwóch miast i do re1:1re1li!ttllllący h j
dwóch t.zw. centra1t1Ydt t\l'l!;ndt lk(Jw. llfatcgo
Jólefa Nikodema Ktosowskiego
też att\'Kl!I
.. Szkodłiw,· fetyszyzm" C.Zdrói" Nr 6) jest
z iednej ~trony przvkrvm nieno-rozumieniem.
otwartych
z drugi·ej zaś - wvwala·niem
drzwi.
imputuje
Autor wvmienionesw artvkufu
t.zw. pismom ce.ntralnvm. że „Posiadają peWłla chafrtktrt'Y tv<:zf111 Cech . a miarttlWićl :
nie z.nosza fhlrttzó • fntmllem 11 ło111last c t
kat.d·e nowe wydawnictwo oeriodvczn!(_ · (i
mntvmi wvintlrnmi) r') ch11raktcrze snnlec~no·
literackim, Jnkie 11katc ~I na r:f'nku'',
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te)l"o redaktora, natmniast 1 cała hx:zJBwością
traktuje WSJ:t1711111iliny tttiesi~cz.nik ~ety;cki.
którep:o da \Vnvch -tradycji i ohectiel dzfa.lalndJeiU me 111111~ mille liisturia i pa11tlęć, w uwagę net lłz gQ.b11e predj/~fJ~cle ~
ści ttikt nllrdY rl!e kwestiort-Owal. W caJym
swoim rozumowattiti doPUsM;ta sle KloS<Jw kl pierwszy głos ffl.teligencJi w szt«Ce byt glo. frntJ „D„l' ~lfJWietJltj" Malraitxi b~
zas!idllict.ego bł~du firzyJmuia cZeśi; ta zu- sem ł'o c rowa#ia; NfidtJ;o, ~ w roma.n- rttlifaf Ul ret.J.'tJlil.Cfi eliińeklej, Oi Wdtie są nutów. §k!!!towartVt-ll 11od adfcs-ettt nistti taklcll tlf:lłne1n. Po Ui!Jfna.ch ltapuleonślćUh I K11n- eziJWl!ielt! f!fitmotiHkfl1ni. PtJsffl;tlJfini w iftOO/el
iEtk „Ouf-!r'. "Zdrój" czY •.Kamena" i;a ca!oś€. gresie Wiedetiskim Wszy§cy prt1eit ba1tkil3- sutiWthtJ. et sarn 1W sam z wlii.imij, egzyeteiwfą,
która W dluM n!l!.!fo ma być taekomym dyba- r6w fra:ncuskWh mieli powody dii ylębtJ- weu.!n!)trz11if,, szill«i}ri Jej pó·twiertl:t~ 'W
niem na · ł'cie i islnillhle t?1o:h nlsm.
lellig/J Riezaduwolil1t&J. w JJ111rti}1le· zttt./iod- tl.zlatan.iu. Tworzą 11obie tltiJ,y i!4ifnu t11 liirę(fu
Daje to ako.zję da rozii>inłęóła
odptul!a w innyf'!h solipsy;;mu.
PomlJaJiltl ton atl lct11U, gdl!le alłlot nl!e wa· 1tlef ~ ilt'oilk@Wej. t
het sł!), mó Mltto o w pólnrnco ·41ikach i redak- wlt ·st10 6wcze8'1Wcll J,iiHH yla się wtfrs.twa in- bujnej i bolesnej ns11chologii w powleOO\.
ciael1 !Jism t.zW. cć11tralti. eh Hiv~ać słów ta- U1llf!e1tcj~, fct61'a :nadała tym prrtwie po- Mauriac dojrza,ł w tym moralne zagadni&nlit.
kich, Jak „gartA"ste. r. two slowa1'. „me;talbma- '11.isze lt1tlflli ilt.mlciom k8ttalt ftl•tyst!/c~n1;. <le { feligencji frf1Jncuslciej. Moterialfuta będ;&le.
11
nid1a • ii1 \l<lzld tt1iHtn11lnHltill" I tftk daleJ, wYrJatlfi llatt1 k est! li() !'! ~ siu ! llćl§~ !el1:o z!I.: JIU IU.lbtlfl''!i:iltt f/IJ p11 swo}ł111u, Śa1notnfJ~ć t..lo- w tym wi1.l-!ial jesZNe 1eden fae&yn.uj<J:011 oJ.
1Hlhtt.i „11j 'f'V111il.nt1Jc,;Jtt1J eilyi!JI b1/lri blrJiłk ga,motnośc.i s-polecznej.
ritl!ó l ffrt jfłeC • ie tlrlnvl li e ir11. ef tu- Wi§ft
rlifl. Qgll!Ł·ee1mv1t1 ~llł!l 1 letn lJetli'.ie ltilpewne sa.'liUJt1it1lóią; i1ttl!lige1ita 1iJ ootrt to tł fflr J- · tv wm eatltJfm ·~Mie eanUtt'lfl się łO ~
11 @r!l.1119 j1tl\ 11 tl ótf!eej piJ- s~l/m dloi t'ifl, Bf1.11t/Jt1ili t~lłl.:nii tUi tH'iył'fi11h bo wiole llttm.ótl!Uścl u b1'0/01ly łO filozofię lieideg
stWhHtlz !fa~, fe
W!ltltwunlll nawv~h tit m literackich i oe11ttlfl- teJ 1' '" Jakub R~u8§eti>l 1t"l!fltyslEI llul1ie piJi!itćl- gern młrJtl/1 podówi·z!tlł tJ'isarz_Jean=Paul Srwiag iak J1n i· vct li\Vi1!l dotvehctns lstr1ie)n1111 wy obi &
tL U 1•11dan11jącl} wla.sne eJUiBop~
tu 'tllneyo, ł1 ilulfl figo tfe
outi1JIU1
pisma, fePrezentuią{i zurówrto I vorcta~e Ja]{
yi'od{J ł Will w_&, &th11ot11j/ tę 1dut dfJ Y in p/:,eri wujiUJ, Surtre zajmowal się !{jr/Jzoffb
„ ittrnre v kultUtalne tl hel!:o 6~fodk1t. bedtie: p~
my W d!!lsPJ Y!tt el u Wfl..l i!Vll Ul 7.łVtni Wil• ffo1'6a,1 tleął1 b11 '1olłl 01wlsrriUtJ oh'l'«J l1tllltu kt6ra ma być nieodłączną cechą ~tnienlii, lttdz
nami tttze!mdrH!I .tlllt1ttortllr1 k111lur1tlne! ofi· /A' tfoi-W '11:i~1Młeni11 lłGbte ul.:ło<li.Jlllf llolll/.f kriw kiego jaf, 0 iiti tlli:foli'iek jest 0 gralticioony w
lowt!llca tli ~~ tay11ti4
~teite1tól11 v lt •J§rflllk!J , tl~ V tn lieJ~ie t.ódi, ftie ll•l<ł;;iał. Mf! altCJ.tJja §/1.1litJlrWllt!i niotJla lą- nza8i~ t ~~ !liihiiiy
lli!Y K · I r1w, czv .1 1. 111 •1 Ot'ira lub ~Jtota Ka· v y~ się • n.let!ltętUą efo urt:ittllt W 11c.i11 ripo- }ligo eitJ{)loii& @tlzy:łtencjl 1t(llnoMuJ, FflltaUłm
t a b dzilm1Y nifnie uważać. ftitJt1tl/11t, ti.lba, !m'ę
•l
to\ I' ,
prstUJ1 n'i ft!, 11nyla p6l1u- iliiiierci, 1~t6111 niegalJ :, w epoce naar.l!iJh
hv w 1ira ach artV !v ctnvch nersvektvwy rl ad flo ~, tl i~ra.1bitt Eli(! w 1111
ąa:ztł /eudalnri wyobi'oh1.ią uJ tert·lł'ze
ó 11 •c-eli1!.'Jl?h /iabek
11 ~ze nie zwdalv 1ri llQ n r , cld:V'W tej cz;y wit.J~ zciol ilJi!ctowj/th. Byruń H1r1/1' qdy o me- Jliaeterl!ncl.:n, pr~ybral w /atctelt mlęd~ywl)JrM&
Innej rzeki. l11b tego c:r,y inne!to miasta. Re- podleglo:~6 Grecji nie rn·zeczyl Sl!'1Jj!Jfl111 .llfrm: l!l,!ch. posta& /ilo':.oflcznq.: f'l.taU~ dmleroi
t !11ks11~em. na którv mo7:na o- ftl1<11J1"'· f{o# od Mit1ilohti/ 111 1.'tltt 1Ł•I _ tr11ne7 nłciel'rr R'lę w il1tnt1/m ]Jl ~terll i h łenici.
gionalizm
11 rt tl 1• l! IV tlrl7.łflm lrnltmalnv 1.·fr1Cił ti9 ł Dogi m f! lilfl +1r11 rirl L• S1t1~ ot'." fJJl r.d„/J / n,cjf 11]tr /11
hle PO
!l'IJ tJ, e 71 #la.ei
yrt'I n ttt , I o@ o, 1cdnto 1v o- 11<lek0Hl 1t
cato łel I · I
by~ §n?ń h!Hdlhll, p1'i t1I•• •e, f wl}tlmlych przed clr!IU 100Jnq łlriwel """
Nie
l,est.
fl
11
WV
111e.
itcie
A
l
1Hlll
u
kl. 1 llk
C/to„rJWal } IJU UU'ję d ltll1tn1a 1 po .~tli la- tre'a, t1rl(Jb11 n(i tmn • rt ·Me lf/C afi lfiHdl,
idfld tttk1 i)odt t<lttH1 fach W 'Hit ~ym ltpolcooe istwe w 11apulr1111111n i;,iczirm 1 nie był d-' iflj tl! 11c111 liternrltfm
wah1!111, '-te~zla. ze
zafH! ftle ~zys-cy Orli o 11!cv k111\ury w t'ot- jęl//ku 'YUW/.twają· romrmt11Tf.lwm c lowlelai, F ·a;icji. 111 Tym ~as m Stil'tre fest nitjno111nzą
1
sce bet l'.~lcdn nli to. l!dzl.c ie znaiduiu.
lct6r11 walCZ?t :; wintrakam~. T11ch, co propa- .ąen.srr.cja, -Stalo si~ fn dzięki fdl8ZPj etuolllcfi
l'\vł moie. że pl. ma t.'1.\V centralne ostró gują beN/jZ1fli1Wt!<5, jęeyk pop{ilarny na.z11wa tej fUo ·o/U /Jrt motn.·Mt1„a. Wirfoi'.nle l1Uitor-ta,
krvtyl 11Ja n'ek1óre tloczvnania c7.v nastawłe kiblrrtt111i.
l!pralM t.al mlz , walka o wolnufić f11Jtra.fl 1lanln pism I.zw. rrowincfonalnvch, I{rytyka ta
Od o.:iasu rnnant11;mm 1i1naUtlm11 1V po11ta-11.•ie wet w cU]gn kDfTm lat zmodyf i.koll'fló m1/l111rJednak nie wvkracza no~a tf!111v oceny zag-a-. (11.teT.•'gen.ojł !IMtiotnod~ stron?!'/ '! od sfero r7.ziej metrtfi::yc:zna. koncepcję. Bolin.tr.rz11 Sartlnloetila. nie usifuJ~ ttl!idv bagatelizować atiło dzia/0;n:Dtz gło1wpx1: v 1n116li i i:ttl~eć pra11•0 do fre tmalr.tli w d irtlo1d11 ra.iunek p1·zl!rf Mlr:m
ra. Dlatego też z nrzykrościa notuiemy brak be"c IJ1!llioki, Smm11tl•ość. ZCl'Ylll/lrnlrr się w !fko- istll<ieni , mo;e ll~e olllritcc""1ly (l/e d111iJ lttla1
dobn·ch obyczajów w śhiskiei .. Odrze", i;dzie 1'11/Ji stfmboli nu. dtJ etlTllH 1-ej w11i1111 1fo•/(t_ e ąt!iJ, ct/Jlt n/urmoit•rttJ r! ialttni
• W lalach
w Nr. 6-7 aut r ourt!l(1 i{ie1 IHoulkl „„Glos~y tiJW#, 6bltl dała lłię p§tJCl10rtnolLq Ft uda. ul.tt/}dc}l hitl61'1Jlt'lil.:iej li rn d ialat1lt1 by/ rlla,
nota•tki'' pozwala sobie na uszczypliwości ,od
ę t: l'llćhe»t tJfJ!l1'"1t..
łllff1liy j tl114 w1111tą a drtlJJfJ, Nid bl/lt1 nzu- F'trM 11tr1 Jmmy, l1lt!yal
aC!resem swego kole_i;i z „Odroclz-enia". nil! sadnionej filozoficznie sarrwtnu~ci, ktJra by Po wyzwoiatiiu l 1'rrt,1icji ika flto ofitt d~łrtla..
tylko detraskując, co nie jest urzvjęte, inicjas-it tnoglo, i1?a ślalo się be.l<'icrit11l.... oa, w ~Wlecic !fłr>
ty Zbigniewa Bieńko Ił kill\tO. leC't tlłl domiaT slda.11 ala rl.o d,. · lania. Zdawttł b11
~ p~u ·0 samołnod ; Jest st11lq fol"ttw o- -~1lnk6w rzeo:zywistych mo'!e dna U!ltlmclnlać
baga/elizuJąc jego kronikarska nrace. k-tóra
a ~u stoi za nią mYśl o
na wv tawia·nlu „cenzurek''. b'l'ony "1.teti.genk f}'t"zed polczuiałn.i cl::inlrtln.ia, we::elką rU„lcf1no.4r,
właśnfe polega
fYT'zykład ró1'tU!lnty- iim&eMi, r1lis~11ja ttfc vllci, '16l istlllc11J.a i wietemu
przeczyl
tymczasem
Pracom - nie Judzlom.
ctntt. ·nru ota„ ttit't11a11n 'f11J8t~p11w1/m t'ottlalbzm.11.• Przecz11ly temu popularne pojęcia, k1óWe wprowadzanym na wzór oewnego lódz• re 7"ięe4j mdivtti od ksiąg filo::.o/6W, elltet6w tyk.om 11./Jienłeuo stulecia, W~ft! &r11t1f!ł1i.111i6,
Dalej 'nRStf;'TJU ie atak na „nrzei.t\ądaczy"
Pr••sv (iak określa ich Klos'OWSki). że ci, za· kie.1?'0 tygodnika llterackic.iro dziale not, którY i leka.rz11 churób nerw<>Wych, Śl"ia.dc~yl11 one ldó-rq proponuje rl.,i lc]Rżcf inteli{/encf{ Sarmi,tst okaiiać no 0110 ~i;tafemu ni m11 radę ·1 w „Tygodniku Pow z·echnvm" no i nazwę
pomoc st 1 rnlu sle zlllnvidowad m1Wopowstutt „Bet ogt6dek'', ?;fHi!t\u]emy tiotke o numerze f'acz~j o t1{'m1 ie „8aimotnoś6" jeRt fo1'1nq. o- fre, 111z/rh'ru• nil!/111!.'njące l!ro11i r'itie Ttosm czpismo. Wreszcie wystepuje autor artykutu z „Wsi" poświeconvm buntowi chtonskiemu ro- l>fony odrCbnych tJ!leh BWojej iwiodrmzo.foi. ne. A prttyciq.ga, i /riJJcynii,Je choćb!f dlfl/<!ga,
ulomienna obroną wtasnego pisma: .,Zd-roju''. ku 1846 i Szeli. Autor notki. tttJ wielu zastrze- Sa1ttatnoM rmta n<ij11'1! dą tt1<1rtn ·otą, jalc'l w 'e śpieB I '>tn ''atlinelt ll:a[IT0-011 j po11·l111ic:i
JS1fcholooic-n~j.
ztt#i~t* c!tl )eł], [n,t h 1ff'li(!{( piiJil"IVB::f]
Pn. ' 7d oia .:dat •c ll"l' ieniacl1. że daleki jest od anoteorowania 11d• inteltg
Y
Przejrzrl
Podobnq 11wolttcJą w f„trrrli t1..'<ljn11 Ila ttakoWi·
"
lo
pr~ypU::yilki.l
,:Z.\lro·u" ttak samo rzecz sie ma i z innymi sku chlopów. s1-w1erdza. ie „rabacja~ byt Vf
prufeczlt op;smam i rzekomo krzvwdznnvmi p~zez istocie kontrrewolucvina. że wskutek przed- tw6rcę reliy·Di w 'JYl'Zeszlości, każdego r!Jfor- Nz11m trJrcnie odb11#rr 1111 ś l filot:ofkJ'tna
t.zw. nisrua cctJtrnln•e) i stvJienl:tiliśmy, :te wcześt1cgo Joei wvbuahu Onllciu pozo ala 1>0· tiiattn' , Ten .dago r t!.ol11rtjottd11tt1, intelioent Cora R1nno.na l11.rr111·rfcma tealo~UCfola lwowuwag-i na temat tego pisma bvtv raczej -ilatu- za obrębem działania ruchów rewolucyjnych ohiJt?iie Mt1/Wttl wielf..1:;1t srr1mot-niki m. B11ł slłiej :::1.-uly fenr11ncnnlo9ill;n1<J'j. Sm·trc i pl'ory pozvtv 111~1. ho wrM:tCib nie 11mgły 1 nic roku 184. . Tak lt;ć wsJJUł.Pta oWltik „Tygo• więc i w·iełkim san1 0.tnilv-iem Chlrystu.<J, kierły fr.eor Tnr1r1rr10H ?vlflł li fll'r!"'la i: t11cT Bam11eh
PDWinny "bvłv bvć inne. Ostatecznie t.zw. pis- dnika" wvstępu.je przeciw „rabacii" w demo· ffeJ wl1 w k<J1foiofo11•~ 111711U mi~· · zm1.8Tcn 11si- 11tr111.01 •isk i dotarli dr1 pQl.:1'Ci0•1 .i flfl'm.rr.rji
ma centrnłne nic 111niu tad11c1to nowodtti ),y kratYc1.nvrn ryill zlunku, z fryg-I]. I ą czapkn l•u•ala tt lrJ'Wieażyc!, l171ł t1.łu1, n.fr ll"mdołno rldctla11ia, ti1ll•o fe
lo••·rr profcsoM lin.martwić sie. że d;delnice takie iak lubelskie,
Szydło z t·el!:o rzekomo cz·erwone· rlltt~cnn - 11.fahomet, bywał· n:im C'l'omu•ell i ·rnrdeua /J1·~111ią l1r11·<1.irj umforlco11.·rr<11ie.
gtowie.
na
S!nsk czv Pnmprze maia swoie nisma liternc·
(„TwórczoM"
~ rtukul „Czas i człowiek"
'l'owarlrJftłt11•0
kie, co ~władczy o 1nlensvfikacil życia kultu- go worl n, w Jal 111 taszy! swego kota autor .al.11i:1Jr:iel ll-Hę<Z~!ltr1.rodoweg•o
ralneiro w tych ośrodkach . J-est nrawda nate- notki wychodzi dopiero w nastepującym zda· Robofn-N.,ów Kalfol M0;rfcs, 1t )1ewie+t tlttfJI tnn- N1· 2) koricz.y s~p tJO.chr;t11 cl.o uśu•indomicnitJ
łowicką s11•oj j sifJI wewnętrznej. Ta.
mlast. ie w sorawozd2niach tvch znaiduie- niu: „Ani nasze poczucie narodowe. ani myśl komtty o1otor chcąc wbrew reokC]rjnej oplnii prae:t
my uwagi krvtvczne llotvcznr 11oszczef!ól- rewolucyjna Tiic może traktować rabacji 1846 okazać sw6i na.jioy"RZ'J/ szacwnck dla Lenin!! 11ila - ,, T1·1or11' i być ••t'Ql11ą może t11lko wtenych pozycji danego numeru. r tu htż tr.z,eba r. jako symbolu walki chłops.kie.i o pelne pra- na.zwol g-0 róumież urielkim swmotnikiem.
iłJ!, jcilri siehie samą dobro1"olnió odda na
POwiedzieć cała prawde. Cytuie autor artv- wa". Po czym nastepuje CY'tat z „Choratu"
W l.M1wh międ:.i 1t•oje11mych 1trwrr1t.10 d ittla- 111 J/tll'a·1' rinfo dobra, r1 ęktt.r• i r11·awtl11. Wówkulu _nazwiska znanvch Hi'fraklw. któr ·eh UJci k"eg-<>" „z dvmem ooiarów. z kurzem nirr nabrała J:byt tt'iiJlki j a.fr.tualnu.1d dln in- r, et.~ dopiern 1 tnieju". Ni~ t" t11. fo filóznfW!,
Prace ukazafy sie w .. Zdroiu". Ma to być le- krwi bratniej ... " nrzy czym ostatnie to słowo
n{e wsfanttjc, co mirinnidci1, jest iłobr m, co ·
gitymacja pisma. Otóż wvdaie sie nam, te o · zostalo wydrukowane t!ustvm netitem. WS'Zy- telige11 ii. m11 żal.a więc oifb .(, sic. w sf1H'tte
istotnej wartości Pisma winnv stanowić utw{l- s-tko rozumiemy! Kot w tV'ln worku okazał się my. li il ltterałuł'te. Zdaje 11ię, de /lie1-wB1171 jest pięknem, co jest ]J'l"awdq.
ADAM WAżYK
Jlla;u.f'i&c., pi cw11 lcntolu:ki, zwrócił
F1·CJ;1Ul() •
rY i artykulv rochotl:-:uce z teiro środ·mvlska
olldnrYzmu i o awY 1uzefl
kulturaln·ego, i.rdzle pismo sic ukazuje. leli po- czarnym ko-tern
ziótn i ich waga będz!e jedvnvm usiirawie• oznakami walki klasowe!. Autorowi notki, cyTym• tującemu na poparcie swoich t·cz Uiejskiego,
cłliwieniem notrzehv istnienia 11i ftla,
czasem, ieślł mówimv o ,.7.dro '11" i nie tylko radzi ny przccz:VtaO .fullu za Slowackiel{'O
o „Z<lroiu". to nie znaleźllśmv w nim takieo-o „Do autora Trzech Psalmów", 11:dzie uważ.ny
materiafu. Obserwowall~mv ruciici du~n nil'<§ć czyt !nil otluaJdr.le 111v li I dZ'iś I szcze wiel- Zaiła il Żydostw Polskł"Ro (album r,dii;ć) lwb czterech na karcie bez żadnej oprawy
rz.eczy o nlewvsoldcl wartości artv!itvczneJ, ce aktual~e.
Nakf. CerltralneJ Żydowskie! i omlsjl Histo- graficZ11CJ, bez odpowiedniego tła czy.ni wraozytaliśmy artvkurv nie za ;vsze stuszne,
Db
że.nie niedbalości. Dr.uga sprawa to druk. Druwreszcie kwestionowaliśmy wvbu.iały re.~10"
rycznej w Lodzi. Str. ~H-to4+lb.
karnia Sw. WoJclechu, Jedma z nalle)>"zy-ch w
NAGROD LITERACKA
nalizm i separowanie sie od oozostafych śro
Nakładem bardzo czyl!l'nei ostatnio na polu
dowisk kulturalnych. czego świ:'ldka'fn i · równreż
Polsce, nie wywiązara się ze swego zadania
M. KRAKOWA
wydawniczym Centralnej żydowsk·ieJ Komisji I bardzo zlym odblcle111 zmniejszyła wartość
iesteśmv zawsze. ilekroć zaznajamiamy się
Historycznej w Łod.zi ukazał się obszerny i efekt dobrych w oryginale fotografii. Więk
·
z treścia ślaskiei „Odory".
album, zawierający 252 ulięcla oorawJące sza część z.d.Jęć iest odbita n.le do§ć o tro,
Niewatpliwioe Slask -- pozycja zasadnicza I
zagładę Żydostwa polskiego. Wedlug PIGcioniektóre wyi;-lądaJą nawet jak rysunki OcZ}"o
wymagajaca . pecJalnel onieki - zn lazł w
języczn go wstępu układ zdjęć Je.st ohronolowiście tym samym staooie i'dh wartość doku„Odrze" swoje odbicie. Z drugiej &trony z
gicwy 1 olłeJmuie 17ięc okre-sów: 1. „stJomta- mentarna.
„Odry" dowiadujemy się o S!Jrawach ~lnskloh
„n.ieurzędowyclt" represj.i,
jeszcze
nicznych".
ba.rdzo wiele, Kwestionować należv jed ·nie
2. powstawania i ro-zwoit1 glh. t. 3. evekucji.
fotografie pochodzą prz.ew alinle z ari:iriliteracki materiał „Odrv" oraz dział a·r!vku~ydow•kich
i likwidacji ~kupis
morcler•t
wów niemieckich lub z pr-ywatnych ~biorów
łów teoretycznych z zakresu literatury, ·któi 4 obozów. Część r>iąta naim.11!cis~a. poŚ\\~ię oprawców, którzy lubowali się w uwiecutiare często budzą podcirzeni•e. fr „rerspektvwa
cotta Je•t partyzantce żydowski ej . 11Ai1110 t.ego niu swych „czy,nów". Pokaźna jednak c~śd
Odrv" na sprawv litenitury i stŁuki ni ·e t
wysta•rczajaca, tak Jak nie m!>że hvć wvstarc:r,a
obJaśnie,nla. podany w nim układ nie rzuca się
to <lzA.elo Żydów lub Polaków, którzy z ruHają·ca. perspektywa Lublina. Krakowa czy Łodzi.
w oczv i wydaje się być nieco chaotyczrry, żen.iem życia fotografowali niemieckie zbToCzasopisma tzw. centralne maja tę niewąt
tym bardziej, te poctz.lal tdieć nie Je. t równo- d.nie, by ie przekazać świaitu. W niektórycli
pliwa pr1..ewai;e nad czasopismami ukazujący
mi·erny ze szkodą dla okresu ctwarte.~o.
wypadkach, jeśli chodz.i np. o lódz.kie ghetlio
mi się w pozostarvch o'r-0dkach. ł.c ni u i·
forogran i fotomontnże dokonane zosfarY
lują narzucić tej wąskiej nersnektvwy. którą
Nną-rott1adzo· ny w ulhumic mat rlal wywor.uflfl!CZ tttłotliieiową nlclegalnq organi·Mcię,
stnraia sie nam narzucić 0111 na tnkfo "nk
cvinycli, ~wnltoó•'· rU:ll mog-lyby w zuneł
rzy czyrn z1w.ne są nazwi!lka fotógtafów.
„Odra" czy „Zdrój" O tvm jak groźne mo.i;ą
'lloścl u1~h1rl~ o~kn rł. cleii w Norymberdze. Wy•duwcy powinn·i tR.nnwczo
być przerosty źl•e pojętego reg-iom11imrn 111 eh
gdy żnają _.
Alhnm bvł naiprawc1opodnhndci rrzeznaczony
iednodmówki
świadczy literacka zawartość
ośt tec~nośeł
POdllć tthz i ka folograf6w,
rłCcio
m
t
o
<tdczą
•h
i!lk
fcv.
rn.n
r.a
d·la
1
..Cychry" i sens artykulu KloMI w kie d, kt6·
mają, źródłó'
nie
danych
doldadnyoh
gdy
7:l!S,
J zycznt! oh]a. fllenla odo foto.ittnfł.i ! d •uJę
rY stara się zasui;e-rować ~ztnczny podział
lit raako - spo!eczn·ej l>tasv w I talu na „Cett•
tycrne prZVfJlsy 1H1 koncu. ttlemnicj Jedttak ogólne: nicm.i·ocki·ll, polsl le h1h tydo lti
tralna" i „vrowinoionalna".
na skutek rt1ln· 111altJt'1to nak'l:ldu (5,000 zt.) nie
PosladnJ t: bóg t
dotrze o.ii do krajów w któr)'cli Il ość nad
Przykłady iakimi oneruie autor arh•kul 1 ą
Niemcam i pr:r,eslonl!a log-iczne Komisja Historyczna zapowiada w.
„llledm•mi"
p,
ol 11rza sic
W}elce chńr.aldervstvczne
wlado1t1ość Jlfipelnłonych zbrodni. wyda.nic dał zych ni bumów, p1 z de w ey~
myśfen 1 ·e
Kłosowski. że Jedno z oism centralnych „oA '1kodR.
kim z dz1cjów ghettn wunzaw~kicgo l lódzśmiesza" zasłużonego redaktora Pćwne~o trnej st k<iego. Powinny się one ukazać w sta111owcB(J
łhumu
hraki n•
Najpoważniej zym
tycki go mie, I cr.nlka zn 11e11:0 !lz•croko w o1 rt y ~tyi:zni!l
zaniedbanie ~trony .l! ra f:czT1e
wlQk :-,yin nakladz.111 i bez w ku.:u.u1~ ...,..
Juli"n Przybo.ś,
kresie prtcdwoien11v111 ro nr da.. ale f)ismo
trz eh ~I b ów_
Prosty uklad Zdi 1:1 I>() i<xLuyu1, u
ceQtf.aJ.ne wy.szydz.a tylko uieudany artykuł laurea.t nagrody liter ole j m, Krakowa
-
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Korespondencja

jalciegoś numeru „Kuźnicy" posłużył ob. bu.
Do Redaktora „Kuźnicy''
W NT. 1J „Kumicy" ukazały się <1Jwl e oo- kowi m 1 lemai do notatkii w stylu trag~
CURIOSUM
S'Zfo ni mniiel ni W'it:c&!, aJ.e o zind5zcze- tatkrl o dz.ialal'Il.Ości „Czyte1111ika".
lclasycZl!llej. Piszący te sio \Via, iakio skrolltlj
Lu.dz·l'll IP<>Szullmją ,;wykle sen.sacyj na piM1W. n1e „Trylogid". ·starcie Jej z powierndlllllri zieW i·e dnei, podpisainei przez ob. mi. zarzuca pracoWl!lik Kolportażu radziłby ob. bukowi
szych stro.nach gazet, rpod szuDllllyuni, wiedo- mi., wypa,Len.ie do cna i•ei śladów.
się .,CzytelmiJrnwi", że wydal tylko dwiie po~ 24 &'Qdiz.iny popracować w warunkaoh tru<lno.
szipai.towym; tytułami. Doś.wiadczenie jednak
Nie •Wdało się. Dziękri geniabnei prrenikli w-0- zycje poetyckie, a mianowłcie Przybosia ści transportowych i pocztowych na,d probie.
P.oucza, ż e najwi ęks·ze sensacje, najosobliwsze ści OOtektywów w ,,Dz,iś i Jutro" - szatański i MHosza. Ob. mi. nie czylluje
to
„Ku0ntcy'', z mem roz.powszeohniania czasop1sm ci·eika,woslki i: curiosa znaleźć można zazwyczaj plan marksistów
znaiczali'e trudniej. niż oska·rżać o nieud·olnoś~
z.ostał wykryty. Posłuchaj
której
mógił, by d!owiiedz.Leć się, ż.e poza tym
w mniej ekisponowanycll rubryikaoh, na dalszych
my: (Nr. 12)
„Czy·telniik" wydal ,,L'\lltnię 'Pus2kina'' (a mo- aLbo pr~emęczoote, albo nawet błąd or-gamiza.
stronach gazet, gdzie jak fiołki s<
kr-OIIllll1ie
„W „Kuźni'cy'' w artykule p. t.
młod ż,e PuiSzki1n ni•e jest wybi'tnym poetą to cyjny jedną z hcznych kiomórek tak wielk'.e!
ukryte w trawie - oczekuj ą na tego, kto je
szym br3!cie - pamflet" wspomina Żółkiew przepraszam), poza tym poezj•e All1!c1rz,e1ja No- i za,sł1wżonej i1nstytuoji, jaką i·est „Czytelnik"
odszuka ,; ukaże światu.
,R a•cz przyjąć ob. Redaktorve wyrazy wbo)e.
W kronice prowi1ncjornaln ej jedn ego z pism ski ze zgrozą o 'Il:llu,czyoiieJ,a,clh, którzy oce- wickie·gio ,i sz,er.e g reklamowany oh w ,,Kuź(Jli
maią z;naj1omosc
hitsbor.ii u sw-0kh UCZ111 iów cy" UJ1rworów poetyd~ich <lila d.z.ieiei i mlodz.De- wain.1a, ż.e tak cenne uwagi Waszyclh wspól.
1
stołeczmy.ch wyiczytałem, że olo w ziemi mdom· z,naj.omością „Tryl1og.iri. ' . W „PrZ.ekir-Oliiu" J. ty. Nte.zaheżn.ie IQd teg-0 M lamach „Twórczo- pracowników me mogły ukazać się przed
skiej. grupa kolejarzy postanowiła napra"vić
1939 r .• Wi1edz.1a.n-0 by wtiedy n1a•re.szcie, że
1
t odlbud owa ć k;lkunais tokilomet.rowy
odcinek Kott piszą,c o P·enicyLiinJi,e powol·uie się nie bez ści!", „Odirod@eni1a'' i- ,J»rzieikroiu" wiydawa nych
kolejowy B ąk owie c - Kozienic~. Ohwaleibnej iartoblilwej niedhalośoi na a,wtorytet Qnufre,gio prrez .,Czytellmika" stale 'll!kazują się utwory wszystk:J1emu co w Polsce j,e st de, wii111;ni są
na,jwyibitni!eiszych poetów połsk,ych, np. M<i.e- nile tylko Żydzi. I lllie tylko cykliści, a,J,e rów.
in i~jatyw i e obywatelskiej stainął je dnak na prze- Zagtoby. Znając zasadę pracy „Kuźnicy"
S'tuk.
SZ'kodzie bra k ś rodików ffmrunsowych, gdyż Min. i przegadanie si~ 1ei współpracowników, je- czyslawa Jas•truna, którego tom poezji wydala n1eż „Czyitelnik".
Komunikacjj 11ie prz e widz i ało żadnych kredy- steśmy pewni, że szykuje się w „Kuźnicy'' ,,K.Slłąźka'', obok utworów p.oetyckicth Leooa
Do Redakcll „Kuźnicy„
tów na len. cel. Ale kozie niccy kolejaTZe n:e są wielki atak na Sienkiewicza. WłaściwJe. to Pa5temaka, Staatl1slawa Leca, Słiob-0dnika itd.
w c; em i ę b ici, P-OSlano wjli odbud°'wa<: boczmcę się już nawet zacząt Bo Ko1!t: powiada z 11100~
tego wy1I1ikaloby, że za strun wydaWllllicbw
Do
artykułu
mego p. t. ,,Prz,eżyte fonny
„wlasnym przemysłem " .
szalancją: „kiedy Bohun posie~ał Pana Wopoezji w Polsce jest odpowiedzialny lll~e tylk-0 wyksztatceniia agólnego" w.kradły się błędy
!1odyjowskie·g o"
w co nie chcemy wierzyć, ,,Czyite!Jnrik". Ob. mi. radziqbym dla Z-O!'iento- zecerskile, z których
lst'9't01ie „własnym p.r.ze.mysłem" . Zabrali
diwa z.W11aszcza wypacza.
aby było potknięciem się Kotta I redakcli wam>ia się, <hlaczego się lesz.cze. ntektóre po~
s.:ę bowiem d>o bal1dzo dzi ś dochodowego pr.zcją znacz.erue wypowiedz.i. Mianowicie w· roz.
mysłu.„ gorze«nianego i uruchom j1\'t1Szy falb- ,;Przekroju'•, ale po prostu próbą sprowoko- zyicie J}()ety.okie nie wkaiz.a!y, wstawić stan
dziale 8 p.Lerwsz,e zdanie wiooo mieć bezry1kę b imlbru na wie1~ką s:kalę zdobyli w kró~ wania przeciwników. Nieoh ty.l ko 'Zacz,ną drukarstwa w Pols1ce SJPrzed 1939 r. ;, ohemile,
kim czasie takie środki, że pożytecznego dzieła zaraz się dow,iJedzą, co sfory „a>Utorytatyw1ne'' oraz ·sprawdz.ić statystykę, il>e uitworów poe- błędne .s;f.ormułowam,te takie: „Pojęcie ogólnej
d'!1teli1g,encj] wi·ą:że się rówillJ,eiż z pojęciem osoodil:>udowy ko1ejowej na pożytelk krajow i myślą o Sienkii.ewicz,u „Trylogi.i" itp.' (podkretyck·loh ukazywało się prz,ed 19-39 r. a mie bowości jako owej udea!mei rzeczywistości
i społeczeń.s·bwu - włmsnym_i rękami do·konali.
ślen ia moje).
·
ooecni.e.
~ulituralnei, jednolitej i całostkowej stmk'u-y
lmiojatywa i pomysłowość wydały więc upragDzieci kochane! zwycz.aj,n~e strveHlem byka.
drugiej notatki , po.d]Jiismei prz,ez ob. buk!a, duchowej''.
nione ()WOce. Jed.na1k 1Prokural·ura Sądu Okręgo Słowo honoru! A dyskusja Ważyka z SanW rozdziale 10, z.danie w 18 w.iers.zu od gówego w Radomiu uznała za właśc i we za intere- da,uerem o psychologicznej intierpretacji k1ul- dow~edz.ialem się, że 111a 350 periodyków w
Polsce większość WYdaje „Czy•telimik". ,,Czy- ry wimno mJ.eć brzmie1ni·e poprawne nast~nu·
sować si"ę tą srp.rawą i - wyraziła p:r.zy tym potury nie była próbą zamaskowania nowycłl telll'ik" wydaii•e 30 pism ood~i·ennych, tygoią;ce: „Pr:z.eszkodą ies.t tiu być m-Otż.e szty\\1lly
waime zas!Jrzeże!Jlia prawne. Te zastrz eżenia idą
tak da1le1ui, że jcn:cjatorzy kozienidkiej odbu- ataków d nie da się jej zastąpić zajrzeniem do d111Jików i mhesięczników. O iJie znam ary.tme- za~az prz.edw-0j1eniny", ale iltld.
podręcz,nika
styHstyk.i.
ik
dowy a zarazem właściciele wódczanej wytwórcykę, :n1·e ,s tanowi to większ,ości. Na rozproZe wz;glę-du na ro, ż,e zdanita POWY:ŻSzie stani staną wlkrótce przed tryhunałem sędziow
wa.dz,eni!e tych czasopiiSm „Czyte·l nik'' równiież ły si·ę prz,edmiotem analizy czyte.Jniilków „Kuf.
U ,,ZDROJU" WIEDZY LITERACKIEJ
Slkim.. Oczywiiście - nice za [pełną szlache11Ilej
Oderwani od życia ikttlltura!Lnego, na ,,dzilkl:m 111.iie ma mo,nopolu, ll'igdy się o tlen monopol n.ie n~cy", uprz.e imie proszę o ogfoszeni.e wy.~
troskj micj.a1tywę, n.eoz za gone11nianą koliZJję
WLScllodzje".
w Białyimstoiktu, ła1kin.iemy wiedzy uOiiegai!, jrest j.edną 2 co naimni1ei czbe·Pecih nionych poprawek.
z interesami Slkal'lbu !Pań&bwa.
Łączę wyrazy po,waża11ia
liter.aclkiej, jalk srpra,gni001.y .zdroj<u. Czyit.amy or·g aniza,cj,i lmlportaŻ-Owych w Polsce. Pakt
Nie łaibwlo będzie rządowi rozwikłać tę osob- wtęc pifflnie rpi!Slma, poświęoo.ne k.ulibtLrze, życiu · nded!oprowadz,enia n1alieżyitego do czyte<lnika
A. J. Bacutewskl
' liwą IJPraiwę, a wy,r<Jlk, jaki ZB1Padnie, b~e i szil:'ll.oe. m. in. lubeOislk.i ,,Zdróij".
nwsial mieć ceClhy iście salomonowe. Me W 'lllllllilerze 5-ym tegoż piJStma z dm 1 marca
mówiąc Bogiem a prawdą woleljibyiśany, aby
1946 zmajdujemy narpraiWidę rewelacyjne irnfor..................." ................................................ ................................... .........................................................................................................................................................~,
tego rodzaju curiosów w r.zeozywistości naszej macje; ;p. t. „Mfokiewicz w Z'Wtązkiu Radzienie było. Aby ipiękmej infojatywy obywrute'lsikiej Cikim" czyitamy notatkę, w której autor koonu. ~
~
nie S!j>'J'l()Wadza'IIO na ma nmv>ee konfliktów kax- •iJJw:je nam, że:
~
~
nydh, na skutek braku środków do real izacji
,,W rp[anacll wydalWiiliczycll Radziieckiego
pożytecznych rpllanów.
Państwowego
Wyd.alWIIliotwa
Literackiego
ztna.jdują się ulbwory wybrane ~ficklmvicza,
Bo gdylby zaczęto u nas rozum01Wać siposoktóre w naj'b!liższym czasie ukaią się na pół
bean kozienickich kolejarzy, mog!liibyśmy się
kach księganskicll.
PIWOWARSKO-SŁODOWNICZEGO
ł
ryohło doczekać, że .p raco,w nicy rpr.zy odbud°'wie
Ziliór zawiera: ,,Kon.rada Walleraoda" w
mostów warsz a wstk ich - dla szylbszego ech uttumaczeniu Asjejewa, ,,Grażynę" w tłumacze
kończenia w1padljby ma pomysł założenia ...
REJONU .tóDZKO-KIELECKIEGO
niu Kowa1eńsrkiego, urywlki z „Pana Tadeuwłasnej drukami banknotów pańs>bwowydh.
~
n1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m1 1 1 1 1 1 m1 1 1 1 m1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~m11111111 1 1 1 1111111111111111111111111111111111:11111111111111u!1111i1111m1111111111111111111111111111111l!llm111111111mrn1m11rn11111111,,11w11111wi11111:1 'iiit1rn111111111:11111111111111111
sza" w t>bumaczeiniu Zuza;nny M.ar, ,,Dziady" w
Budżet MiDl. Komunikacji pow&inien przewidaW111ym przekładzie, ,,Balladyna" w tłuma
dywać odtpowieddnfo sumy na 1>d!bud01Wę nawet
~
czeniu ~ęściowo Puszdd.na, częścfow<> w no - ~
takioh linij, jalk BąkO<WĆec-Kozienice. A jeśli
Ministerstwu Komunikacji brak p~eniędzy, niech. · wym przekładzie Zien'kiewicza, Gołodnego i
\Vładzina, orM: 11it)~ w prztkładzit zibi<Jroże zaciągnie pożyczkę wewnętr.zną w bardzo zaPOLECA
wym"
sobnym Państwowym '.\Ionopolu Sp'irylusowym,
I
.
ł.
oo us!Jrzeże zacnych, pałających żądzą odbudoA my, nj euśiwiadomieni nie wiedzieliśmy do.
znane z jakości i dobroc!:i piwa Państwowych Browarów w Łodzi.
ł
wy , prow ' n<' jonalnych kolc ja.rzy od ewentual- tychcza.LS, że Mfokiewicz jest autorem „BaNanego naprawiania kolei za pieniądze, n~elegal d)iny".
Częstochowie. Jędrzejowie-Kieleckim, Sieradzu, Tomaszowie-Maz.,
nie temuż Monopolowi odebrane. A wówczas DJa,teg() trudno nam · zrornmieć, w jaki spoani IP'r awo, ani moralność społec:ona, ani dobre s&b Puszkin, kitóry ziginął 8 lutego 1837 roku
Wieluniu i Zduńskiej Woli. - W najbliższych dniach ukaże się na
obyczaje nie będą na sz,tych W)'l'Stawione.
mógl .,ozęściowo tłumaczyć „Ba1fadynę", klt~ra
bi: (
ukazała się w roku 1839-ym? Duch Puszk11na
rynkach ciemne piwo słodowe wybornej jakości. na cukrze.
tłlum.aozyć z zaś"'ia1tów. w „Zdro~u" wiec:mości.
RACHl\1ISTRZE
Bnnrl
,,Tygodnik Powszl'chny", w n~mer~.e z 10
.
J. Rawiez. ~
.
.
~
marca prostu~ e „błędy perspektywiczne ,,~uź
!4a.................~,...................., ........................." .................,..........................,................., .........................'".....,....,..........." ....."'""''....................."',.................
OBLĘfi
nicy". Jej redaktor naczelny - Stefan Żółk:ew~
ski _ powodowany dobrą wolą, w dobrej wi~
Do rąk ria,s zych d'osta4 s1ię p.rzypadlciem
rz·e wzywał katolików do współpracy z mar~1- następu1jący
rapont radomskiej
placów~i
stami przy „odbudowywaniu wspó:lnymi siłami Związ.ku R.ewizyjnegio Spóld!z.telni R. P., ktodachu nad w1spólnym domem".
ry podaj.emy 111aszym czytel.ruikom do oceny:
_ ,,Do kogo t-0 wyc : ąga pan wspaniaJ.omyśl
ZwJąz,ek Rewizyjny Spóld·zhelnii R P.
nym gestem rękę panie Zótkiewski? "- woł.a
Okręg w Radomiu.
pollllj)>8tycznie pismo kurii Xiążęco-Metropoh-·
talnej w Krakowie. - WspóQ11y dom? - ,.Na·
ród polski w przytłaczającej większości. s~l~
Oddział w Radomiu
da si.ę z ka t-0Hków". Co tu więc gadać o J_ak1e3ś L. dz. 86/46.
Radom, dnia 16 marca 1946.
wspólnocie, ki edy n:c ty lko dach, ale tez funDodatkO\VO zawia,damfa.my o rabunku dwu
damenty i ściany tego domu muszą być kato1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111™11111111111111111111111m1111111111·111111111111m111111111111111111111 u
liok·:e. Inaczej n ie przystaniemy. Non possudalszych naszych Spóldziellll,i Spo~ywców
we Wsoli ii Wielogórze w diniu 14 marca
mus!
podlega Ministerstwu Aprowizacji i Handlu
- Jakże dot ąd byliśmy naiwn i! Teraz nam
o godzini,e 10-tei w iecziorem.
się żacZ)'na troch ę w głowie prz~j~śnia~. Oni
Dywersanci przybyli samochod1em, opajstotnie mają rację . Fundamenty_. sc: ~ny I d.a~h
nowali posterunek M. O. wie Wsoli, ograbili
tego domu naprawd ę będą tak:e, Jak ~s1ązę
obydwie Spółdzielnie, a r.esztę towaru poMe tro polita ro zk.a ż e . J eden ~ es1 pontyftka~ny
lecili rozdać pomiędzy członków i zlikwidoi Wl'Szyscy wi emi od nas odejdą: P?Jdą 1ak
wać Spóldzi,elnię'. a w ramie, gdyby Zarząd
jeden mą:i: 100 p rnc. członk ów Stronn :l'Lwa Lunastępujqce
państwowych
ośmieHt się w dalszym ciągu prowadzić
dow ego, 99.99 p rn~ ~ złonk6w Stronn ;l'''\va ~ e:
działalność g•ospod-ar·czą,
zagrozHi surową
mokratycznego, 99.9 proc. członków Po,]skleJ
l. Makaron z pszennej mąki po cenie zł.
85.- za kg
Parti i Socjalisty cznej i 99 proc ... cz~onków
karą.
z żytniej mąki po cenie zł. 50.- za kg
2.
PPR-u Na ub-Oczu s tać będzie z wyciągniętą do
J.ednocz.eś 111e dywensanci oświadczyH, że
zł. 180.- za kg
3. Miód sztuczny po cenie
zgody ręką Żótki ewsk,; oraz półtora agenta z
Państwo niszczy handel prywatny, wobec
PierniVi
od
zł. 160.- za kg
4.
Moskwy.
tego oni niszczą pllństwowy. Na miejsce
zł. 3rn.- za kg
5. Herbatniki i inne pieczywo od
I nareszcie zapanuje sielanika,
Spótdz;ielni „polecili" zafoiyć skl ep pryświel'k
Cukierki od
6.
zł. 270.- za kg
watny.
Podajemy
powyźsz,e
do wiadomości
ZMOWA MARKSISTOW
ewentuaLnego wykornysfa,nia.
Detaliczna sprzedaż
Żółkiewski porozumiał się z Nałkowską,
Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Nałkowska z Jastrunem, Jastrun z Ważykiem,
Związ,ek Rewizyjny Spółdziielni RP.
odbywa się w sklepach własnych
Ważyk z Sain dauerem, Sandauer n>iie możemy
Oddz,i,at w R.a,d-0mi11.
j,esz,cze powi·edzi1eć z kim„. Plan ułożono w
(-) Podpis 1J1i1eczytelny.
:r. WARSZAWA, UL. PUŁAWSKA 28
najgłębszej taj,emlllicy. Nałkowska ~tła zmyJ.e- • Spól·dzii1ekzość jiest iak .wiiadomio ruch:e~
2.
PRAGA, ZAMOYSKIEGO 28
nia podejrzeń wyjechata do Pan11za, Jastrun aintyspo!ecZlllym, k·tóry zniszczył calkowime
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PA~STWOWE ZJEDNOCZENIE
PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO

1

SPRZEDAJE
wyroby

fabryk:

1

•

CENY OGLOSZEN: 17 mmna zł 60.000;

1/2

kolumny

zł

30.000:

1/,

kolumny

Redaguje Zespół „Kuźnicy". Redakte>r Naczelny: Stefan ŻółkiewskC._
Redaktor naczelny przyjmn1ewe wtorki, czwartki i soboty od godzmy 11 do

zł

15.000; 1/8 kolumny

zł

8,000: 1/16 kolumny

zł

5.000; Drobne

ogłoszenia

25

złl

mm na 1

s:ęałtę.

Adres redakcji i administracji: Piotrkowska 96, tel. 265.fl

D-09202
.Wy.dawca: Zesp-ól--„-K-a_Źll_i_c_y_"•___D_r_u_k_a_ra-~----S-P.-ół_d_li_ie-llli Wyowniuej .Czyłeląik" Nr~ ._- lll. żwirki 2.
13.

'

