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Daremnie szlachta polska usiłuje
przekonc:ć ludy, że tchnie duchem
wolności, że żadała równej niepodległości, kiedy od wieków zaprowadzonego syste':"u nawet nie my-
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do !'ej rziemi tnz.yma
mnie tutaj i nie pozwala uoiec - rzekł mi
pół roku temu w mieście !N. kiól d:>1noślą&kiich szabirowników, inrży.nier z., pokazu;ąc 6We utru<lizone dłonie, którymi przy·
dźwigał trzy elektryczne frigidairy, 6iedem penski:ch dywanów, nowocrze&ną oś
miolampówkę z patefonem, zapas win reń·
6kic:h i &ZailJlPańeki:::h, cztery miśnieńskie
serwisy, - aby złożyć to serdeoz.nie zaprac:>wiane dobro pod daichem swej wdlH
2 tr,zema taT1asami, !koorą zahez.piecrLył dla
6'iabie, jako rpirezeis tamt~ jsrzej komisji
mieszkaniowej.
Myślałem wówczas: „człowiek rniestLcze·
ry" i potraik!towiałem go z mi1J1oimalną
u,przejmośoią.
wi<lrząc w nim nie objaw
niebezpiecrzeństwa o ahariakteme oqólnym,
leaz tylk.o jednostkę zachw1a1ną mora1nie.
Były piękne dni tej jesie.nii, liście czerwie·
niły się w szpalerach, przyjechaliśmy tam,
literaci śląscy i kcrakowscy, .z seTcem peł
nym za>pału dla odizy\Slkanej ziemi i jej pio~
[!Jierów, z któryoh jedinym, a nawet jak
mówiono wyibitnym, był ,jnży•nier z.
Nie 'Pamiętam, czy już wówczas weszło
w modę ok!reślenie: „d!ziiki zachód", uży·
wane potem tak chętnie, ale nie są<lizę,
a·byś:my wyrusvali t<llill w owych dinia1ch w
nastroju żart•nb1iwym. Miała to był niejako pienw>Za ekspedycja badawcza pol6kiej
literatwry w teren dawno Polsce wyda.rty
i przywrócony w olaesie najbu111Zliwszym,
jaki znała nie tylko Polska, ale i świat; w
tere.n nasiąkły obcym i wrogim nam wpły
wem, pr.ze:>ra.ny w oiąigu sześciuset la1t
tym samym żelazem, któue spadło na nas
w pierwszym wrneśniu wojennym. Powiadano nam: „zi,emi1a pełna sprzeczności,
trudów i bolączek, obszar pr·oblemów nieomal egze>tyaznych pr,zez .ziaw1i'ły splot wy<lar.zeń, :z,i-emia uciemiężona, teren kultury
peryferyjnej";-jechaliśmy tam, aby zobaTyl!ko

czyć dzieło sześdu mies1ęcy pohskoiści po
sześciu w iekach niemczymy. Mi.~ało baw.iem ipół 'l'Oku pokoju.

Na Górzie św. Anny, w miejscu bohater6k'.ch bojów p:>w1stańców śląskich, Niemcy
wykuli w sk1ale amfiteatraJ1ne mauzoleum,
gdzie odbywały się do niedawr;a b.runat·
ne Parteiitagi. Ekisipe<lycja literacka zinalazła się tam pewnego prrziedporudnii1
a i górnik z Viirtuti Militari na piersi ,:>powiadał
dzieje bitwy w której brał udział. Na horyzoncie snuły się dymy iz hut, ale niebo
byb nad nami błęk!tne. W jakimś momencie m;ły.szałem potężny sz-ept. kitóry niew '.adomo skąd wdarł mi s·ię do ucha, jak
qlo.s zagasiłej pnze.s.zło'ści: „Ni,erzła, bracie,
ta z'emia odzyskana, co?" . Pomyślałem, że
to szepce historia ale był t') tylko głos kolegi F„ który stał o dwieście metrów i z
dołu p,róbował akuatyki mo,n umentu. AmfiteatralILa budow1a mauw.I.eum obfit'Uje
bow·em w p')dobne efekty.
Iste>t•n',e, owa ziem.i'a pos'iada swój urok
i n'ejed•: n z na&, sądzę, odczuł go wówczas
żywo. W <lr:>dze do Nyssy pokazywałem
młodej dziewczyn1e-poetce, która jechała
z nami, fal'sty pejzaż , za który chowało 6ię
słońce. Ale ona słuchała bez 'Zapatu, licząc
obszary uprawione; TOli, kominy, z których
sinuł się dym, i de>mostwa, gdzie był ludzki
ślad. P')cho<lz;ła z tych stron i izrozumiałem wtedy, co dla niej było proste, że po·
ezię tej .ziemi stanowi wydajność.
Stanął mi więc w oczach kształt pierwsz1ej S'Prmec:znoś.ci, jaką sam zdołałem dostrr:zec w oz,a.sie tak niedługiej podr<iży.
Otarłem się bli&l\,') o rąbeik tego, co na~y
wa s'ę zwykle dramatem: inżynier z„
powstan'.ec z Góry .Sw. Anny i pola leżą
ce odłogi.em, na których nie ł.atwo było
wów~as u~r.zeć człow:eka, kon;a lub pług.

"' Nie zajm 1wałbym
Kim był inżynier Ż.?
sie n'm tak dokładnie, gdyby nie to, że
czhw'Plc ten w per.spektywie późni.ejsz.ych
rozmvś 1 cń i .spostr-z1 eżeń
ui!'lósł w myoh
oczach do rozmiaru symbolu i il?l'teresował
mnie równie mocno, jak z,aipeiwne żywy
okaz szarańczy dekawiłiby rolnilka nawJed'Zlonego tą k1ę6k4

...

wroc;ławski

był p.rzed wojną
poonań·
działaczem ozonowym i tamtejszym

lmynier Z.
&kim

przywódcą akcji antys~mick;ej w cz,asach
bojkotu
hec pałkarskich ,
u'.Jr1JLh• ;·eh
i t.p. W czasie okupacj.i 'Zajmował .się walką "l prywatny byt, za pomocą
dostaw
łó:i:eik szpitalnych dla Wehrmachtu i żo·
ny, któora :poczuła w sobie nagle obudza·
ną przynakżność do narodu niemieckiego. Obecnie inżynier wr&z z żoną i rodziną
mieszka w mieście N. czy S., gdzie tr.zyma
go tylko miłość do uciemi~żonej ziemi
waz willa z trzema tara6ami, pon::elanri.
radiem, winem i t.p.
Co myśli ,inżyni0e.r Z.? In.żyn.ier należy
do ludzi niezadowolonych. ,Niezadowolo·
nych z '!"efor.my .r:>lnej i prziemysłowej, z
przy~aźni polsko · radz.ieckiei, z Kraiowej
Rady Narodowej, z ZWM-u i KCZZ·tu, z
Alei AT1Ili.i Czerwonej i aprowizacji. Po·
znałem go w paźdz~erniku ubiegł~90 roku.
P.ro.rokował wówazas wybuch wojny
na
kwioecień ro.ku bieżącego i twieirdził,
że
polsk1i oneł powinien p:>dinieść swój dz;.ób
i s,zpony na wschód. Za,pewne więc w
chwili obecnej inżyn:,~r jest dodatlkowo
nierzadowolony, że w:>jna w kwietniu n!e
wybuchła i ite orzeł nie podniósł .sizponów
.na wschód.
W tym samym mieśC'ie kursują już fiakry. Jechałem pewnego dnia je<lnym z nich
i do:o:ż!{a .:z zaciekav."il mni~ 'tl'W.:Y!:l wygią„
dem, a rz.wła&zcza jakiirnś sennym błękitem
w oku, który wydał mi s·ię znai:>my. Za·
C7Jąłam pytać o dorożkę: c:zy włai:m.a, ~ak
długo jieźdizi, że dobnze utrzymana,
czy
nowa. Nie, nie nowa, &pr:z,ed wojny, jeździ,
owszem, dobme. Wy:mijał m:>je pytania i
s1e<lizą•c bolkiem 1kołys1ał ba1
tem. aż w;reis,z·
cie odwrócił się do mnie: - „ż Wilna ona
j>est", - m:ekł uroC'Zyiśde; poczem z,adął
konia. Dor,:>żka wędrowała rz Wilna tr.zy
tyg<:>dnłe
wraz z koniem i właścicielem.
Koń tro:y tygodnie stał w waigonie,
nie
<Jhcąc się położyć z prizyazyn nerwowych
i dodatk:>wo stał jszcze tydzień w stajn'.
,na m'.1ej>Scu pra;eznac.zienia, póki nie wrócił
do równowag,i. Dorożkarz opowJadał to
śpdewnym akcentem i wyznał mi, że dotąd syp ia na &łomie, mając ~a jedyny mebel sknzynię po niemieckim piwie. „Mała pr.zyjiemn:>ść, p,anie"
zakońC'Zył.
Był
człow,iJekiem zma1Ptwionym. Zmartw~onym
z powodu przeszkód gospodBrczych . na
które napotykdł '" pracy.
Nie wszy.stk'e transporty repatriantów
dochodziły wówczas do miejsca ipr.zeznaczenia równie szybko. W Strzelcach, na
bocznym torze stał od cztere,·l1 tygodni P':>
ciąg z ludnością przesiedloną z Wołynia.
vrensport ten rzatr.zymała groźna w Pol·
sce siła - niew!adoma, tajna, ukryta: siła dezorganizacji.
Gdzieś z.atr.zymało się
jakieś
kółko w ob.ro.cie,
.zahamowane
przerz, czyjś tępy łeb albo niiechlujstwo,
umęc:Lnik stairootwa cxy funkcjonard1
UJS<Z ruchu zap:>mniał, inie chciał, albo chciał na
złość, trans.port 6t,ał pod &kwar,em i deszczem, ludll'ie wychodzihl na miasto-kraść a tuż obok ro7lk.ładała &ię ziemi.a porosła
zielsikiem, czekająca lu<lizkkh 'l'ąk, których
tak brakło w tych stwnach. I mów dziwiliśmy się: inżynier Z. i do•rożkarz z W.Una,
im:żynier z. i ·chłoipi z WołyILia,' zi-em.i.a n:eup.rawiona i 6etki nieZ'atrUidnionych · rąk,
dobra wola lu<lrzik.a i rz:a wola lu<lzk>a, brak
pom')cy dla pie!I'W\SilJej, wieczna zairadność
dmgiej.

zja

niu się na q;iiemi najcenniejszej dla k>raju
dwóch polskich społeczności, p.rzedzieLonych w,zajem;ią niechędą. Było to z.agadnienie, które każdy odczuwał tam jako
tro.skę - woje~~a, biskup i <lziała~ ~ud?WY pormszyh ie .w swX"ch ~rzem.owie·
n_1ac~, a. znaiomy htera.t .~ląsk1 zwierzył
się, ze P~SZ-'.l :> mm powiesc.
Sprnwy n'.e były tam proste , nawet my,
nieprzywykli patr.zeć na konflikty mię·
dzyludzkie, na namiętności .i nadużycia
jednostek, jako na moblemy zarząłlu ob·
szarem - nawet my mu.sielśmy to od'CZuć. Psychologia i g:>.sp<>darka, dobra wiara i pr.z.2my.sł, akcent, strój, obyczaj, up.ra·
wa roli i stan łożysk kulkowych - · były
to na tej .z,;emi zagadnienla niemal tównowaźne. N'.gdzie indz'.ej wzajemne powią.za
nie losów ludzkich n1e występował:> tak
jaskrawo jak tam, gdzie niedola nowego
przyby.:za była prostą kon&ekwencją bezmyślności referenta w starostw•ie,
gdzie
chłoip z Wilna n',e miał na czym
głowy
zbżyć, bo inżynier Z. urządził .się
'Zbyt
komfort,owo, gdzie wr~szcie dobro czło·
wi•e,ka tak wyraźnie stawało s1ę zawisłe
od dohr.a cało,ści.

*

z cza.-;em czynniki~m wydajnym w ortJduk
cii tych 'L:em; ale ~o nie ws,zy.stko. Cóż
pozostaj.:J?
Pozo.staje inżyni·er z. i kadry ~nteJi.g.en·
aJ:. Męty .szukające zysku lub 6Chronien!a
przed p.rawem oraz inteligent na podrób·
· ce humanistycznej, który alb-O pos'ada
wiedzę fachową bez oparcia o ,hv'.adomy
świa 1 topogląd, albo n:e posiada jej wcale.
Wydaje się, że inżynier Z. stanow·1
mni·ejsze n'1e bez.pieczeństwo dla przye.zloś
ci tych zkm, niż przedsta,. '.del drugiego
gatunku. Rodzaj żerowan:a t :>bchodzen'a
prawa, który praktykuje przecię~ny szabrownik, „opozycjon'..>ta", lub „,pr.ześlado
wany" - jest objawem ipr·z,emijającym,
związanym z okrnsem nieunikni.aneq:> fer
mentu po w&tnąs:e społ,ecznym i polityczńym; pwced·er ten zostani"e z cz;1sem sfar.
ty w obrotach r•zeczywi&tych czynności
wytwórczych, starty na pył, bez 3:aclt1; l'egulac;a życia gospodarczego ob:rnża
w.szYIS\Jk,o, co jesl w nim nieużyteczne.
:P.rzodownik1om kulturalnym jest na t.ej
ziemi, nieste•ty, człowiek z z,'emi obcej warszawiak, kr~sowiak, nie Slązak. Slą3k
nie był w mocy wytworzyć dość licz,nych k,adr i:nte':.~encj.:, abv p:>wi•er.zyć ;m
czuwanie nad o<lbudową życ ia i k ' 2row·
nictwo &połeczne ziem odzyc;kanych. Slą
~ ...._ ro t:krl'.l>U ana 6"W<J' ,r zr: u.t l L ·,,.
p')jęciu każdego z nas. Rozu..'11:emy pr ez
to ludzi, dla których świat cywJ :zacji
t-echniczn,ej je&t św1atzm zaatanym i oczy.
w .stym, któnzy myślą kategoriami prndukcji j obracają .się w k>ręgu dóbr wytwarzających i wytw,orzonych równie swobo<lnie,
}ak przec;ętny mag:ster praw w kręgu podejrzanych ab.strakcyj i mi1ów. Taki sl·osu
·nek do rz,ecz;ywi.stości nad Odrą i Nys.są
ieist dz i ś jedynie wła,ściwy i w.s.zelkie ra-;
chuby poza .rachubą wys'łku ,j pracy n :e
m'Jgą być tam pożyt.e czne.
Na ziemi tej
nie dość jest Slązaków, Slązaków w
&·ens·ie dosłownym lub przeno,śnym. Jedna
z istotnych, cech cywiliza,ctji zachodnich
:mieści s·'.ę w .szacunku dla materii, w kulturne przedmiotów, C') ma zapewne źródło
w trz.eźwej tradycji merikantylnej, dziedzi·
czonej od s,etek lat; ir:>z.są,dna ocena zna·
czenia, jakie przed.stawia produkcja d1a
narodu i jednoG1tiki, n!e łatwo staje s, ę
ud<z.iałem s,połeczeństw o p,rz~.s.złości agrar
nej, i jeśl! dyr,ek: or B., kierownik zakła
dów w mieście G. na Sląsku, w:>lał ze mną
mów i ć o ~wych koncep.cjach
.stworzen:a
nowej wspólnej religii narodów słow ;a ń·
skich, niż o cykach produkcJi swej placówki, - nie popełnię błędu, skrnro uznam
t') za skutek .spóżnien:a industrial:zacji w
Rzeczyposp'.>iltej Polskiej.
Poc:zucie uczestnictwa w pracy produkcyjnej mooi stać się cechą św:adomości
nowoczeenego Polaka, a wynikające z teg:> obow i ązki muszą weiść w skład jego
sumienia. Ni·e mam pewności, c:;z.y wszye,cy
ludzie czystego sumienia, p.ra cujący na
ziemiach odzyskanych, posiadają tę św ia·
domość, i nie w:em, ·i'le się czyn:, a'Jy wyk&zltakić ją w umy.słach młodego pokoh·
nia. Nie wygramy walkii o przye,złość ziem
odzyskanych, Z'i•em'e te nie rozstrzygną
wie1kiej gry o los Polski - jeśli nie z<loła się wychować
P'r·z.od:>wniczych kadr
z.dala od mótów, w świ·ecie realnych pojęć
o pracy i twórczości.

Nie łudzę s.ę, że m'.>żna wyczerpać: ,na
pod1;tawie ob.serwacji tak pobieżny »n i
przyp<::lkowych ogół z:-;~·_· '
·
przeciwieństw związanych z odbudową zy
cia na odzyskanych zi,emiach. Byh ich nie·
wątpliwie więcej i n'.ie wszys,tJkie rzapew·
ne za.stały r:>zs.trzygnięte po &ień dz;siejszy. W' ększość ich ma charakter procesów, których k,orzen,f.e tkwią w bEsHdej
lub odległej p1rziee1Złości, wiele wynikło z
zametu i zn'.z,zczeń wojny, wiele również
wiąie s'ę w swym początku z tym, co na·
,z ywamy „psychobgią pol&ką", a co cakż.e jest owocem długotrwałego stawania
się w czasie.
Rozwią.zan1e tych problemów może dokonać się więc tylko w p')s·
taoi proce.sów - pwce.s.ów .regulowanych
świadomie, któryc:L tZasięg nieraz przekroczy q.ranice tych z'.,em.
Dlatego t;:ż mimo, że S1ą.sk pr:z1ewyrższył
dziś swą prz,edwojenną
normę
produk·
cj,i wągla, mimo, że porty polskiie co.ra,z
sprawniej ulatwiają prz.efot eksporl!owych
towar,ów, że procent ziemi uprawniei Je.st
ni1e.równie w!ę.kszy niiż jesienią - był.oby
błędem mn·!emać , iż w ciągu z.imy rzażegna
no p:> czaroozieisku wszystko, co w jooie·
ni piętrzyło tyle trudnoścL Fakt, że rprodukcja ietn'.1eje i w.z.rasta należy utZnać z.a
objaw żywotno·ści tych 2Jem, czy skutek
wysHku ludzi dobr·e.i woN - ale problem
trwa, dzieje się, trudności nie zn:kly. Pro·
bLem trwa nadal, ukazując swe naj&Z'ersze
aepek'iy, n'ie tylko wewnętrzne, odsłaILia·
jąc w całej r•o:z,dąigłośoi ogirom sizaru;
i
obowiązik1ów. jakie z od'Z.yskaILia tych ztem
wy•nikają dla na.rodu,
kltóry nie p:> raz
pierwsrzy w dz'.eja,ch srwierdfla swe zaległości cywiJ,izacyjne, który diziś, jak nigdy
przedtem, upewnia się w przekonaniu że
jego klęski polityczn.e dawne :i ostatnie,
miały źródło w zapóź,nieniach s.poieczno •
goopodarczych. Czujn:>ść w lus.ztałtowaniu
Żyda na z;emiach zachodni.eh może rozstrzygnąć O ro'L'WOjU rue tylko tych 1Z1'.iem,
lecz równ'.ież o pr.zyszło,ści P:>hski; czyni- v dziiś wyibór typu gospodarki, a więc
typu kuUury i losów poiltycznych. Drogi
na Wrocław i SzC!leoin otw.ierają prze*
*
stDZen:.e wydarte nam szieść wiekiów temu
W.rocław Hczy obemie 75 tys. Polaik.ów,
MówJ.ono nam w;ówazas o &p.r:zeoznoś· i tra.cone potem wiel:Jlk.rotnhe - prze.str.zew tym 22,240 członków związków z.awod')
ciach dalszych, nie 1•ak łatwo widzialnych nie rozwojów, nie tylko terytorialne.
wyah. Czynnych iest tu 50 zakładów prz~
przy pierwszym zetknięciu. Powstą,ł tam
myełu, głównie metalowego i chemiczneproblem psychologiczny, skutek owej eg* if:rudniejszy do go, ponad 1,000 droibnych zakładów prze·
Kaipitał ludzki bywa
:wtyki sytua,cji, o 1krtórej tyle opow,iad.ano:
mysłowych prywatnych
oraz przeszh
1I>T-01blem D1k~uf.ne>ści. Sląz,ak wi<lział • w . r~ okr.eślenia, ni:ż zaooby rzeczowe. Znamy 2,000 .zakładów han<llowych. . W mi
eście
patria.ncie Ukraińca, uważał go za ele- b'.lgaotwo techniczne i natu:ralne z.iem odment obcy, „nasłany", i odwrotnie: chłop zyskanych. ale nowy elemeILt, który tam znajduJe się 12 s:z;pitaLi, 30 szkół n'ższych
i śre<lnich. uniwersytet, polit2chnika, 10
m.a Bugu uważał język Polaka z nad Nys- napłynął, jest wartością niełatwą do zabibliotek,
39 świetlic, 2 teatry.
1
sy za niemczyznę w nim s,am~ pod1ej1rze· kwalifikowania. MolŻna s twier<Lzi:ć z pe.wOd czasu pierwszej wyc:eoziki ilter11cwał Niemca, nie ufał. Docho<izi:ly nao gł:>· no,ścią, ilż ludność ślą.ska da z &iehi.e maks.y pelne obaw: azy wsp?.liży:Ci·~ <J'.ka~e się simum wysiil:ku, poświęcenia i lojalności, kiiej w te s·tr,ony upłynęło pół roku. We
moż'Nwe? Jakiej ,perswaz11 uzyc, Jakie za- jak dawała już nieraz; moźna wierzyć Wrocławiu ma się odbyć zjazd kultury
st060wać środki, .aby zia,pobiec UJtwor.ze· równm, że masa ll'epatr.tancka etan.ie się polskiej. Faikt, że uczeni i pisarze 0zna•
0
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El gia imaginacyino

Zbudować nowoczesne . Państwo
'

I.

Bardzo trodn'.l je6t ~budować nowooze6ne p·ań&two a j1e&zicze trudniej ~budować
je w nieiS1przyj1aJ1w·1c.h. warunka1ch i przy
pomocy ludzi, tkwiących korzeniami w
dawności i rutynie. A jednak to właśnie
mUBi być izrobione.
Pu-zesłanki gosp'.ldar.cze
teohniicrzne·
przeobir.aż.eń ustrojowy1ch mogą istnieć
od dawna, lecz sens ich nie musi być w:
porę
pr:ze·z wszystkich jedno,cześnie odczytany. Ra1 oz~; pretciwnie: uświadomLe
n;e ki.erunku narastający1ch lllllian jest
przvwilejem nielicznyoh. Swiat bowiel!D.
usł,pujący m'.lże jeszcze dawać .złudzenie
potęga, gdy rzeczywistość nad1chod:ząca
kroczy cichym lwokiem.
Nl.elLCl'lni tworzą zaczyn pr.zeCYbrażeń
świadomie ipolity1czny.ch. Idą oni w pierwszym szerngu, jako pbnierrzy.
Maruder.zy ida także, ale idą w 06tatnim szeregu; niezdecydowani, ociągający
się, czują s'ę raczej w położeniu wLeczonyoh pirze;z p.rąd, niż panującyich nad nim.
Ich udziałem jest qodizcn!ie się z faktami
dokonanymi bez ich wspólud:z'.ału lub wyżywanie .się w beZ'płodnym pr'.lteście.
II.

Ludzie konwenicjonalni boją się odruchowo każdiei Zl!lllany. Wytw.arziają oni
w swej k<mstrukcji żyiciowej szereg .;rzą
dzeń zabezpiec.tającyoh i czują się w tym
opalllcerzen!1U pewni. Każda zmf,:ina wyW'.lłuje potrzebę
nowY'ch przy.stosowań,
nowego wysl·łku wyobraźni
naru.sva
u.kŁad n•fiwy:lmień,
nabytych p.r.ześw!.a<l
•czeń, ZOll"gania:owanyoh poJęć o ri.zeczywi~
stnśc!. Naruszenie te.go układu wywołuje
u Judzi konwen.cj•.malnych po1tzuicie, jakby ziemi!! trzęsł1a im 'się pod nogami. Je.st
to dla nich .spr.awa t·ak ważka, że usiłują
podśw'adomie od.gunąć ją od siebie, nie
tylko oceniaJąc to, '.> jel9t j1fiko najlep.sze,
ale i osądrzają·c jiako jedyn'.e konieiczne.
Bieg .planet i pojaw~an:e się o tej B·amej
godzinie taleJiz.a z zupą mają w kh oczaich
t. samą niemal konieczn:iść. Swia1 ich
drobnych przyzwycz1ajeń wydaje im się
ll!ajlepszym, naj'f.acjonalniejszym. To, co
narnoSl'Za ich system prześwlad.c.zeń o rzeczywistości, j.es·t
alb') nie1rozumem i sza.
lEństwem albo czymś z !Jruntu ztem. Tak
je!Szcze o jedno p'.>kolen!e wstecz. ludzie
,dobrze myślący" (nie kon\eaznie sami kap:t•aliści) wyobrażali sobie SO·C)•alizm. Tiak
jesrzioze za okupa1cji af!.sze propagandy
hitlerowskiej prz.edstawiały komun:istę jak'.> demona zniis:zczen'1a, wyciąg·aj.ącego
szpony po zgnębioną l · :zk ość._gdy w rzeczywi.stości chodzi tu po prostu o typ gospodarki bardziej plian'.lwej i o typ ku.ltury hardziej uspołeczn ··onej. Tak niegtdyś
ludzie reEgijni patrzeli na „kace1r.za" nie
zdając sobie sprawy, że ten sam heroi.zm
i patos rebgijny ożywiał kiacenza co
i św:ięt'ego i że od sto61U d'.l kanonizacji
pył
niekiedy tylko jeden kir·'Jk. Ludzie
k<mweru::jon.ałni nie mają samoistnej duohowej egzystencji, są niewolnikami got'.lwych form.

rn.
Długoolrwałe,

niis,z1czą.ce wojny, rz;amieszki i rewolucje mają nie tylko sens negatywny, bur.zący. Przyspieszają one na.ra15tające świeże procesy społeczne,
wyzwalają og.romne,
dal~kosiężne widoki.
Nie'.l·sią~alne staje .się os·iągalnym i kształ
tów realnych zd·aje się nabierać niejedno,

prze.d czym luid,zi konwerucjonialnyich cofał strach śmieszności.
Don Kichot j&5t

(Da•l&zy ciąg ze str. 1-szej)
czyli dziś swój punkt z!Jornv w tej okolicy Kraju, ma wymowę 21byt jasną, aby trrze
ba i<t było podkreślać k0mentarzem. Wiemy, z~ .sześć.set lat temu ks.'.ążęta śląscy
używali ty-tułu „<luces Poloniae". W katedrze 0:plski.ei <lo dziś można oglądać piastowskie orły na sarkofagach, zatarte obcą
ręką. Nic od rzeczy będzie jednak wspom·
mec dalc; n~oo świeższą, a bardzo w
dniach zjazdu pisarzy i uczonych p'.llskich
w stolicy Sląska znamienną: obo jeszcze w
r. 1928 książka polska na Sląsku rozchodziła się w przeciętnym
nakładzie 34 tys„
aby do roku 1939 ogranicz'Yć ów nakład
do 2 tys. C'.> si!ę działo przez tych lat d'Zie6ięć i jakie tego trwają
skutki - rzecz
wyobraźni pisarskiej. Ale liczby te wiel'e
mówią o roli, jaką p'.l1ska literatura i nauka świadome swych zadań mogą odegrać
na ziemiach odzyGkanych.
Zdajemy sobie .sp•r.awę, ż·o przesunięcie
na zachód granic Rzeczy,p:ispoiltej dało
nam do rąk kar•tę. Nazywa się to zwykle
kartą dz;'eiową lub szan.są
historyczn~;
pop:rzes·tańmy tym razem n.a nazwie: pmba ro7.sadku. Pró'ba rozsądlk.u po tylu p<rÓ·
bach odwaai i honoru.

Kazimierz Brandys

nad grobem wielkiego muzyka

że 1 10 rozmawlajq ze sobq marmury na gro!wwc eh i gr ułly
tylko w czasach głębokiego za6toju, f.>byw.atel.skiej miernoty i ws-zelam1ilody.iM kropla wystuku.(e 11·cl ż t11kl
kich 1cnót ll\.lld7JiJ mały1c'h. Kiedy na<lciąiga
C:11y ty te~ robnk11 11 dl"Znwnej kory
bum1a i w bły19'k-awi1caioh hi.storil nowa rzechclalbyA zciJH«l w pustkę trawy, w wilgotny mech?
czyw.i6tość się irodizi, Don ~ic·hot nie jest
Cl, kt6ryrb co dzłi!ń witamy miłe odslanlnJq tw rz!,
wcale śm~enny, bywa nawet groźny w
z Ich rormów pol!pfr znych ł gwarnych nic rodzi lę ładen f• kt oczaich ludzi dobrze myś.ląicyoh, w ocza.ch
Pobrzękuje na W'iletrze żelazna blacha z 11aZ1wiskiem.
r'.>mze.rzony•oh przciz str.ach. śmies,zni i poGdybyś nagle S!l'adł po.śród nas jak słup światła gwałtowny
żałowani.a godni
s1t>ają się wtedy ludzie
Pr»y tnktm zmartwycbwaton.łu mote .1ak jo&ne 01lpPyJ1kit
konwencjonalni. Nasbaj,e .cz.a.s dla ludz·i
koczyHbyśmy w przestrzeń dalsi a bardziej błyszczący,
samo.:.stnyich.
Tok wyprowadza mnie z; dymu zadumu.
IV.
Ku tobie kręta spły"'a ścieżka wio..-nnych ukrop6w
Zdarzenir z rol:m 1939, pięć Lat okupaprztgh1da się w płycie grobowca oblcrk tak czy&ty.
cji, ni ewe·;, obozy, prrzesiedlenia, sam
bliski k .ukt z. naje:ź,dŹleą p:izbawionym ·
Nie wyjdziesz by wielkim smykiom
....
wszelk~ch skTupuł.ów, ipow!nny przeornć
od złej odciąć dobrą muzykę.
yłęboko piSychikę pol.ską. Cztow~ek. powinien 21s1tąpiić do dna saanego slebl.e, dok?~
I'
niać irozir.11.chu.nku z sobą i prze:Sz.Iością w
sobie - by wy<lobyć rz podglebia nowe
siły, \Jyjść .silniej1:i'zyun z p11zelomu., •'.l·r::T.Yz pieni 1yrh wo1lo.'1pądów iinn
ścić dom z w.s,zy.stkiego, •co było isłabo
Srelirny miigot kół 111111 I wó und drogą
ścią 1 małością,
W 1'.lbliczu zadań, :które
:i:.nic;;ijo11p w kJ i;trmnfonia .
z wylyn ~wiatł11 w doliny cjonla.
nas czekaj<{, mU6iroy .s.tanąć zwartsi i zacienkim połysfoiem inglu łódź
ICu nim r.zucaj11 e;Ję il1•zciwa z pośp'.iechem,
cic:'si. Paść może naród w'.-elki, ginąć tylwśród wód niech
:rnka wód i~tulcnja,
Gwlldże wotnica św!ł"'i:o ogolony
ko nikczemny.
zarlnn konia, ui bat lufoy
Budować przyJdrzie, budować wiele rzeRozzliew zatoki, wkl, ły 5zlnk
Jak wt:dka nad knrk!em zwl~rz"cla 11ic: kołyu"
czy na nowo i inaczej„. Być nowym n.a
szlamowych
jezl.ir - z dala buk
Ilulgoczo mleJ'o w bańkach
miarę czasów, kotóre idą takie oto przywierconych artozyjsk]ch studni
a wfolkhi Jaja obłoków
kazanie można by rzudć tym, którzy ze·
na hory;zoncie biały grzmot
oh1cą być IZ żywymi w okresie b1.11dow.an!a
jnż nie ·kor11iona 11onmololów uli:gn
fontaun; lecz gdzież jei;t źródło to,
po potopie. 'tak zwany ,,.r·orzsądek" lud-ii
ole bociani lot.
ro•z.są1dnych, dobrze myślących, llDnwenw~r(td wszyt.tkicb :iróde~ w mchu n rytych,
śmiał.o w górę pogh1da dz.1cwezy11a
cjonalnych, nie j.el!lt Zfiletą w <:z.asia·ch
il ociera wierzchem dlonl czoło
wle1kłlch przeobrażeń, w 1cza.s·fich, które są
którym ~14 winny eili sok
zwilżono 011 zbytniego pObl>lccbu .slońcl4.
pełne piatmsu hi\5torii.
Społeczność, kitór.a
na stoknch wjnnk, gdzie jt'3ł to
Już żółknąć poczęły gazety w ulicznych
nie umie z<loby·ć stę w ty.eh azasa1ch na
którym nnbrzmiułe zwnly chrnnr
kioskach,
p!i'l'.ls budowania w wielk'.m <Stylu, cofa
wskrzC6Za. ą barw pochwalę tęczę.
u nqł tragar.1; znużony pod clęikim 11łupem
się do rzęd'll mamderów historii.
Ludzie
ro.z13ądni
bowiem ratują wtedy pn;·eide
Zródło co w ~ble ·knpia moc
bi
u.
wszyabktm sieQie i swoje p.rywatne apraJak hydr nt pot&r-owy z1111lnrmowalv nllicę
wsz:y tkich nn iiwlccie wodopo,iów
wy; każdy sądzi, że oc.aH się w ten spo.i;amochody wiozące g zo 11 wodr:
potywue w :arki, sól I !od
Gćb nia właaną rękę.
Tak up.adła Rzeczi wr„oly p:es na mokrych nozdrzach
w
którym
j~t ulga w zyslkteh bólów.
ipospol ita w końcu XVIII wieku, wśród
przyniósł kłaki z p0dusz1·k I plcr:ze zabłąkanych
1
.spoleczn'.lści ludzi izatomizowanych,
don~ion
Zbudź się. .Już grząski wstaje dzit'ń
matorskkh, l'latują•cyioh co się da z potol'Jękuic ł.lobii1 &lę rys~· ~tareJ kwlnclarkl, gdy
i czas odclmclzl Ili> wskazówkach.
pu. Dzilś luidzie ro121sądni za1bieg1fiją o za.
w nich cleń zamie. lJlul,
po..sowe mieszkan1a, lep.sz!.l przydlziały, o
W nowej krninic żyznycb wód
nad
murem
Jak
dokład11Lc glębokogć drzew
możliiwości SiZ•abru. Dz iałają w nich przede
potoki ścieżek spndaj11 z wzgórz,
WISZYl5tkim instyn'kt:iwne mechanizmy zasię znaczy.
furkoczą młyny #llm(}{'bmUiw
bezpiecza./ące. Nie oni wpływają na prąd
I.udzie syci, dl'Zcwa w czarnoziemie pewnie
na wo:Ios;p dncb z bklch i.zos.
zt!a eń, ·który '.•eh uno.si. Jest czas dla luby .ww · 1nae1uJ
;I ty ;iui aw,tali, Sfrnrnleri nóg
di z-d. cy<lowanych, .s.amo·!Gtnych, u~po
niż ł11 w cbllllym, -powojcnn~ m ml~dt'.
łecznionych,
niech 7.łobi w wartkim pratdzje rucllu.
Ale n n to .ic•zezt> wysturczn, świe-iolicl doś~
śmie.s.zny

Reportaż wio~ nriy

Zródło

v.

Kt6ż

Jeśli

nie ohcemy być jako naród tylko
prze<Ln.1i.otem, le·cz i podmiotem h'..storii,
mu1siuny dokonać olbrzymiego zbhroweqo
wysiiliku, naprawić wiekow.e .zaniedbania,
zdobyć się rua ambicję stanięc~a w ra:ęidz·ie
społecznośifi
przodujących.
T11zeba to
otw.a1r.cie p0wiediz!eć: byliśmy .społeczeń
stwem zacofanym gospoda rczo ; nie tylko
p.rzemYl"ł ale i rolnictwo pracowało arch1akznyu11i metodiami; wy1daj n'.lść na.szej gleby byba parokrotJn~e niżsa.a od norm z·acllodn'.•ch. Go.spodarntwa nie.skooTd:ynowane, niezrzeisz:ine w kooperatywy wytwórcze dawały produkt nie .standaryzowany,
przy ekspo.rcie oceniany ni.siko, niżej niż
analogiczne wytwory duńsk<ie, htewskie
I.ub nawet ukr1ai ńskie. W dziedzinie priawodaW1Stwa społecznego i opieki .sp:iłecz
nej byli!imy r·ównież za.pćźn'eni: nie pomyślano o szeroko zakrojonej akcj.i wczasów prac'.lwniozych, opieki nad dzieckiem, nad matką, w 7lakresie m:dycyny
.społecznej nie 'Zlrobiono prawie nic. Wieś
była pozoistaw'.ona
samej sobie. Chłop
i .robotni'k, pad·s·tawowe warstwy społ~·cz
ne, pozostawali jakby .po.za nurtem żyic'.·a
narodowego. Z iemiaństwo, obrażone p·r'.ljektami .reformy rolnei i podatkiem progresywnym, wycofał'.> się saimor.zutnie
i wła1S.nowoln!e z tego nur-Lu. Arystokracja trzymała się odeń z dala, j.ak dawnie'j.
Plutokracja w '.llbrzy,m'1m prccencie obca.
Miliomy za.rolbi.one w p.rz:myśle, w hau, ·u drzewem, ow'.lcami i zbożem, czy szły
całkowicie na na-sze konst.ruktywne cele?
Przeważnie odpływały do zagranicznych
banków. Ni·e było autorytetu, który by sobie postawił zadan.ie: stworzyć szeroki
program ży.c'.1a .s.połecznego, obejmujący
gOEpo<l.airkę, kulturę i por.tykę spo-łeczną
w
celu upr:i<luktywnien:a wszystkich
warstw. Mwsimy się st·ać jednolitym nowo:oze.s1nym naro<l~im. Poza socjoalizmem
nikt nie ma <lz1iisliaj takiego programu ani
d1anych, by go wś•r0 ód mas przeprowadzić.
VI.
W dobie gdy kraje zach'.>·dniei i środ
kowej Europy przeo·brażały się coraz
enerigi.czniej w kierumku gospodarki kapitalistycznej, społeczeństwo polskiie tkw.iło dalej w agraryźmie, i b ba·r;dzo primitywnym, w obHczu świata cor.a,z bardzie'
anachronicznym. Wykładnikiem tego byl
prawie zupełny brak przyrostu ludnośc
pohskiiej na olbrrzymJiej pnestrzeini dwustu lat (XVI! i XVIII wieku). W końcu
XV'lll i w pierwazej ćwier.ci XIX w. :r-:>l0

zna• tir.femne

źródl-0

co l.l·wa

zanim Inio upnlne 'l\1·prowadzf 1. obór
as('11jzacyjne wo:i;y,

w bozruchu. Skryte,

------------------------------------------------------------------------....
ntctw'.l 111fu5•Z·e ibyło tak prymitywne, ir.abunkowe i ni:;.<lolężne, że stało jakby w
prz.e<leduliu olbrzymiego bankructwa. (Piisze o tym L. Jabłon·owski w książce „Zło
te czasy i wywicz.asy" oraz id.r. St•anfosław
MO'I'•aw.s.ki w 'lbi'.lrze szkiców p. t. „Bracia szl1achla") .
Ten anachroruiczny. a.gra.r.y.:i:m miał nie
tylko gospodarczą, ale i kulturową s~ro
aię: ideały przeciętn2go
Polaka., nawet
miesrzkającego i pracującego
w mieście
wyra.stały z
tego duch:iwego podłoża.
Według .sta.ropol.skiego
ideału Rzeczpospolita 'była sumą dworów i dworków zie~
miańskich,
tak łicznych, aby
każdy
s.zlachok taki dwo·rek, choćby naj<skromniejszy, p:isiadał. Wefilug poglądu demokratyozno-luclowego doby . współcze.snei
znów :iśrodkiem całego życia jest chat
włościańs·ka,
a ideałem u.stroju .społecz
nc·g.o taki, w którym każdy nie'.lmal czło
wiek ma cli.a.tę swoją, a Pohska jest zibiorem go.spodarntw drobtnych (por. S. Bukowiecki, „Polityka Pol.ski niiep'.ldległej").
Nie to było najigomze, że istni1ały dwo
ry i dwórki, ani że w z.ami·erzeiniu była
re.forma rolna, pomnażająca ieszcrze ilość
tych chat - lecz t0, ie menta1ność czło
wieka w, Polsce na w.s.zystkiich poJ.a·ch
pracy kształtowała 15fę również w 1Se111Sie
' dc.ału agr-arnego dworku i.
chaty. Poetycznie nazywało się to bl skośdą p1rży.ro
Jzie i Bogu, dystan·s~m '.ld zepsucia wi el.>.0II11iej.skiego. W istocie jedinak ideały te
·>ą wyrazem św:adomcś-ci rndowej, dalekiej od nowoazesne.g'.l wyrosł:go z nowych .sto..sunków produkcji P'aństwa. Lekceważenie
prymatu dobra p1ubl'ooznego,
brak dyscypliny spo·łecz.nej, słabe poczucie państwowości, brak nawyknisń i zamlibwania do zespołowy.eh form życia
i pracy, lekceważenie własnego i cudzego czasu, niedocenianie organizacji, poprze.s·tawanie na małym, nadkonsumcja
- oto. z grub.szfi te cechy, które się w
'oku historii w naszym typie społec1Znym
0
vykry.stalizowały . Zastrzegą.n się z g·óry,
:e n'.·e mam tu na myśli ja:k'.ichś trwałych
·.vłaściwości rasowych. Pod tym względem
,!e jeist~·fony ani lep.s; ani g·OJ\Si. ulepieni
' ba1rdzo r~ctobnej gllny, co na.si .są1SJiedzi
z zachod · Zespół cech ogó'lnie uznanych
zia polskii charakter narod:iwy nie j·est
0

prawodopodobni,e niczym innym jak wyrazem dlug·otrwałego dz•:alalilia czynników
politycznych i ust•rojowych. Raz .stwmzony wzór społeczny prz,ekaz.uje się z jednej
strony drogą naśladowruk-twa, z drugiej
wychowani·a i urab:a1nia
.pośredniego
prz.ez iistniej·ącą tradycję kultur:iwą. Dlat·ego też nawet jednootki pochodzenia
chłopskiego lub obconarodowego przy.st:i·
S'.>wywały się łatwo do panującego wzoru
społec21neg.o.
Takie wzory społeczne zakrz•eple tJmdycjonaln:e rnrzbiia dop1ie.ro rewolucja lub ja·kaś wi.elka katastrofa po1ityczna (jak np. bitwa pod Białą Górą u Cze
chów). Trzeiba głębiszyoh reform i prizeg.rupowań ludności ażeby wzór taki uległ
zmiame. (Jest nadzieja, że obecna reforma rolna i .sze•nszy dopływ młodizieży
chłopiS·ko-roib:itniczei
do szkół . wyżs.zych
i zawodów, które dotychczas były niemal
monopolem dziedz.:Czn.:!i ··nteligencji, wywrze ten właśnie skutek).
Trzeba wytworzyć takq sytuację, by
śr0dowisko spoleazne nie było miejscem
żernwania dla eigoi'Zmów, lecz podłożem.
dla k1S1Ztałtowaruia .się osobowości uspołeczni•one j. Ni•ep'.>kój, anarchia i rozrost
ego 12mów powstaje wśród niewłaściwych
warunków obi~ktywnych (u \rojowych) a
z drug:ej .strony przez brak wychowania
do w.spólnoty. Gdy ustrój je6t nie dość
plan'.lwo ~budowany. nie daje jednostce
(każdej jedn:istce!) dostatecznego poczucia zabezpieczenia; prawo własno·ści pozwala na n~.czym nieogran:.Czoną możność
gromadzenia środków zabezpieczenia (w
dZ'iisJ.ejszej po&taci pi·eniąd,za finansowego)
opartych na rabunku cudzej pracy (nadwarto•śoi). Pęd żydowy jednostki oeofo sio!~
w tych warunkach egocentrycznie ku sob1e, zamiast rozwijać się w c'.lr.az dalszyic'h
kręga·ch uspołeoznien:a i osi·ągać przerz to
jedy•ną f.rwałą i wartościową pos~ać rradości, jaka moż·e być dana crzłowiekowi.
Epoka Saska w dziejach naszej kultury
ruie minęła dotąd całkow:cie; formalruie
zamknięta,
tkwi jeszc.ze w stylu na.szej
kultury, w zadomowiony·ch wzorach społecznych, w zakamarkach naszej p.sychi•
ki kolektywne; .:_ i na ty-ro terenie nal.eży ją wreezcie zamknąć, jeżeli mamy zbudować nowoczesne państwo.
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Senat w konstytucjach polskich
Głosowanie

ludowe ma zadecydować, czy
sejm, którego naczelnym zadaniem
będzie uchwalenie nowej konstytucji, skła
dać się ma z jednej, czy z dwóch i;zb. Ten
~ejm z kolei zadecyduje
o strukturze dalszych sejmów, t. zn. ustali w nowej konstytucji, czy sejm Rzeczypospolitej będzie jed-·
noizbowym lub dwuizbowym. Zagadnienie,
czy wola sejmu ma się wyrażać przez uchwa
ły dwóch izb ustawodawczych, czy też przez
uchwałę tylko jednej izby ustawodawczej,
izby poselskiej, jest aktualne w Polsce nie
· po raz pierwszy. Omawiane zagadnienie· ma
już swą tradycję, sięgającą wstecz do doby
najdawniejszej konstytucji Polski nowoczesnej. Mimo bowiem, iż wszystkie konstytucje,
które obowiązywały na ziemiach polskich na
przestrzeni lat li91-1921, poza konstytucją
Wolnego Miasta Krakowa z 1818 roku, przewidują sejm dwuizbewy, to ilelfroć
naród
poJ.Ski mógł wywierać wpływ na treść którejś z konstytucyj, tylekroć, w taki czy inny
sposób, wypływało poprzednio wspomniane
zagadnienie.
Z wszystkich wchodzących w rachubę konstytucyj, jedynie dwie, a m. konstytucja z
dnia 3 maja 1791 r. oraz z dnia 17 marca
1921 r., zostały uchwalone przez polskie
ciała ustawodawcze. Reszta konstytucyj natomiast została Polakom narzucona. A to
konstytucja Księstwa Warszawskiego (1807)
przez cesarza Napoleona, konstytucja Królestwa Polskiego '1815) przez cesarza rosyjskiego i zarazem króla polskiego Aleksandra I. oraz konstytucja Wolnego Miasta Krakowa (1818) przez trzy mocarstwa zaborcze,
których intencje realizował komitet konstytucyjny.
przyszły

1791 r.
Według konstytucji 3 maja sejm („stany
Zgromadzone") składał się z izby poselskiej
oraz izby senatorskiej, w której przewodnictwo sprawowal: król. Iziba poselska została
jednak przez Sejm Czteroletni wybitnie inaczej potraktowana, niż izba senatorska. Izbic
poselskiej przyznan') bowiem charakter .wyobrażenia i składu wszechwładztwa narodowego"
oraz „świątyni
prawodawstwa".
W skład izby poselskiej wchodzili posłowie,
pochodzący z wyborów
w skład izby senatorskiej zaś biskupi, wojewodowie, kasztelani i ministrowie - pochodzący z nominacji królewskiej. Mandat poselski trwał 2
lata, godność senatorska natomiast była dożywotnia. Inicjatywa prawodawcza należała
do króla. Projekty ustaw podlegały uchwale
izby poselskiej, następnie senatorskiej. W
niektórych ··wypadkach (np. uchwalanie budżetu, ratyfikacja
traktatów itp.), obie izby
głosowały łącznie. O wyniku głosowania decydowała zazwyczaj
licznieisza izba poselska. Kiedy natomiast każda z izb głosowa
ła oddzielnie (np. uchwalanie ustaw zasadniczych, podatków wieczystych itp.), izbie
senatorskiej przysługiwało prawo zawieszania uchwał izbie poselskiej do następnego
sejmu. O ile jednak nowa izba poselska ponowiła uchwałę poprzedniej izby poselskiej,
opozycja (zawieszenie) izby senatorskiej
przestawało działać. W takich wypadkach, to
co zostało uchwalone tylko przez sama izb"'
poselską, stawało się ustawą, z tym jedynie,
że jej moc obowiązująca doznała odroczenia
na przeciąg dwóch lat.
Nomiriowanie senatorów należało „d wieków do uprawnień królewskich. Uprawnienie to usankcjonowała konstytucja majowa
i to w sposób zupełnie wyraźny. Mimo to,
na sesji Sejmu Czteroletniego w dniu 12 maja 1791 r., usiłował podważyć omawiane
uprawnienia poseł żmudzki, Karp, w związ
ku z przyznanym izbie senatorskiej prawem
zawieszania uchwał izby poselskiej. Karp
przede wszystkim domagał się, by senatorowie świeccy zasiadali w izbie senatorskiej
nie z bezpośredniej nominacji królewskiej,
lecz by sejmiki wybierały w sposób tajny
(„wotami cichemi") po dwóch kandydatów,
z których jednego król mianowałby senatorem. Zwolennicy tej inicjatywy wskazywali,
że ona nie narusza postanowień konstytucji,
gdyż król zatrzymałby
nadal prawo nominacji, ograniczone jedynie do dwóch osób,
posiadających zaufanie współobywateli. Man
dat senatora miałby trwać 6 lat, a więc
przez czas trwania kadencji trzech sejmów,
gdy do owej pory godność senatora -'- jak
już
poprzednio wspomniano - była doży
wotnia. Senatorowie ponadto musieliby, podobnie jak posłowie, składać na sejmikach
sprawozdania przed wyborcami ze sw~j
działalności na terehie sejmowYffi. W wymku dyskusji, Sejm Czteroletni uchwalił obieralność kandydatów na senatorów świeckich,
z tym jednak zastrzeżeniem, iż zasada ta
nie obowiązywała Stanisława Augusta, lecz
dopiero jego następców. Utrzymała się natomiast zasada dożywotności mandatów senatorskich.
Na sesji w dniu 26 maja 1791 r. znów
„godził w powagę samej iilb:y senatorsk!ej"
poseł wileński, Korsak. Zgłosił on bowiem
wniosek, by projekty, bądź uchwalone jednomyślnie w izbie poselskiej, bądź przyjęte
przez większość sejmików („większością
instrukcyj'') nie musiały być odstępowane
izbie senatorskiej celem powzięcia uchwały,
aprobującej stanowisko,
zajęte poprzednio
przez izbę poselską. W pewnych wypadkach
tedy, wolę sejmu wyrażał.aby uchwała! ?owzięta - z pominięciem izby senatorskie] -::
przez samą izbę poselską. Wobec opozyCJl
króla, że „nie pozwoli na żadn~ uszkodzenie" konstytucji, omawiany wniosek upadł.

~

.

1921 r.
zadanie poprzednio wspomnianego
Sejmu, jako Ustawodawczego, który zebrał
się w dniu 9 lu.tego 1919 r., stanowiło uchwa
lenie konstytucji. W związku z tym, rząd _zainicjował ankietę, która opraco~ała pr?Jekt
konstytucji. Przewidywał on se]m dwmz!Jowy. Trzy czwarte senatorów mialo po~ho
dzić „z wyborów od organizacyj samo~.ządo
wych", zaś jedna czwarta z -~ooptaCJl. V!
dniu () maja 1919 r., rząd wmosł ?ekl:lr,acJ.ę
konstytucyjną „utrzymaną w tonie ogolmkowym, przypominającą stylem ustawf', 17~1
(tzn. konstytucję majową), tym głowme
różniącą się od projektu ankiety, iż ... obok
sejmu jednoizbowego istnieć miała . b~iżeJ
nieokreślona straż praw ... ". Poza wmes1oną
przez rząd deklaracją konstytucyjną, wpł~:
nęło do sejmu kilka
projektów konstytucJ1,
opracowanych przez stronnictwa polityczne.
Podobnie jak wspomniana deklaracja rzą
dowa sejm jednoizbowy przewidywały również projekty PPS, Wyzwolenia i Związku
Ludowo - Narodowego, a więc zarówrf.o projekty stronnictw lewicy, jak i prawicy.
Z biegiem czasu jednak, rząd (pod wpły
wem stanowiących w danej chwili ~vięk
szość stronnictw prawicy) zmienił swe stanowisko a to oświadczając się za sejmem
dwuizbdwym „z senatem, reprezentującym
interesy warstw społecznych i wirylistami".
Wobec równości w izbie poselskiej głosów
polskich, języczek u wagi stanowiły głosy
posłów niemieckich i one jedynie rozstrzygnęły na korzyść dwuizbowości sejmu. Pragnąc zapobiec takiemu
rozwiązaniu
zagnd:
nienia, czy konstytucja ma p;zewidywac
sejm jedno- lub dwuizbowy, oboz postępo
wy wysunął koncepcję rozwiązania sejmu
albo odwołania się do woli ludu. W realizacji tej koncepcji, został zgłoszony wniosek,
domagający
się przeprowadzenia
referendum ludowego co do WProwadzenia do konstytucji senatu. Wniosek ten upadł również
większością głosów niemieckich. A więc i
obecnie zarządzone głosowanie ludowe w
sprawie istnienia senatu ma już swą tradycję. Na uwagę jeszcze
zasługuje, że wspomniany projekt konstytucji, opracowany
przez PPS, przewidywał zamiast senatu izbę pracy, jako drugą iz;bę sejmową, reprezentującą interesy świata robotniczego.
N a podstawie poprzednio wymienionych
materiałów, komisja
konstytucyjna sejmu
opracowała projekt konstytucji. Projekt ten,
po dokonaniu w nim wielu zmian, nabrał
dług tej, obecnie obowiązującej konstytucji,
władzę ustawodawczą
sprawują dwie izby:
sejm i senat. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje
rządowi i sejmowi, nie przysługuje
natomiast senatowi. Projekty ustaw muszą
być wnoszone do sejmu. Po ich uchwaleniu
przez sejm, przekazywane są senatowi do
rozpatrzenia. O ile ' senat zaproponuje dokonanie zmian w projekcie, uchwalonym przez
sejm, a on większościq 11 120 głosujących o_drzuci te zmiany, ustawa zostaje ogłoszona w
brzmieniu, ustalonym ponowną uchwałą
sejmu. Na odwrót - według postanowień
noweli do konstytucji z dnia 2 sierpnia 1\!2G
roku - jeżeli sejm najdalej w ciągu 3 i pół
miesięcy od dnia
złożenia
przez rząd projektu, budżetu nie uchwali, senat przystę
puje do rozważenia złożonego projektu .• Senat składa się z 111 senatorów, pochodzących
z wyborów.
1935 r.
Ze względów informacyjnych godzi się zaznaczyć, iż według postanowień
konstytucji
z dnia 23 kwietnia 1935 r., senat stanowi jeden z organów Państwa, pozostających pod
zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczyspospolitej. Obok senatu istniała druga izba ustawodawcza - sejm. W czasie, gdy urząd Prezydenta Rzeczypospolitej jest opróżniony,
funkcje Prezydenta sprawuje marszałek senatu, gdy natomiast według obecnie obowią
zującej konstytucji z dnia 17 marca 1921 r.
- mars2ał.ek sejmu. Wyboru nowego Prezydenta miało dokonywać zgromadzenie elektorów pod przewodnictwem marszałka senatu, gdy natomiast zgromadzeniu narodowemu, przewidzianemu przez obecnie obowiązującą konstytucję,
przewodniczy marszałek sejmµ. Inicjatywa
ustawodawcza senatowi nie · przysługuje. Uchwałę senatu, odrzucającą przyjęty przez sejm
projekt lub
wprowadzającą w nim zmiany, uważa się za
przyjętą, jeżeli sejm nie
odrzuci jej więk·
szością 3/5 głosów. Senat składał się z sena•
torów, powołanych w 1/3 przez Prezydenta
Rzeczypospolitej, a w 2/3 w drodze wyborów, ale niepowszechnych, czynne prawo
wyborcze do senatu mieli ludzie pewi>i dla
reżimu. Senat
wespół ze sejmem
uprawniony był do pociągania ministrów do odpo·
wiedzialności konstytucyjnej.
Główne

Na uwagę •zasługuje, że poprzednio omówiony „wyłom w prerogatywach królewskich·' odnośnie do bezpośredniego nominowania senatorów świeckich, uczynili nic
przeciwnicy, lecz zwolennicy i nawet twórcy
konstytucji majowej. Czytamy na ten temat
w liście Stanisława Augusta do Bukatego
z dnia 14 maja 1791 r„ że wspomniany projekt „wnosili nawet nasi". Zwolennicy konstytucji, na równi z jej przeciwnikami bowiem, obawiali się silnej władzy monarchicznej. Pod omawianym względem, sprawcy
owego wyłomu wzorowali się na postanowieniach konstytucji Stanów Zjednoczonych A. P. z lill7 r.
1793 r.
Czteroletniego, ) tym sa3 Maja, zniosła faktycznie
Konfederacja Targowicka w 1792 r. W rok
później, SejIJl Grodzieński uchwalił „Prawa
Kardynalne", które zniosły uch~ały Sejmu
Czteroletniego także i formalnie. Prawa te
- „sformułowane na wzór konstytucji majowej, której miały być zaprzeczeniem" stanowią, że Rzeczypospolitej „władza najwyższa i prawodawcza zamyka się w sejmie,
mającym na czele króla, w składzie z senatu
i stanu rycerskiego". Struktura, sposób
obrad, wzajemny stosunek itp.. poszczególnych izb sejmowych nie jest ustalony. Mowa jest jedynie o sejmie, jako całości. Do
jego uprawnień należało m. in. zwolnienie
narodu od posłuszeństwa królom, o ileby
„co z praw kardynalnych Rzplitej lub pa~-:
tów konwentów za.przysiężonych przestąpili
lub złamali".
Uchwały Sejmu
mym Konstytucję

1807 r.
Konstytucja, nadana Księstwu Warsz!).wskiemu przez cesarza Napoleona, w Dreznie
w dniu 22 lipca 1807 r., kładzie większy nacisk na senat, skoro stanowi, że sejm „skła
da się z dwóch
izb, tj. z izby pierwszej
czyli izby senatorskiej i z drugiej izby, czyli
poselskiej". Mimo to, kolejność uchwał obowiązywała taka sama, jak według konstytucji majowej, a m. projekty rządowe podlegały
uchwale najpierw izby poseiskiej,
następnie dopiero izby senatorskiej.
Skła
dała się ona z 18, a od 1810 r. z 30 senatorów, mianowanych przez króla. On również
wyznaczał przewodniczącego senatu spośród
jego członków. Ich „urzędowanie" było dożyv;ntnie.

Senat mógł odmówić „sankcji'' projektu,
uchwalonego przez izbę poselską, m. in. o
ile uznał, iż „prawo jest przecivme albo
bezpieczeństwu
kraju a1bo przepisom \!stawy konstytucyjnej•'. W takin1 vrypaclku
król (książę warszawski), na skutek interwencji senatu, uchylał uchwałę izby poselskiej. O ile senat odmówił „sankcji" projektu, uchwalonego 'przez izbę poselską.
król mógł również odrzucony projekt skierować z powrotem do senatu, zwiększając
jednocześnie stan liczebny senatorów świec
kich. Król mógł wreszcie - mimo odmowy
senatu
nakazać
ogłoszenie
projektu,
uchwalonego jedynie przez izbę poselską i
tym samym nadać mu moc obowiązującą
ustawy. Do kompetencji senatu należała
właściwie kontrola
co do przestrzegania
przez izbę poselską przepisów formalnych
oraz pos,tanowień konstytucji. Inicjatywa
ustawodawcza przysługiwała
podobnie
jak według konstytucji majowej - królowi
z tym, iż właściwa komisja izby poselskiej
mogła, przed wniesieniem
projektu ustawy
na plenum tej izby, domagać się od rządu
zmian w projekcie. Na plenum izby poselskiej, głos w dyskusji nad projektem ustawy
mogli zabierać tylko przedstawiciele rządu
(rady stanu) oraz członkowie właściwej komisji sejmowej, reszta posłów natomiast
była pozbawiona prawa głosu. Tego rodzaju
ograniczenie nie obowiązywało na terenie
senatu, który nie wyłaniał komisyj, których
obrady wyprzedzałyby obrady plenum izby
senatorskiej.
Do senatu należał jeszcze nadzór nad prowadzeniem ksiąg obywatelskich, decyzja o
ważności sejmików i zgromadzeń i:;minnYCh
itp. Ze względu na załatwianie 1.ego rodzaju
spraw, senat zbierał się częściej, niż izba
poselska.

go senatora Nowosilcowa). powstała kon3tytucja Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 r. Według me3: „Naród Pols~i
nieć będzie wiecznemi czasy reprezentacJę
narodową w
sejmie, złożonym z król~ i .z
dwóch izb z których pierwsza składac się
będzie z s'enatu, druga z posłów i deputowanych od gmin•·. W skład . izby scnato:-skiej wchodzili książęta krwi cesnrsko-kr.olewskiej (dolna granica wieku: 18 lat), biskupi, wojeV{odowie i kasztelani . (3:; lat). w
maksymalnej liczbie 6! osób. Miano'."'ał i~h
dożywotnio
król częściowo bezposredmo,
częściowo spośród
kandydatów, przedstawionych przez senat. Inicjatywa prawodawcza przysługiwała królowi. w~~sił oi;
projekty ustaw bądż do izby poselsk1eJ, bądz
senatorskiej. Jedynie projekty u~t~w sk~r
bowych „pierwej do izby poselsk1e3 pow,mny być wnoszone". Raport generalny zns o
stanie kraju rząd komunikował sejmowi nn
posiedzeniu 'izb połączonych. Projekt, uchwa
lany przez jedną z izb, mógł być przez drugą
iabę w całości bądź przyjęty, bądź odrzucony, nie mógł natomiast być zmienion;v.. Na
posiedzeniach plenarnych przedstawicielom
rządu oraz członkom komisyj senackich wolno było odczytywać przemówienia („mieć
mowy z pisma"), reszta senatorów musiała
przemawiać z pamięci.
Takie. s~o ogramczenie obowiązywało na tereme izby poselskiej. Do kompetencji senatu należało są
dzenie niektórych kategoryj zbrodni, spravv dzanie ksiąg obywatelskich itd.
1830 r.
W dobie powstania listopadowego i spowodowanej jego wybuchem wojny polskorosyjskiej, poprzednio omówiona konstytucja
Królestwa Polskiego z 1815 r. została w
zasadzie utrzymana, a uległa jedynie daleko
idącym zmianom,
dokonanym przez ~e)n~
rewolucyjny. Składał on się i w omaw1aneJ
doibie z dwóch izb. Ich działalność ustała po
ogłoszeniu
się
Chłopickiego
dyktatorem,
obok którego istniała jedynie deputacja sejmowa złożona z prezesa senatu i 5 senatorów ~raz podobnego zespołu, wyłonionego z
izby poselskiej. Po ustąpieniu Chłopickiego
ze stanowiska dyktatora, sejm, w składzie
obu izb, wznowił swą działalność. Projekty
rządowe
wpływały do jednej z izb,
przewazme jednak do izby poselskiej. Często
obradowały
obie izby łącznie. Inicjatywa
prawodawcza, która, w myśl pos~anowień
konstytucji z 1815 r., należała do krola, przy
sługiwała w dobie ,··powstania (wojhy) rzą:
dowi oraz każdej z izb, wobec orzeczoneJ
przez sejm w styczniu 1831 r. detronizacji
króla. O ile projekt, uchwalony przez jedną
z izb, nie został przyjęty przez . drugą izbę,
podlegał
jeszcze obradom obu izb połączo
nych
które łączną większością projekt
uchV:alały lub odrzucały. Senatorów wybierał sejm „z podanych
sobte przez senat, w
podwójnej liczbie na każde miejsce, kandydatów".
1832 r.
stłumieniu
powstania listopadowego
(zakończonej wojnie), cesarz Mikołaj I. wydał w dniu 26 lutego 1832 r. „Statut Orga-

Po

niczny

dla

Królestwa Polskiego", które
na zawsze do Państwa Rosyjskiego stanowi nierozdzielną część tego Pań
stwa". Ten „Statut·' m1ał zastąpić konstytucję z 1815 r., która jednak w sposób formalny i tym razem nie została zniesiona.
Omawiany „Statut'· nie przewiduje - z isto
ty rzeczy -- istnienia jakiegokolwiek ciała
ustawodawczego w skali państwowej,
,.przyłączone

1818 r.
Według postanowień

konstytucji Wolnego
Miasta Krakowa i jego Okręgu, nazwa „Senat" przysługiwała rządowi, który sprawuje
w całej zupełności władzę wykonawczą.
Członkowie rządu
nosili tytuł senatorów.
Władza ustawodawcza należała do jednoizbowego Zgromadzenia reprezentantów, pochodzących częściowo z wyborów,
częścio
wo zaś delegowanych przez senat, kapitułę,
uniwersytet itp. Jedynie te projekty ustaw
mogły być rozpatrywane
pt'zez Zgromadze1815 r.
nie reprezentantów, które uzyskały uprzez części Księstwa Warszawskiego zostało dnią aprobatę senatu. Zmiany w składzie
na Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. utwo- Zgromadzenia reprezentantów wprowadziła
rzone Królestwo Polskie „na zawsze połą konstytucja z 1833 r. oraz Statut Organiczny
•
czone z Cesarstwem Rosyjskim". Księstwo z 1!H2 r. Do kompetencji Zgromadzenia reCo się tyczy celowości senatu, to jako jePolskie otrzymało konstytucję z dnia 27 li- prezentantów należały wybory wyższych
dyny argument, mający ją uzasadnić, wystopada 1815 r. Przed jej nadaniem, Adam urzędników i sędziów.
suwana bywa opinia, wypowiedziana przed
Czartoryski ułożył „Zasady konstytucji Kró155-ciu laty przez Stanisława Augusta na
lestwa Polskiego". Podpisał je w dniu 25 ma1917 r.
posiedzeniu sejmu w dniu 12 marca 1791
ja 1815 r. cesarz Aleksander I, dopisując, iż
mają one służyć „za niezmienne prawidło
W ostatnim okresie wojny światowej, w roku: senat daje gwarancję umiarkowanego
i za instrukcję nowemu tymczasowemu rzą związku z aktem okupantów z dnia 5 listo- i rozważnego ustawodawstwa, wobec czego
dowi" Królestwa. Z uwagi na ten dopisek, pada 1916 r., komisja, powołana do życia sankcja izby senatorskiej przynosi pożytek
omawiane „Zasady" nabrały charakteru ·1rzez Tymczasową Radę Stanu, opracowała sprawie publicznej. Na przestrzeni 155-ciu
tymczasowej konstytucji. Owe zasady wspo »rojekt konstytucji, kóry przewidywał króla lat wiele pojęć uległo zmianie. M. in. konminają jedynie ogólnikowo o „sejmie jene·
' raz sejm dwuizbowy. Połowa członków se- stytucje Księstwa Warszawskiego i Króleralnym". O tym, iż ten sejm pomyślany .by
. atu miała pochodzić z wyborów, połowa zaś stwa Polskiego zawierały postanowienia,
jako dwuizbowy, świadczyłyby następuJącc
nominacji. Senat miał reprezentować inte- zmierzające - jak poprzednio wspomniano
okoliczności: 1) nadal miały obowiązywal'. :esy
„poszczególnych warstw społeczeń - do zapobiegania, by uchwalanie projektów ustaw zbytnio się nie przedłużało. Znieinstytucje
(„urządzenia")
przewi~ane stwa".
sienie tedy senatu byłoby właściwie dalprzez konstytucję Księstwa Warszawskiego,
szym etapem na drodze do osiągnięcia oweo ile co do nich omawiane „Zasady" nic
1919 r.
go celu. Jak zresztą z tego przeglądu histowprowadzają
zmian. oraz 2) według omaPo wskrzeszeniu Państwowości Polskiej w rycznego wYDika senat - w przeciwienstwie
wianych „Zasad" senat jest „najwyższyn'
stopadzie 1918 r., uchwała Sejmu Walnego do sejmu zawsze w mniejszym 'znacznie stop
trybunałe;,n narodowym", przed którym od·
tzeczypospolitej Polskiej '· dnia 20 lutego niu reprezentował wolę szerokich mas wynowiedzialni są ministrowie i inni członko
191! i·. stanowi jedynie ogólnikowo: „Władzą borców, a raczej składali się nań przcdstawie rządu (rady stanu).
Na podstawie wspomnianych „Zasad" oraz suwerrnr>ą i ustawod::iwczą w Państwie Pol- .-,-i.ciele panującej malej grupy szczególnie
uprzywilejowanych.
licznych projektów i uwag (m. in. rosyjskie- skim ,est sejm u.i.~awcdawczy''.
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Z a g a _d n i e n i e afiliacji
Podczas Zielonych Sw:ąt odbędzie się
doroczna konferencja brytyj6kiie j Partii
Pracy, na której dwoma najważni1ejszymi
zagadnieniami będą: polityka 2lagranicz.na
Bev'na "Jraz sprawa przyjęcia komunistycznej partii.
Bartia komunistyczna, któria w począt
kach .swego !stnienta, stanowiła jeden z
członów federacyjnej Labour Party,
kilkakrotnie ·w przeszłości wyisuwała propozycje powr'Jtu, lecz wn.Josek ten na konferencjach był z reguły odrzucany, j1akkolvr' ek stale zmni ejszającą s i·ę ilością
giORÓW.

Kwea t!a współpracy komunistów i socja
list w brytyjakich w łonie jednej organizac:ii na tle ruchu rzje<lnoczoneg'.> wśród
partii robotn',c·z ych na kontynencie i z1adiań stojących wobec demokracji jest
zagadnieniem o n i emałym znaczeniu politycznym.
Problem tak zwanej afiliacji je.st apecy
ficzn!e brytyjski i nt• sp'J ób zrozum i eć
go bez zapozna.ma s i ę przynajmniej w zarysie z his tor i ą i strukturą Bartii Pracy.
W 1893 roku poWIStała w Anglii t. zw.
Ni ezależna Part;a Pracy, której W1Spółza
łożycielami i pierwszymi przywódcami byli Keir Hardie, qórnik szkocki, a potem R.
Mac Dona1d i Snowden. Ideobgiczny
wpływ Towarzyalwa Fabianów z Sydiney
f Beatricze Webb i G. Bernardem Shaw
na nowopow.st ałą orqan : zacj ę był od początku dom i ruujący. W przęciw i eństw~ e d'J
istn ie jącej Socjal . demokriatycznej Federacji z Hyndman : m na czele organiza.cja
n 1e mi ała charakteru mark istow k iego.
W miarę upł y wu lat nie tylko R. l:..Jc Donald, lecz i Ke iT Hardie upodobnili swą
działalność p'J i ltyczną i publkyetyczną do
creda Fab 'anów: pokojowe przek.Ształca
nie pań5twa kapiualie tycznego przy uży
ciu peViwazji i pro.;iagan<ly,. na drodze reform społecznych w państwo sprawiedli·
wości sp?ł•ecznej.

Fabianizm obok znamion właściwych re
form izmowi w innych k11ajach wyróznia
się momentami specyficznym i dla Anglii.
Ja o kierunek filozoficzny, fabianlzm jest
w znacznie więks zym stopniu spa.dk'Jb'.er
cą B:nthama, J. S. Milla i tych liberałoów
angielekich, którzy popierali ingerencję
pań s twa i refo rmy społeczne nie Marksa. Fabianizm_w przeciwieństwie do rewiz ion 'zmu typu Bern.steina, nie nastawia się
w pilerwszym' rzędrzie na krytykę markslz.
mu,' lu'b na i nną interpretację jego sformułowań. W Anglii, która rua prze1Strzeni
całego stulecia zajm'Jw.ała monopolistyczne atan-0wislc,o pier-mizego państwa przemysłowego, potem za·ś utrzyma1a się j.ako
centrum największsgo imperium koloni.alnbg'), socjal1stycz11a św i adomość, poza
kr.ótk'm okresem chartyzmu była udziałem j•edynie drobnych grup robotniczych.
Fab i1 ani w tych warunkach rozwijają tradycyjną doktrynę liberalizmu i radykalizmu angielsk ~e g o . z którą łączyli niektóre
postulaty socjal' tyczn '! . TPndencje imperialistyczne uj.awn ! ły się w fab ianiźmie
zwł e.szcza w 00en ie roli cywilizacyjnej im
perium brvtyj.sk iep'J . Niektóre wystąpie
nia G. B. Shaw'a dają wyr.az tym tendencjom.
Charakterys tyczną dla lin:·i rozwojowej
niektóry.eh Fabianów je.st ewolucja jaką
przeŻyli małżonkowi·e Webb,
najwybit·
niejsi teoretycy kierunku. Autorowie klaaycznego dzieła na temat h\st'.>r·ii ruchu za
wodowego w Anglii, w 1936 roku, po dłuż
szef podróży do Rosji, wyidali ;edno z najlep.s·z ych swych dzieł. pośw i ęc'Jrue Związ·
kowi._ Radzieck iemu. Praca ta ukazałia się
pod tyt.: Radz·i e.cki komunizm - Nowa
cywiJlzacja. Mimo pozytywnego stosunku
do
rewolucyjnep'J
systemu
ujęcie
W ebb 'ów nie jest bynajmniej marksfo;towskie. Znamienna jest konkluzja dzieła,
która w dużym stopniu świadczy o ewolucji ni chu fab ianiow;>k'. eqo. Webb''Jwie
przewidują rozwój s'.>wieckiej formy r·zą
diów w inny.eh kraj.ach, przy uwziględnie~
niu warunków historyczne·go rozwoju
i t.<l.
W 1900 powstał t. zw. K'Jmitet Parlamentarny P11acy, który w roku 1906 oficjalnie przybrał mian.o Partii Pracy. Partia ta była federacją, której ozłonami
były zw'.ązk ! zawodowe, NPP,
Towarzystwo Fabianów i Socjal-Demokratyczna
Federacja. Ta ostatnia ustąpiła niebawem.
z Partii Pracy, oskarżaj.ąc nowopowstałe
ciało o braik socj.alistycznej ideologii. Jak
z powyższeg'J wynika, od swego zarani.a
brytyjska Parli.a Pracy była organizacją
<> oharakterz-e fedei acyjnym, op.artą o
UIDasawrn1ące
się
związki
zawodowe.
Tradycj•a i ko Mtytucj.a Partii z 1919 r.
uprawniały do zbior'Jwego członkostwa

robotnicze organizacje polityczne, .spół
dzieloze i naukowo-społeczne. Kon.stytucj.a z 1919 r, wprowadziła p'Jraz p:.erwszy
członków indywidualnych zgrupowanych
w okręgach wyborczych. Charakter partii
utrzymał s ię bn wi1ększych zmian <lo dnia
dziisiejszego.
[)o dzisiejs.zej Partii Pracy należą związ
lk.i zawodowe, indyw!.dn.ialni członk'JWie
w okręgach wyborczyoh oraz Towarzystwo Fabianów, Partia Spółdz i elcza. Poza
partią znajduje s i ę
rozłamowa
grupa,
która przyjęła w 1932 r. dawną nazwę:
Niezależna
Partia Pracy 'J wpływach
ogr.aniczoniyoh główn~e do Glasgowa oraz
Komunistyczna P.artia. (Obydwie te organizacje zabiegają o 0afilia•cję).
Stosunek czł.onkostwa z.bit:Jroweg'o do
indywidualnego jest jak 9 do 1, masowy
.charakter partii z.ale:ly więc całkowicie
d·'J udziału w niej ruchu zawodowego.
Decydująca masa związkov•ców nie jest je
dnolita pod wżglę.dem sympatii politycznych. Za:riówno fab !anizm Jak i marke izm
ma zwolenników.
Brytyjska Komunistyczna Partia pow;-tała w 1920 roku
z połączenia trzech
mniejszych organizacji socjalfstycznych.
Partia k'Jrzyatała z poparcia najwi ększ e go
działacza związkowego Toma Mana,
a
wpływy jej niewątpliwie przerastąją szczu
pł1ą neprez,entację w parlamencie, czy też
75-tyBięczną liczbę czfonków.
H:etoria Partii Komunistycznej to walka
o przełamanie izolacji i zdobycie dla ideologii marka:stowskiej mas robotniczych
zorganizowanych w związkach lub spół
dzielniach. Partia ma za sobą znaczne
osiągnięcia n.a terenie zawodowym wśród
górników, mechaników itd. Fedcrricyir:"a
Partiia Pracy stojąca otworem dla rozmr1itych kierunk•'>w socjalisty•cznych stdn7.w1
naturalny teren pracy piartii komunistyczne~ <l.la rnzwij.ania i pogłębiania . teorii
i praktyki marksizmu. Na tym tereme m~
mo utrudnień wynikających z braku af1liia·cji i innych, komuniści pra.cują nieprzerwanie.
·
Struktura bryty_µ,kich związków zawodowych j1es·t skomplikowana i nie łatwo
"zr.c,zn m'ał-a. Ob'.lk.- związków ,POchoduą
cych z ol.ćresu, kiedy ruch zawodowy skupiał podług fachów d:robne grupki dob:ze
płatnych· fochowców. t. zw. Craft U~IOn
- mamy masowe now'.>czesne or.gan1zac;e zawodowe, łączące pr.acowników po-

o.zczególnych p r zemy słów bez różn i cy fachu w jednym zw i ąz k u.
Ruch zawodowy, który umas owił s '. ę u
schyłku XIX stulecia, gdy ul.TwiaEło s! ~
mon:ipoli.styczne Btanow!ako Anglii na
rynkach św i atowych , liczy obecnie w
swyoh szeregach ponad 6 milionów.
Najważn i ejszymi organłz.acj•ami są: Zw i ą

zek Górników, Zjednoczenie Mechaników, Zw i ązek K-0lejarzy oraz zw :.ąz e k
Robotników Transp'Jrtowych i Ogólnych,
Ten ostatni zw:ąz ek, l i czący ponad 1 milion członków obejmuje poza roóotnikiami
komuniik.acyjnymi najr:izmaitsze inne fachy, które nie mogły znaleźć miejsca jako część innych, często j·es.z,cze ~ksklu
zywnych związków.
'Na ogÓł m:iżna zaohs~rwować nastftpującą ten<lencję rozwojową w brytyjskim
ruchu ~aw'Jdowym w spraw ie wapółpra
cy partii robotnliczych. Zwi ą.zki zawodowe · n.a terenie tra<lycyjnych prz e mysł-ów
angielskich, jak węg i-el, stal, budownictwo maszynowe, sprzyjają zJednoczeniu
mgani.zacyjnemru. Młod.sze organizacje
z•aw:idowe, zwłasa..cza przemy.słu lekkiego zajmują slanowi&ko odmienne. Nie posiadają one dojrzało ś ci politycznej,
pły
nąc e .i z doświadczeń a.kcji zawod:iwych,
są :z. reguły ulegle grup'e parlamentarnej
i k ierownictwu partii.
Przewodniozą1cy Partii P.Pacy prof. Laski, jest autorem w'.1elu prBJc na tematy
filozoftczno-społeczn-. Prof. Laski, którego Churchill w okr.esie P'rzedwyborczym kreował nieledwie na ang'elski·ego
Leni11a, przepro w adził cenną analizę marrks:.Stowską us tr.oju bryty j-3kitgo w dziele
p. t. „Angi.el>Ski Syatcm Parlamentarny".
W innym dziele profesor przeprowadził
liberalną .krytykę systemu sowie.ckiego.
Dla Laskieg:> marlmizm nie jest bynajmni·ej św~atopoglądem filozof~c;znym, 1ecz
ir.aiczej użytecznym nar,z.ęd.ziem dialektycznym, p'l'Z.ydatnym w pewnych wypadkach leaz które w każdej chwili można
odrz~dć. W sprawl·e afilia:cji prof. Laski,
zg'Jdnie z większością grupy parlamentarnej jeet pr:z.eciwny współp.racy organiz tyJnej z komun>st mi.
Sp'.>sób, w jaki zostaną rozv.:i~zar:-~ z~.
qadnienia: pol:tyki zagPan;·czneJ i aflhaci1:
bedzie barometr m doj rzałości polityczne]
robotników bryty~ s.ki ch. Klaaa robotnicza

kraju, któr~ m u o..;.z.c:zędzona z.:is.t.ata 9?'1'Zka le~cj1a h ~tl erowt;ki.ej okupaCJl .-: Jakkolwiek powoli, zm:.erza ku Jednosc1 i &amodzielności i<leol'Jgicznej.
W wyniku ostatniej wojny szeregi r0botnicze w Anglii wz11osły nie tylko liczebnie ale i wzmogło s ~ę zainteresowanie
dla ~pr.aw politycznych i aktywność proletaria tu.
Ide?logiczny charakter wojny p:zeciwko niem'· ecklemu faszyzmowi w 60JIUISZU z.
socjaLstycznym zw · ązld em Radziecki~,
które.go siła ujawniła s : ę w całej pełni,
woj.enne .z.arządzenia w dzieidzlni·e wyży
w!eni.a, na rynk'li pracy itp., idące znacznie <lialej n ! ż w okret> ie p i erwsze~ wojl,l'y
św i atow : j ~
wszystko to wpłynęł'J na
emancypację polityczną klasy robotniczej
w najs tarszym h)o5Łoryczni e społeczeń
stw i·e k.apital'. stycznym.
W okresie wojny, w szeregu ważnych
jednos tek prz·emysł?wych zorganizowiano
d~a powiększenia i• usprawniimia produk·c ji lk.omH1ety fabryczne, w których obok
dyrektorów wzięli czynny udział robotnicy. Doś>v iadczen:,S. płynące z aktywnego
udz',ału w kier'.>wnictwie fabryk będą wykorzyistane w okresi·e nacjonalizacji pod6bawowych gałt}zi przemysłu. Zagadnienie
jedn'.lści, nawet w wypadku
odrzucen.iia
na dorocznej konferenc<ji nie zejdz1e z
por·z.ą d.k u dz:ennego. Jedność na dolużazą
metę zależy od zmian ekonomiczn'J - społecznych jakie dokonywują się w Wielkiej
Bryta nii. Obok po rtyki partii robotni.czy.eh i prrnm '. an miqdzynairodowyoh jest
to czynnik najważnieiJ~zy. So.cj.aliizacja
produk cji zapoczątkowana naicj'Jnalizacją
kop ia !ń i B.anku A11q'ehkiego, inne ust·awy dot y. czą,ce ub : zp i eczeń społe.cznych są p ierwGzy mi pos1Unięc ! ami w kierunku
s0<cjalics tyoznej Anglii, op.artej o plan:iwą
goopodarkę . Masy ludowe udz i eliły obecnemu rz·ądowi man<latu dla zrealizowani·a
progr.amu soc;•al!B tyczneg'J.
Przeciwko 1mcjal zmowi organizuje s~ę
ohóz kons ~ 1rwatywny , oparty o ipotężne
zas:iby materi·alne tradycje, wpływy pe:raonalne i •us trojowe. Obóz ten wykorzysta
WGz.elkie nf.epowodzen'a i trudności rzą
dowe na drodze realizowania planu nacjonalizacji.
W tych warunkach szeroka mo·bilizacja
wm ys tkich sił demokratyczny.eh, S1Zczeirze
w.spóld:zi ał a j ą1cych 'Z socj.aEs•tycznym rzą
dem, stanie s : ę koniecznością.
Może bowiem grozić w przeciwnym wypadku zał. man .e e:e cal: go progr mu naqonal'iza.c) rządu F•artii Pracy z nieobliczalnymi kon ekwencjami dla birytyjekiego ; międ.zynarodoweqo !'hchu robotniczego.
/

Ml ECZYSŁA W PORĘBSKI

O sztu·c e malars
Najogólniejszych źródeł tematyki malarskiej szukać by, Jak ml się zdaje, naleźa
ło w tych koncepcjach rzeczywh;tości, które - uświadomione, albo częściej nie·
uświadomione stanowią
powszechną
własność klas społecznych, epok I środo
wisk. Tematykę malarską wiążę tu z koncepcjami rzeczywistości, a nie z najszerzej
pojętą rzeczywistością wprost nie tylko dlatego, żeby nie przesądzać realnego
istnienia albo nieistnienia tematu, albo
żeby uchronić się od rozważań w rodzaju: czy temat fest, czy nie fest obecny w
wJzfl. Idzie o to, że w gruncie rzeczy
wszystko, co o rzeczywistości amej mówi slę i myśli, obraca się w ~ranlcoch takich albo innych koncepcji i schematyzacji I tylko w takich granicach może mleć
określony sens i znnczenie. Poszczególne
koncepcie rzeczywistości tak dalece mogą
przy tym różnić się od siebie, ie pomlj a·
nie tych różnic pr.zy interpretowaniu przesłanek wizji groziłoby poważnym! nicporo·
zumieniami.
Koncepcje rzeczywistośc! są różne. Każ·
da z nich na swój sposób usiłuje usystematyzować I podporządkować
ogólnlejszym zasadom materiał faktów I zjawisk
dany doświadczeniu. Każda Inaczej stara się wypełnić istniejące w doświadcze·
niu tym luki i przerwy, każda inaczej
schema·tyzufe wielostronną 1 wielokształt
ną rzeczywistość.
Koncepcje rzeczywistości n.ie są czymś bezwzględnym i stałym.
W dz.iejach międzyludzkiego porozumie
nia ścierają sję one ze sobą i walczą, wypleraf ą się wzajemnie I przezwyciężają, a
każda dąży do narzucenia ludziom swoje·
go własnego spojrzenia na rzeczywistość ,
swoje! własnej postawy, własnych dą!eń
i celów. żaden też żyjący w zbiorowości

osobnik ludzki nic patrzy na rzeczywistość
nieuprzedzonym okiem. Każdy nagina
wzrok swój do przyjętych powszechnie
schematów i mniemań, każdy widzi tak,
jak widzieć się nauczył, każdy z mniej·
szą lub większą dozą samowiedzy stosuje
wobec rzeczywistości obowiązujące w Jego
środowisku wyobrażenia, kryteria i katc·
gorie. Od tego ogólnego prawa nie stanowi oczywiście wyjątku artysta,
któremu
panujące stosunkJ pozwalają podejmować
problemy malarskie i na swój sposób re·
alizować ich rozwiązania. Dlatego wydoje
mi się, że nie popełnię metodologicznego
błędu, jcżeH dla wyjaśnienia i klasyfikacji
tematvki wizji wyjdę od podstawowego
rozróż~icnla pośród tych wszystkich kon·
cepcji rzeezywistości , które powtarzają się
w teorii i w praktyce życiowej cywilizowanych społeczeństw,
a mianowicie od
przeciwstnwicnia koncepcji ideallstyc:mych
koncepcjom realistycznym.
Biorąc z grubsza, stanowisko realizmu
jest koncepcją rzeczywistości jako świata
rzeczy, st13nowlsko ldealitmu zaś - koncepcją rzeczywistości tako świata idei. Innymi słowy, dla realizmu stosunki pomię
dzy elementami rzeczywistości są stosunkami natury realnej, dla idealizmu. zaś
te same stosunki są tylko stosunka1fii
idealnymi. Tu trzeba zauważyć, że stosun·
kl Idealne są zawsze stosunkami abstrak.
cyjnyml. Nie wynikają one nigdy z konkretnych przedmiotów w ich indywidua!.
nej, skomplikowanej niepowtarzalności,
ale o<lnoszą się do tego, co fest poszczególnym przedmiotom wspólne - do oderwanego świata jakości. Analogie jakościo
we wiążą według idealizmu przedmioty
w ten ~P <ób . że leżeli nawet falzlmiś jakościami poszczególne przedmioty różni!)
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się od sieb!e, to zawsze znajdą się jakości

takie, przez które będą one ze sobą ide~
tyczne. Tą drogą każdy przedmiot da się
zawsze podciągnąć pod mniej lub więcej
ogólne poięc!a i kategorie. W miejsce
konkretnych. realnych rzeczy idealizm
widzi w rzeczywistości uporządkowane,
cornz ogólniejsze , coraz bardziej oderwane hierarchie jako~cl. hierarchie idei.
Idce te mogą być bt1d7. Idcami obiektyw.
nyml pochodzenia metafizycznego, bądź
ideami pocnodzenla subiektywnego: zarndniczvmi ele!T'ent"mi naszych wyobrażeń,
poza ·którymi flubi się .ałkowlclc auto no~
mlczna, przcdmlotown, wspólna wszystkim
rzeczywistoM:.
Jako postawa wobec rzeczywistości wy·
kazufe Idealizm tendencJę do generalizowania zjawisk z podmiotowego, sublck-.
tywnego stanowiska.,. Stanowisko to cza.
sem ma ambicje stanowiska obiektywnego, lcgitympją.c ~ię niejasną
spekulacją
metafizyczną
albo cynicznie rzeczywistą
przewagą , czasem za~ . przechodzi bez za.
strzeżeń w rozkochany w swoich doznaniach autyzm jednostki, niebacznej na grotącą
fej jałową schematyczność I nudę
osamotnienia.
Inaczej realizm. W jego koncepcfl rzeczywiotość określają nie oderwane stosunki jakości, ale konkretne stosunki rzeczy,
a schematy poznawcze są zawsze tylko
schematami dobieranymi do różnorodności
faktów 1 zdarzeń, wobec których osobnik
decydować musi swe stanowisko. Podczas
gdy idealizm skłonny jest sprowadzać wszystko do jedności abstrakcyjnych kano.
nów i harmonii, dyktowanych Jednostce
przez nawyki obserwacji, realizm do.
strzega zasadniczą wielość konkretnych
fpraw : rzeczy na \1ńażącym je materiał.
•) fragment

w iększej całości.
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wszystko, co przeczyłoby idealInnym logiczno - -aibst.rakcyjna -przewaga tematyce wizji, gruntowanej przez idealizm
nym wyrozumowanym schematom wyglą. formy nie zawsze wystarczy: Artyści tacy przeciwstawna koncepcja realizmu temasta pamięta, że jakości nie są wcale osta- du, zostaje konsekwentnie. wyeliminowane jak Gtiorgi·one, Correggio, Tycjan, Verone- tyikę, rżeczową , racjonalnie - empiryczteczną zasadą istnienia, ale stanowią po i usunięte jako nieistotne,
przypadkowe se, a potem chociażby Rubens, a potem m1, krytycznie bad -lwczą, tematykę, która
prostu zespół narzędzi, przy pomocy któ- 1ub wręcz fałszywe. Oparta tematycznie o jeszcze osatni tej klasy Watteau, zapragną "sc:ima p.rzez się
. nie p ozw.a lała na łatwe
rych osobnik rozpoznaje realne stosunki '. aką koncepcję świata wizja nabiera zńa bardziej intymnego stosunku do tego, co schematy i uog-1lni eri ia. Dla idealizmu
otaczającego go świata. w koncepcji reali. 'Uti-on ideaJnej
prawidłowości i perfekcji.
powtarzają i tworzą. I ci jednak nie wyjdą
rzeczywiEtoś ć
kończyła się na subiektyw·
stycznej bowiem rzeczywistość zaczyna się Motywy, z abst•rakcyjną precyz.ją wykreśl o  poza silniej zmysłowy, ale p~dobnie :sche- nych czy absolutnych.
jakc:kiach wyglądu.
tam, gdzie w koncepcji idealistycznej rze- ne i abstrakcyjnie w przekrojach i skróce- ma,tyczny czar jakości, poza
wciąż te saDob(>r ich i zestroJen!e na płaszczyźnie
czywistość się kończy. Poza subiektywnym niach perspektywicznych powiązane, p<>me rewelacje powierzchni, barwy i świa obrazu było jego ostatecznym, niekwestiooglądem,
poza formalnym uschematyzo- wrnie tylko przypominają realne przed- tła, jako projekcje
ich gorącego; wrażliwe. nowanym zadaniem. Realizm w rzeczywlwaniem danych zmysłowych koncepcja mi·oty :; rzeczywjstego zdarzenia. W ;isto - go na~kórka i rozcdrgan'ej wyobraźni.
s.tości Irnzał wid z ieć nie tyle wyglądy ile
Idealizm ich, silniej ~abarwlony os.obi- zobowiązujące w pewien sposób motywy:
slym niepokojem wiecznie sobą zajętego niezależne, samodzielne, wł a mą logi ką upopodmiotu, rzadko zdobywa się na wnikli- sażone indv·"·idua, które porm zają czujwe spojrzenie w przedmiot, wtedy jednak ność, uderz.:t1ą ~pm.trzegalnie, komponują
znacznie bliższy jest realizmu niż abstrak- się nie w oderwa ne formy, ale w rzeczywicyjna sztuka obiektywizującego naturaliz- ste, splotem splotem realnych funkcji i remu. Postawę tę , przerzucającą całkowicie lacji powiąza•ne sytuacje. Znaleźć dla syakcent z ' obiektywnej harmonii natury na
tuacji tych równowa żnik w rozmiarach busubi e•ktywną harmonię zmysłowego odczudowanego obrazu, przetran~,ponować w jewania, określić by można jako idealistycz. go zamkniętą po-w(; erzchnię całą mechany sensualizm.
nikę Ich wewnętrznych więzi i kont<i1któw
W sztywności postawy ideałistycz.nej wo- zewnętrznych, przetrans{lonować środkami
b ec nar a stającej problematyki rzeczywi- dysponowanymi.
a więc w ukła dach jakostego świata ma swe źródło zjawisko, ści, to musi ał o być jcc:l '."tak coś innego, coś
które w sztuce zwykło określać się mia- tmdnic-jszego i ryzykowniejszego, jak zenem maniery. Artysta mierzący swo·imi r. troić jakc ~ ci same według prywatnych
ideairi czy swoim temperamentem rzeczy- ldei twórcy.
wi d ość nie potrafił przeciwstawić się jej
I była to zawsze i~tota r ealizmu. Ostatejak ró wny równemu, nie miał odwagi cznym jego arguirentem stawał się auto! "'.) r ć b o wać się z nią
w otwartym, bez- nomiczny w ramach cał ości wizii motyw, a
kompromisowym zmaganiu.
dlatego, nie heteronomiczna, uzależniona od podjeżeli nacisk tej rzeczywistości
był zbyt
mi·ntu jakość, motyw, który jakości wasilny, nie p·róbował rozładować go w re- runkuje i uzasadnia, tłumacząc nieodzow •
• alnym przezwyciężaniu trudności, ale za- ną konieczność ich występowania w spoHenri Matisse: Kóbieta przed akwarium
mylrnł się w świecie swych czuć i wyobra- sób przekonywujący i prosty; motyw, którealistyczna przewiduje niezależny mecha. cie są to typy idei wcielone w materie
nizm zjawisk, mechanizm, na który obser- według idealnych pr_aw wygl ą cl o wych o_
wator wpłynąć nie moż"e inaczej, jak tyl- · 'Jowszechnym znaczeniu.
ko realnie, korikretną decyzją i czynem.
Wiara w idea-Iną identyczność i doskoCzujny realista nie uwierzy nigdy w . żaden nąłość zróżnicowanych przeja'WóW n:' lturv,
schemat Jako w ostateczne, uniwersalne które zawsze się dadzą jednoznacznie od- ·
osiągnięcie.
Każda nowa sytuacja
stwa- wzorować w płaszczyźnie obrazu, jest klurzać mu
będzie
na nowo . konieczność czem do tej koncepcji rzeq:ywistości, któskontrolowania pozostających do jego rą określić by można jako idealistyczny
dyspozycji środków, -każda akcja stanie naturalizm.
Niejednokrotnie w dziejach
się poszerzającym
nabyte uprzednio do- narzucała się ona epokom całym jako paświadczenie
eksperymentem, a każde o- nująca i wiążąca koncepcja tematu. Tak
siągnięcie świeżą. niepodolmą do innych
Więc począwszy
od owej grupy geomezdobyczą.
trów, architektów i malarzy fl<>renckich,
Nie jest moim zadaniem wykazywać dro- która około roku 1420 odkryła oderwany
G'eorgęs Braque: D~~anek ł .jabłka
gi działania i konsekwencje obu koncepcji matematyczny
schemat 1 oq~zorowaniia
w życiu i historii. Ograniczę się tylko do perspektywicznego, wola idealisty<. mej, zen, wypowiadał się z ilozowanych od ry nie, jest. pretel:stcm dla wyrażenia tuogólnikowego stwierdzenia, że nigdy t<>, dumnej, panującej naturze logiki widzenia zewnątrz , targanyd1 niepokojem wewnę kiej czy innej idei, ale który w typ o wości
· co nazywamy ideologią pewnego społe kieruje setuką renesansu włoskiego. Mi- trznym, tragicznie bezpłodnych,
tragicz· · <,wej jest pełnym znaczenia przejnwem
czeństwa,
a co jest praktycznym odpo- strzowie quattro - i cinquecenta w żm ,1- nie pov. tarzających się kreacjach. W fde. ·· 1!Ćiej -czy innej rieczy.
wiednikiem takiej czy innej teoretycznej dnych wysiłkach starają się odbudowa:· alistycznej IT!aruer.iie ma swe źródło osła
Dzieje reirlizmu · ~ sztuce europej5kiej
koncepcji rzeczywistości, nie było bez antyczny kanon doskonałych proporcji cia teczna niemoc tytanizmu Michała Anioła · ą dz·i ejami ·jego przedsta wicieli. Realistyjak i chłodna, bezsitna p·łomienistość mi- . :zna postawa wyklu~za z z~sięgu swych
ła, malowane postaci pozują wedłu g nie
przemożnego wpływu ·nie tylko na treści,
ale I na formy cywilizacyjne, w których zawodnych reguł kontrapostu, a dźw'.ęczn c styki EJ Greca. Sztukę ich, zwróconą cał. ri d~ziaływań ' manierę, nie sprzyja powstauderzenia koloru ko mponują jak tony kowicie ku sobie, odgrodzoną od .zewnę. ·niu szkoły. Chyba , że ulegnie nic z nią
odnośne społeczeństwo się wypowiadało.
· Dlatego wydaje mi się, że teżeli tematu ab.solutnej, nieziemskiej melodii. I jeżeli trznoki nieprzepartym murem urażonej nie · mającemu wspólnego idealistycmemu
wizji malarsk1ej doszukiwać się zaczniemy
schemątowi. . Póki jednak jest żywa, uczy
nie w jakimś nieokreśl!'.)nym bliżej niby
zawsze niedowierzania cudzej czy_ własnej
rze~zywistym, czy może Istotnie rzeczywi.
wiedzy i umiejętności, uczy ostrożn oki w
słym świecie, ale w. jednej albo drugiej,
operowaniu staryn1i metodami wobec nowyraźnie zarysowanej koncepcji rzeczywiwych za~ań, żąda, żeby artysta rzeczywistości , to tak pojęty temat
wyjaśnić postości ~oświęcił siebie, żeby oddając na
trafi niedwuznacznie i wyczerpującq wszyjej służbę całą swą wrażliwość i całe dostkie właściwości i problemy warunkowaświadczeni e, umiał
zawsze rezygnować
nej nim wizji, potirafi odsłonić wszystkie
z łatwych przyzwyczajeń i miłych uogóljej racje · pokazać ją w autentycznym
nień, _ w których każdy zamyka przeci e ż
świetle własnej jej ideologii,
a . pi:zez. to
jak najbardziej osobic;ty klimat jakości już
obiektywnie. uznać i do:cenić ~hoćby . poprzyswojonych i idei już wypróbow<mych.
tem ją nawet przyszło i odrzucić„ Oczywiś
Każdy prawdziwy realista state wohec rzecie, jeżeli tylko hipoteza postawiona bę
czy\visfości naprawdę sam, nie p 0 to, żę
dzie trafnie i nie zaczniemy przymier.za.ć
by się od niej z lekcewa·żenlem odwrócić
do wizji ideologii jer obcej. Myślę jednak,
ale żeby samym sobą uczestniczyć w jej
że poczucie rzeczywistośc.i hisforycznej; a
bogactwie i by ją potem -samemu tr;mspo.
bar.dziej jeszcze konsekwencja, z jaką · wła
nować na zawsze świeże środki artystyczściwie założoina ideologia łłumaczyć · bę.
nego wyrazu. Bo takie jest prawo osobo,
d-zie właściwości wizji, dosłarczą wystarwości ludzkiej, że najwyższą indywidua!•
czających sprawdzianów -obranej drogi.
ność i odrębność zdobywa ona pr;ez najJakościowe zesłrajanie momentów barwściśl_ejsze zespolenie
i zżycie się z tym,
nych materii obrazu stanowi dla malaco Ją otacza: z realną strukturą nafszer·
rza tę zasadniczą metodę postępowania,
szego jej środ<?wiska. Jednostka bowiem
bez której twórczość jego byłaby nie do
I jej idee nie określają bynajmniej harpomyślenia.
Idealne gamy· i harmonie
monijnego
i pośłusznego zachceniom bybarwne, idealne ryfmy i konfiguracje fitu, ale byt złożony i różnorodny okreś la
gur-, abstrakcyjne, nieliczące się z anegdojednostkę, jej stanowisko,
czyny i wieltą układy plam i kształtów są dla każde
kość.
go plastyka nie· tylko środkiem wypowie·
IdeaHz,m włoskiego renesansu wyrósł w
dz! ale i jej celem osobistym .. W nich manifeśtuje . się przecież cała wrażliwość i incieplarnianym klimacie średniowiecznej
wencja twórcy, w nich dochodzi do gło
Italii, którego, gdy ustały rzymskie -wypra.
su jego nadrzędne w stosunku do rzeczywiwy Illiemieckich cesarzy, nie potrafiły już
stości stanowisko demiurga wyprowadzaPablo Picasso: Kobieta z mandolin!\
,;amącić operowe ·gesty i namiętności rojącego ład z dookolnego chaosu. W tych
dzimych -kondotierów. Trzeba było dopiewarunkach zrozumiałe się staje prze- nawet wl"lki Leona·r do zapragnie rozwią potęgi autyzmu, nazwać chciałbym fdealiro brutalnego najścia francuskiego ba.r baświadczenie,
że subiektywnym
prawom zać tajemnicę konkreln ei. realnej indywi- stycznym imaginizmem z uwagi na to, że
rzyńcy, żeby dworny corłeggiano odczuł
w
niej
zrewoltowana,
dualności
a
ludzkiej,
samotna
to
wyobraź.
i
on
po
latach
ca
harmonii wyczuwanym przez artystę: prawom harmonijnego widzenia, podlega ca. łych pracy i dociekań da koncepcję tak nia dochodzi do głosu z całą bezwzględ powagę rzeczywistości. Ale i wtedy poza
nie znalazł innego
do nością i podporządkowuje sobie wszy-stkie dreszczami maniery
ła przyroda, że one fo stanowią Istotny abstrakcyjną, tak bardzo zbliżoną
sposobu
zamanifestowania
środki
artystycznego
swego stosunku
wyrazu.
skomplikowanego
równania
matemalY.czlogiczny kościec rzeczywistości. Wszystko
Ja~ościoweJ, sublektywno • abstrakcyjneJ do. niedelikatnego świata.
Chyba że jak
to, oo w przywdlJie od praw łyi:h bY. od- nego, jaką jest Gioconda.
kościowego porządkowania zjawisk reali.

.
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Leonardo da Vinci został rezydentem zdobywcy, W zupełnie Innych warunkach zaczynał się i ks,ztałtował eqroipej5kl renllim.
Z. rozpalonej, ważkiej atmosfery walk narodowościowych, klasowych, religijnych,
wśród rozprętenia wojny stuletniej, w~ród
iakerii chłop~k,ich i rewolucji mieszczań
skich, rodziła się z tej strony Alp sit11ka,
która zaraz na wstępie ;mm!l'tllfestowała
się clojrzałą powagą, Jana van Eyck, by
poprzez Metsysa i Brueahla roz.wijeć się
konsekwentnie aż po Halsa i dalej.
Wiek XVU, wiek o~tatcczneJ kompromitacji I kapHulacH renesansowej, Indywidualistycznej koncepcji człowieka dl'lł ludziom uważnym dosyć okazji krytycznie
realnego spojrzenia na rzeczywistość również i w innych środowiskąch. Spojrzenie
to k ;i;tąłtowało zarówno emfatyczną situkc; C~ravaggia, jak cierpką wiedze o szczytiłch i dołach powszedniej hierarchii ludzkiej Velasqueui, monumentalną koncepcję
pros}ego człowieka braci Le Nain i poważ
ną zyczllwość

d l ą mieszczań&kie90 wnę

trza Vermeera z Delft, psychologiczną dociekliwość Filipa de Chnmpa'IRne i przeła
mującą się w wl;i;jonerstwo żarliwość
Rembrandta.
Później poza melancholią Chardlna niewiele już dorzucono do tych pozycji. Dopiero bezkompromisowy Goya na swoJ
sposób powtarzać począł prawdy velasque.
iowskie. On, a potem romantyczny Deli;!crol~, rzeczowy Courbet zamyślony Corot i of.try, inteligentny Manet przenieśli
tradycje realizmu w wiek XlX.

Jest w dzlefach Jztukl moment. w któ.
tym zamyka się dla na! c\t1·wn0Ać stnrych,
czcigodnych mlałriów, a za<:11ynają się
wypa<lkl o wcląt Jc1r.cze nleroz11ryilonym
dostatecinle smaku aktualno•ct. Sprawy
· zapoczątkowane flTZCz lmpresfonlzm, pueodrzttcone
zwyci~2ane przez Ceumne'a
przez kubizm - wuystko to czeka jakby
nlc
ciągle na rozrachunek, oc11111a sle ma nic, co by po1zwollło liczyć od nowa
produkcji.
chwile artystyczne!
bieżące
I czy to nic są właśnie problemy Ideologiczne, te, które wc!l)ł Jeszcie nie dafą
z górą siedemdziesię
przetść do historii
cio - bądż co bądż - letniemu ~kresowi~
Czy aktualność jego nie leży w naszym
własnym ideologicznym niepokoju?
Wychodząc z realistycznrj sztuki Corota i Courbeta, nawiązując do malarstwa
Delacroi:it, a powołując się nierzadko na
Velasqueza l Wenecjan przeciwstawiali się
impresjoniści panującemu banałowi idealizującego akademizmu współczesnych Im
malarzy historycznych, portretowych i rodzajowych. Niemniej przecież patrząc na
wyłącznie w Jakościowych
rzeczywistość
kategoriach koloru, a raczej naukowego
jakoby, kolorystycznego schematyzmu, opie
rając się do tego szerzej o znaną fonnułkę
Zoli o „kąwałku wszechświata widzianym
przez temperament artysty", formułkę,
która wyrażnie podkreślała subiektywno·
jakościową postaw~ malarza, przechodzili
prawdę powiedziawszy na idealizm. Idea.
Jizm ten był typowo schyłkowy. Rzeczywi5tość rozbita na atomv jakości wrażenio
wych stawała się pozbawionym wszelkie.
go nieprzypadkowego sensu. mi~otliwym
chao&em. Chaosem był także ów świat ostateczne_go mieszczań~kiego liberalizmu, w
którym impresjoniści tkwili i malowali.
Przez sztukę impresjonistów przeszła,
a.Je tylko przeszła. sztuka C~zanne'a. Od
nkh Cćzanne nauczył się, że jakość barwna jest. dla malan:a jedynym środkiem wyrażenia swego stosunku do rzeczywistości.
Bez nich pojął, że rzeczywistość Jest
czymś , co przez same Jakości określić się
nie da, że konkretnej Jej struktury powtórzyć nie jest w stanie najbardziej nawet
naukowe odwzorowywanie przypadkowego wyglądu na płaszczyźnie obrazu. Ten
negatywny wniosek kosztował Cezanne'a
skupioną,
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upartą,

bezustanną

pracę

całe

go życia. Dorabiając się go Cezanne świa
do!l'lie wyzyskiwał podstawowe jakościo
we możliwości powierzchni i koloru
przedmiotowe motywy
transponował
swej twórczości w rzeczywistość budowanych farbą, na płótnie ·motywów obrazu.
W tef proąramowej transpozycji leży Istota niezaprzeczonego cezannowsklego reallzniu.
Zadanie konstruowania rzeczywistości
obrazu analogicznie, choć bynajmniej nic
podobnie do nieprzY:lH~dkowej rzeczywi.
stości rzeczy podjął po Cezanne"le kubizm.

całą bezkompromlsowoścll! wyzwolonej
~wiadomości plMtycznef burzyli i kawał
kowali kubiści słereołypową poprawność
tcd·nollłych wyglądów, by z pleczołowlcif

Z

wyselekcjonowanych elementów znl'lcze.
niowo - formalnych wiązać I składa~ welą f
nową, 1nnt1, nlespodztewant1, z1u.tan&wlają
Cli ·I trudną,a przecil!! .zawsie przekony
wuf ącfł, konkretną całość obrazu.
Sztuka kubistów daleka była ,-,d tegc
co w&półcześnlc pod nozwaml ekspresjo
n·lnmu czy futuryzmu, czy nleco późn·te;
dadaizmu I 1urrealiz.mu, jesicze ra.z po·
prawde o koniecznym
łwlerdiało starą
b1mkructwle i<:!eoli1tycznef koncepcJ! w
m11jaczeniach roistrojoriej imagin~cli. Błi-

Wc"a.ż

może

bylo do konstrukcyfnych
suprematyzmu, puryzmu, neoplastycyzmu I sztuki konkretne!, które zresztą pojawiły się Jut w pełni ro-,;wołu ku31zmu I nlejedno mu zawdzięczały. O ile
Jednak progr11m czyste} konstrukcji sproWl'ldzał temat obrazu do oderwani!! geonetrycznych typów zaletnoścl przestrzen.
iych t tylko przez swoją eluperymentator'ką namiętność otywlał sle w ideallsłycz1ej aibstr11kcji, o tyle dzieła Picassa,. Bra1ue'a i wcześnlefsze dzieła Legcra stały
zdecydowaill\e na Qruncie rzeczywistpści
rzeczy, &tarajqc alę roMVlfłzywać jej pro·
bierny od &tr()lny tzczególnych awych tez
i koncepcji.
Ideałów

ta

Niez.a1eimie od i~ebie, dwie famy wyclawnic1ie rzuciły. na rynek prawie równocześnie
sła'W'l)ą po
tę - _pokaź.nych rozmia,rów J edyma na SZC?;Upt.ej
wieść Krąszews.kiego.
mimo wszystko liście wyprodukowanych w
zdublowana pozycja
książek
eJągu roku
I przy kataatrofnh1ym braku papie~u i śród
licznych innych trudności za~pokojeniiu palą
cych potr,zeb czytelniczych: wymowne świll
dectwo znaci:enia autora a zarazem inercji w
ustosunkowaniu się do niego. Dwiulkrotnie wzno
wio na ,,Staira Baśń" Kra&zews-kiego potwierdza starą ba~ń o Kraszewskim uparcie wznaja.ko o miwia.ną a diwukrotm,ie fał&zywą:
strzu powieści histiorycznych i jako o stt·
rym nudziarZJu, ~tóry tylko ze względów dydaktyki historii godzi.en jest pl'Zy;pomnienia.
Czy „Stara Baśń" jest ~stotnie arcydziełem
Uchodzi za najlepipowieśe! hi&torycznej ~
szą z eylelu, do któr~iro jest wat9pem: nie_
wielka to pochwał~. Wiadorno jak słabą pozyeit wielkiego dzieła Kira zewaki•iso jo:st
„na urząd",
ton cykl powieści pjs111nych
z obowi,zku p triotyel!nego, w n11jciemniejuym okreaie niewoli powolujQc.ctro pisarzy
do ,,po1kirilepl nią aere" obrazami· rozleglej i pełnej chwały przeszłości, albo i po
do popularyzowania historii polprostu skiej, kt6r .j nauczanie było zabronmne na
diiewi~oiiu dz.ieai,tych obszaru z.iem dawK1raszewskiemu nienej Rzeczypospohtej.
porówna.na łatwo~ć pióra i wyiątkow,.. oczytanie ogólne oraz dotychczasowy dorobek
na polu dziejopi~arstwa, stawiające go w
uczonych historyków
i z:ęJ:..ie ówczesny1..h
nasz.ych, narz,ucaly to zadanie bardziej niż
komu innemu.
Podjął je w całości, wykona! w re'kordowym czasie lat dzies;ęcłu z właściwą sobie
pracowitością, sumiennością; podkreślić należy, że był to ostatni cl:zies~ątek jego życia,
że te dwadzieścia osiem powieści w 79 iocząstkę produkcji
maich stanowią zaledwie
jego z tych lait. Ale bardziej jeszcze niż
w .imiych swych wystąpieniach na polu powieści historycznej, nie zdołał pokonać wła.
ściwej trudności tego gatunku literackiego:
fabularnej
niie umiał pogodzić swoho<lnej
iruwe.ncj i z koniecznym, przez historię dykto
wan}'1lll roz,wojem wypac:lików. Mniej niż w
skrępoiwl\nY w
cyklu
ininych powieśdaich
„bajecznej''.,
utworze poświęconym, Polsce
szczęśliwiej niż gdzie i1ndziej w „Stl\rej Baś
ni'' wyminął ten szkop1uł: narzuciwszy sobie
jednak obowi\zek tr;zYllJflnia się przekazów
mitycznych (nie zawsze szczęśl·iwie zarówno
pod względem artystycznym jak i naukowym
utworu
stroną
zracjonalizowanych) i tą
nie
bledszą, mniej zaipadającą w pami~ć. stanął na równi z.e wspaniale in~rygującymi
a bliskimi czasem powstania romamami takimi jak „Macocha" lub ,,Dzieci wieku".
Jeśli chodzi o cha.rakterologl~. to z jednej
strony, zbyt często rozpoznajemy podobnie
historycznych
jak w in·nych powieściach
Kraszewskiego, przebranych w stylowe ko.
stiumy ludzi jego epoki, czui\cych i reagui·ego
jących czynnie na wypadki tak jak
współtowarzysze z jego sfery, niekiedy tylko
upodobnieni pod względem kultury duchowej
do reprezentantów znanego mu z długiego
współżycia ludu wołyńskiego; z drugiej $trony wśród tak ukostiumowanej publiczności
Kraszewski porusza się z mniejn~ śmia
łością i swobodą, nie rzucając tych 011trych
i przeni'kliwych spojrzeń w dusze ludzkie,
których tyle przykładów daje powieściopi
sarstwo jego „obyczajowe" i na de tak mu
Slis.kiiej epoki stanisławowskiej.
Przechodząc z ostatnim ustępem do sprawy malowidła t~a oby<cz1:i.j1owego, cyw'i!iz1acyjnego, czy „kulturowego" w „Starej Baś
ni", stwierdzić od razu należy, że ani ono,
a'ni wspomniane przed chwilą przebijanie
się duszy współcześników Kraszewskiego po„kneziów"
nadgoplańskvch
przez oblicze
i ich poddanych nigdy nie wywiera tu tegc
humorystycznego,
efektu
niezamierzonego
lektiurę
który ta•k bardzo rlla nas okrasza
Okrągłe pól
np. „Poiatv córki ' ; dej1ki"
wieku kt0„e dZJiel a.rcvdzielo Be11natowicw
od „Stairej Baśni", jesł etaipem postępu w
7

żet jej

Bo ie kuhlzm był specyficzną

przeniknąć ich nleodtwarzaln~ konsystencji(. Ze w stanowisku tym była spora doza
9erwersJI, tego n1e trzeba podkreślać. Dziś
zapowiada się rea.Uzm oczywistszy I pro.
cbzy nli real!zm tamtych czasów, realizm,
' tłóry w proroczej furii Guerniki Picassa
z lał rewolucji hiszpańskiej skrzyżować
ze wszystkimi majaczenlami
s-lę musiał
wszystkich środków
~ur·realizmu i użyć
ck&preaifonlstycznego wyrazu, tcby dorówMć nadchodzącej rzeczywistości.

Mieczysław Porębski

, „ ••

„Stara

huma·nistyce bodaj jeszcze gwałt,ownieiazeiO,
niż równoległy i eynchron,i·czny pastęp cy·
od dyliżansu poczto·
wifoacj,i materiailncj
wego do rowo\wzechni'enia kolei żelaznych
i telegrafo. I tak ja1k dziś, pomimo dalszych
wynalazków. poalu8iulemy się najczęściej koMorsego, talk
leją i tym eamym telegrafem
historyC-zJnych i
odkryć
też mimo nowych
archeologicznych, możemy na ogół tylko poKraszewskiego
dziwiać takt i umieiętnoSć
w zakresie wcielania w ar<tysty,cz.ny obraz
spoleczeń$tw11
mroków
przed:>tworzennych
polskiego. llwida,cznil\ifł sio te zalety zwła.
szcza przy porówna'niu z najnowszymi utwo.
rami na tle tak nieocz,ekiwanie dziś modnego
XI w. nasz·ej histor,ii; za daleko by 11at od·
krytyczne o tych
wiodły od temaitu uwagi
ostatnich dzieł.ach polskiego dramatu i powieki!
Wystrurczy podkre~1ić poczucie granic realizmu u tego w.icl1kiego poza tym realisty,
jakim był Kraszewski, magnus parem~ reaJ.i,ZJmu powieściowego w Polsce ~ stąd idzie
umyśhia a powiedziałbym, ;eszcze niedostateczna poetyzacja języka. d1'alogów i całośoi
ujęcia temaitu; są bowiem regiony historii
ta1k od nas odda.Jane, że próby 4astof90wa·
nia rea.!i:zmu są bezSikuteczne, bern.lne i nietaiktOW1Ue, wywołując raczej niepożądany efekt
komiczny.
Jeśli chodzi o zgodność wielkich zarysów
jego obrazu z danymi historii i archeologii,
to strona ta, podnoszona z pochwalą przez
współczesną mu krytykę historyczną {Bobrzyński w „Księdze Jubileuszowej" w 1880
roku, teraz właśnie w związJkiu z ostatnimi wznowieniami ,,Starej Baśni", doczelkała się rewizji z wytknięciem bicznych błę
dów przez znakomitego prehisforyka, bli·ż
szego rodaka Popielów, prof. J. KostrzewWidkopolskim"
„Przeglądzie
skiego (w
Nr 1 z rb). W ramach król ki ej recenzji,
J. Sieradzki („Odrodzen·ie" Nr ł 2) słusznie
wskazuje prócz tego mnogie fantazje autora
„Starej Baśni" w zakresie mitologii słowiań
skiej, 1ulubionego pola popisów wynalazczości wszystkich (od naj.dawniejszych pcczvnaszych,
piszących o praszczurach
nając)
wynalazczości tej zresztą i wspomniane ; :zy
tej sposobności dzieło naukowe K. Potkań
skiego, ja1k sądzę nie ukród: ona tylko może zastąpić prawie zupełnie brak oozytywnych dany'ch o systemie wierzeń Polan po_
gańskich.

Obaj wymienieni najnowsi krytycy „Starej Baśni" w konkluzji swych uwag wypowiadają sie zresztą dla niej przychylil'ie, nawet z wielkimi p-ochwałami. Istotnie, W}tknię·
ti: błędy, ze względu na podrzędną role dziedzin naukowych, w których popełnione, w
kompozycji powieści a zwłaszcza ze wzglę
du na niezn'aiomo:c i obcość tych dziedzin
dla większości nawet wyksrlalconych czytel11ilców nie wpływają poważniej 'l'd. recepcję
;irtystyczti'ą powieki ani nawet na po:z:nawczą jej rolę jako plastyc7;nej rekonstrukcji
przeddziejewe~o stanu społeczeństwa i kuL
tury Polan. Przykrzeju:e może, ze względu
na &ugestywność szaty językowej, są poKra;uwskiego
tkniięcia s'ię ' lingwistyczne
rekonstrukcji
w nielicznych jego próbach
prapolszczyzny z mającym dość szeroką
wziętość w końcu ub, w. pod wpływem .,Stadopiero
rej Baśni" „kneziem" na czele;
o Udałym WalgieŻeromski w ,,Powieści
rzerzu" wprowądził do literatury prawidJową
przypuszc:zalnie dla naszego wcześniejszego
zapożvczenja od
średniowiecza fo.rmę lego
Germanów (Skandynawów?) „koniądz" (mo·
„ksiądz''
„kniądz", p()lr.
Że lepiej byłoby
i iuskie „Kniaź" z „jusem", oraz ianą pa~ ·„księga'', dowodzącą, że zarę „kniga"
stąpienie n przez s nastąpilo już w czasach
chrześcijańskich. gdy książka stała &i;; przed·
miotem wyobrażeń powszechnych nie \vczcś·
niej więc niż na progu XIII wieku). lnic ja
tywa Żeromskiego nie miata jednak większ:!
go powodzenia. skoro nawet jego adorator
ka pisze dziś v· 1 • nntekście mowy stvlizowanr ·
nu polszcz.vzn~ XI w, .,Książę Władvsław"
histo,ycznie
o stwierdzonych
ZIUlomi1iając
i b. późno, bo przez Kochanowskiego Jeszcze

manlf e-

słacją ·ireaUstyci:nef oceny zfaw!&k, to widać chociażby z pasji, z jaką się w zjawi!ka te wdzierał, ieby w samym Jądrze

s

używanych formach
włl\dcy

„ksiądz"

w znaczeniu

i ,, Włodzisław'.

dodatMi'mo wazy&tko jednak. pomimo
niego wy,niku porównania sumienności i stanauko1·anności Krl\szewskiego w zakresie
wego rusztowania jego rekonstrukcji .,Polski bajecznej" ze stosu1nkami panującymi w
dZii ieiszej beletrystyce naszej, pomimo wybaczalności jego pomyłek, np. lingwisty;cznych
popełnionych w C.Zl\Sach nicmowl~cych języ
nie
nie można
kOZJnawstwla polskiego •),
stwierdzić. że i znaczenie poznl\IWcze „Starej Ba,śni" podobn~e jak jej wartość artystyczna niie jest irówne temu, co znajdujemy
w jego powieściopisil!rstwie obyczajow}'1lll, w
szerokim, szczegółowym i
nie:ziastąpio.nym,
rzeczywistości pols~iej z
wiernym obrazie
jej przemianami na przestrzeni całego stulecia od czasów Stanisławowskich po lata
gdy ze słabnących rąk wielkiego pracownika
kultury polskiej, przejmuje jej z.wierciedlen,je „powic'ć pozytywistyczna" w momencie
najwyższego rozkwitu talentu jej naiwi~kszych
przedstawicieli; dopiero w osobach twórców
„Nad Niemnem"
,,Trylogii", „Placówki",
powieść polska staj,e się godną kontynuatorką dzieła życiowego Kraszewskiego. W najbliższym czasie• będziemy obchodzić stulecie
urodzi·n wspomn:ianych przed chwilą pisarzy
niewątpliwie bardzo uroczyście, podczas gdy
ich poprzednik bezpośredni, ba, co tu mówić,
rodzic, pozostaje w Z'lpomnieniu, zapra1Ą
niedbany przez krytykę i przez wydawców.
\Vłaśn:e nadmierna pamięć o „Starej Beśni"
jest wyjątkiem potwierdzającym s.prz,eczne
z nim prawidło.
Na pytanie zadane na wstępie tych uwag:
czy „Stara Baśń" jest a.rcydz;ielem? - po
2Ja'5tano:wien.iu się, nawet biorąc pod uiwa~ę
szereg szczene po~tycznych jej stronic, tr,zeba odpowiedzieć przeczeniem. Ani jalko poami jako
wieść, utwór literatury pięknej,
rekonstrukcja pradziejów Polski nie jest ona
bez stron słabych. Kraszewski wznawiany od
pól wieku prawie wyłącznie s.wym powieśc.io
pisarskim, hist'(}rycznym, specjalnie „Cyklem
historycznym", ceniony wyłącznie jaiko pomocnicze narzędzie dydaktyki h1storii, w iym
poleca1q jako lektura szkolna
charakterz,e
zagradza drogę innemu Kraszewskiemu,
jednemu z największych fenomenów literatury pols1kiej, jednemu z największych jeśli
jej powieściopisarzmvi.
n·ie największemu
Zanudzony słabymi powieściami historycznymi w latach szkolnych, dorósł~zy, z niedojako wydawca.
wierzaniem będzie siuchał
znakomitych
o skarbach artystycznych, o
osiągnięciach ;·ealizmu powieściowctgo, ukry.
tych w nigdy nie wznawianych, nigdy nie
omawianych, przemilczanych w chwili uka_
zania się utworach Kraszewskiego. Nie wie
my ile sensacyj jakby przygotowanych dla
dzisiejszego czytelnika. sensacyjnych powie.
ści. kryję te staroświeckie książki!
pod:;tęp, który
Muszę wteszcie zdradzić
kryje się w tych przydtugich rozważaniach.
Są one tylko sposobem przemycenia be.7:platnego inseratu następujące i treści:
Fimna wydawnicza refł ktuiąca na wy.

danie dwudziestu powieści Kraszewskiego,
w wyborze z ob.iaśnienhmi i studiami kom.
petentr.iego krytyka literaekiego (z gwaran-

cją finansowego powod;i:enia imprezy), zechce zgłosić ofertę P·~tl ad;•esem red3.kcji „Kuźnicy" na niżej J?Gdp!sane nazwisko.
K. W. Zawodziński.

*) Na epokę powstawania „Starej Ba.>ni"
naukowej
działalności
Jana Baudoqina de Courtenay. ćwierć wieku
Bruckner,
później stoi on ,u szczytu sławy;
Łoś, Rozwadowski stanowią wraz z mm poważny zastęp lingwistów, któ-rymi kolo 1900
roku szczyci się nauka polska. Mimo to
właśnie w I 900 roku, w wysoko stojac~
„Tyg. Il." Julia.n Ochorowicz, równ:ei j~den
humanistviki
przedstawicieli
"!: poważnvch
polskiej, drukując studium „Słowianie i Germanie" daje ~tymol,.,..,jP. slowa ..Ks;<1dz" god·
ni} „Nowych Aten" k.; ; ~d?a Chmi»!o.w,kiego.
. „Ku sądo~i''.„ niby że 'zupełnie . niepokrewne
słowu „ksrądz •
przypadają p_oczątki
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Jak pow tańĆy odbili więźniów z Pawiaka
. Mało kto wie o pewnym epizodzie l'Jowsta?lla wa1·sz1wskiego, który nam, Jego ·uczest11!kom, wydawa' Sifil „happy end'em" jakiejś
merealnej powieści
Jak wJac!omo 30 lipcł\ 1944 r. Niemcy ewakuowali Pawiak. 'fransport ominął niewielka
grupę więźniów i wi~źniarck. Na Serbii pozo:
stała. eela matek, parę kobiet ciężarnych leka1~1 i szwalnia; na Pawiaku - lekat:zc i
warsztaty.
Kim byli wieźniowie ze szwalni i warszta-

t~?

.

Późną jesienią 1943 r. z Pawilllka i Serbii
odjechał do obo.:ów koncentracyjny~h Niemiec
olbrzymi transport kobiet i mężc;i;yzn. W transporcie. poje~hali równ: ż t. zw. funkcyjni:
mecha~1cy, 11lusarze •. stolarze, elektrotechnicy

ry i broń. Kazano bronić ob~zu. Trudno się
było zorientować, co się wlaściwfo dzieje. Aż
któregoś dnia podpatrzyliśmy, że załoga niemiecka obozu szyje sobie biało - eze~'Wone oipaski. Kiedy indziej jeden z żolnle1•.zy przyniósł
-Oo baraku dokumenty młodego chłopca, który
poległ w bitwie. Sytuacja wyjaśniła. się: W
Warszawie powstanie.
Detonacje i luny pożarów były col'az bli<?"r
sze. Nie było mowy o rozbieraniu 1Ji~ do snu„.
Kładłyśmy się w ubrnniu na pryczach. Z powien:chownej, ne1·wowe,i drzemki budziły nas
co chwila. huki dział. Pewnego dnia hała.s
a tr.1.ypiętrowe prycze
stał się potwo.r ny,
chwiały się od wstrząsów wraz z całym barakiem. Przykucnęliśmy na podłodze. Nagle w
oknach ba.raku stanął żołnierz. Nosił ni.emieeki płaszcz w .zielono-brązowe oclll'onne·plamy.
To nie był żołnierz nic1niedki. To był poliki
powstaniec. Na wyjaśnienia nie był.o czasu.
„Biec szybko naprzód" padł Jn·ótki rM:kaz.
Biec naprzód można było ty~ko przei baraki,
na skrzydłach bowiem stali Niemcy. Trzeba
było wlaitywaó przez drzwi i wyskakiwać okna
mi. Przed nami i za naimi biegły już tysiące
llllSiaków. Okn.a w barakach były zakratowane
drutem kolczastyrn. Na kolcach żelaznych zostawały strzępy biało.niebie kiego sukna. Przed

•
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„Gęsiówki"

nami wciq~ nowe i 110we budynki, wokoło u
czn.ly poci.~ki. Wreszcie zadyisz.ani•, bez tchu
dobiegliśmy do miejsca dostatecznie oddalone·
go od bitwy.
tereny Gę
Były to zresztą WIC•iąż je zcze
siówki.
Niemcy w s,woim „gigantycznym planie tysiącletniego panowanio." nie zapomnieli o rozbu<lo1wie koncentraeyjnych obozów.
ZrutnzymaliiUny slę właśnie w „nowej dziel~cy" obozu, w śwle7,o wybudowanych, niewYkoftezonych ba.ra.~aeh. na lcl;órych znać było
wozora.j czy przedwczoraj porzuconą robotę
cieśli i stolarzy.. Coraz nowe fale więźniów
przybywały do mety. F.rancuzi i Węgrt.y, Polacy l Grecy rzucali się S'.lbie na szyję. Byli
wolni.
Powstaf1cy, otocieni Wlkt:ąg, opowiaidali.
To były pierwsze dni szalonego entulijaz.rnll
i niezawiedzionej jeszcze nndziei. Opowiadali
o SW-O•ich su.kcesach. Opowiadali, że C:zerwooo.
Armia Jest Już na Pradze. Nie $Jl0dziewall się
uwolnić takiej masy w4ęźni6w.
O „Gęsi6wce" wiedzieli, ale nie pl'zY1PUSZczali, że dotychczas jeszcze nie .feet wywieziona. Więźniów z Pawiaka najmniej spodziewali się spot'kać.
Pytaniom nie było końca.

od kilbku

już

dni

K!tóry odbił „Gęsi6w~
bez przerwy.

bił się

Chłopcy byili pomęczei1i, brud.ni, obrośnięd„
Znala~ się fryzjer Francuz i madziarski goli-

broda. Znalazł się rÓ\" n: c ż Grek - muzykant,
·tóry nie zapomniał o swojej mandolinie :1zybko nauc7-yl s:ę melodii polskiego hymnu.
Grał a oczy świeciły mu szczęściem. Francuzi
~piewali Marsyliankę, Węgrzy swoje ogniste
cza.rdas~, powstańcy lJolscy ~ partyzanckie
piosen'k;i. To byl obraz wzruszająicy i symboliczny.
Czekały

nas Jeszcze ciężkie i grofoe

dni.

Wielu zginęło wkrótce w waLkach powsitań
czyeh, w które rzucili się z brawurową odwagą, wyzwalając nagromadzony potencjał nienawiści i wyzysk1.lfac okazję mancmego odwetu. Wielu, po upadku powstania, dostało 11ię
zno\\o'U w ręce a:nienawidzonego wroga.
Najtragiczniejszy był los cudzoziemców. Nie
pI'Zebrania

2'.ll!lli języka i nie mieli możności
się w cywilne ubrania.

w:e?zc1e krawcowe 1 szwaczl_{i. Wówczas na
ll'l10JSCa ruchomego, podlegającego rozmaitym
Po upadku starówki, najdalszego ipunktu
wyrokom personelu „aryjskiego" zatrudniono
ich ucieczki, widziało się często grupki tych
w wars;;tatach m~żczyizn i kobiety, wyj9te z
niesz.ci~snyd1 ludizi, któl'zy za~nali kiilllku dni
zydo~sktch cel .:m1erci. Byli to ludzie, któ1·ych
"'olności w wal!).cym się i płonącym. mirście,
naz,wiska nie figurowały w żadnej kartotece.
po to :.iby 2nowu iść pod eskortą esesmanów Byli pożyc?eni od śmierci i tyllw ona mogła
nimi dysponować . Zgłosi się po nich gclv tt~r
nie ty ~'1 sarnyeh, ale Jl l'Z cież takich samych.
\Vs:i:ystkie te jednnk późniejsze, ponure wspomin pożyctki upłynie, gdy przestaną być potrzebni.
mnienia nie z;dolają r,atrzeć w r>umięci owej
chwili z ty iąca i jednej i1ocy, chwili cudowJeden z tragicznych konfliktów ludzi w ont'go ocalenia.
bozach I więzieniach polegał na tym że wyczekiwai:iy dzień hitlet·owskiej klęski' według
1!7!'-Badnionych prLyipuszczcń, będzie jednoczes1.11e mo~entcm lik" :dacji obozu czy więzie
nia. W lipcu 1944 r. dzień wyzwolenia zdawał się być bliski. Czujne uszy więźniów wychwytywały podczas bezsennych, niespokojnych
Dwa ostatnie zeszyty tYiCh spraiwozdań (z Osiąglllięcia następnych pokoleń Qadaczy, &for mieniem i ważnym dla badacza literatury jest
nocy odgłosy zbliżafocego sie od wschodu
frontu. W okresie tym, pozbawiony logik.i, lipca - września i paźdzle=iika 1945, N 7 i mulowanie metody socjologicwej i lingwiisty- praca Klemensiewic.za. Okre~la 011 Nzyk osob-fantastycu1y optym!zm więźniów w każdym 8, tom XLVI) p1·z;egląda aię w dużym podnie- Cl'!nej ana.lizy dzieł ljteraokich - to dla Gra- niczy, a więc i język J1}1. pisarza utrwalony w
,,ułamek języka zbioro·
'ńystrzale i w każdej detonacji chciał widzieć ceniu. Tytuły strC!!ZCiZeń rozpraw przedstawio bowskiego podobnie jaik i dla A.d~cz:ewslkie jego iksiążkach, jako
nych na posiedzeniach P. A. U. - są praw- go tyLk-0 ~rawa swobodnie dobraniy;ch ,,chwy- wislkowego pnechowywany w świa<lomości
,,odbijani~ P11.wiaka", i·ewolucję, powstanie.
Optym1~m ten zi·esz:tą by-! potrzebny. Nawet dziwie frlllpujące. To co dyskwalifikowało na- tów" ponądkującycłi dla celów praktyCll.1nych osobniczej w postaci vsychicznyclt p1rzedstafantastyczna plotka, która jako „pewna wia- szą humanistykę:. kironiknrskie gromadzenie to dostępną w pełni tylko bezpośrednim prze- wień. Ponadto można dopatrywać się w języ~
ku osobniczym systemu norm fonologicznych,
jednostkowyeh, życiom rzeczywistość „duchową".
domość'' z wol:io:ci nie wi~dzieć jak i skl}d, faktów, pozanaukowe opisy
To są zasadnicze nieporozumienia. Istotą syntaktyczrwch i leksykalnych, będącego z.nów
przez szpary zelaznych, więzfon.nych d1~zwi, nieipowtarzalnych faktów, zaniedbanie wszelprzez otw61· judasza, pr;:ez zaln'atowane okien kich ko.ncepcyj teo~etycznych .służących Tacjo- dygkusy.i wśród lit.eraitwroznawców po roku wycinkiem takiegoż systemu norm w języku
ko potl"afila wślizgnąć się jednak do wnętr2a nalnemu wyjaśnieniu rzeczywistości - w świe 1!120 były kwestie ontologiczne - a nie teo~ zbiorowiskowym„." .
rel, ile dodawała otuchy i jak trudno byłoby tle tych tyitułów wydaje się być przetwYciężo- riopoz;nawcze. Panują.ca konwencjonalistyczna
Postulaty badawcze autora w sto unku rlo
nym. Mamy bowiem: i „tecwię badania archeo teoria nauki w ogóle wysuwała na plan -pierw- tak pojętego języika osobniczego mówią o .iii.Iw· nie i przetrwać!
Na. ;P~wink zj~c.h~ło lubel-skie ~e ta.po· i hor- logiczmego" i „p1·óbę sy,stematyki metod bada- i!zy sprawę metod, usuwając w cień spi·awę kil!UŚ spóźnionym idiograficznie przeniesiod_a . d.zik1ch. ukramw~v z ewaikuowanych wię nia literaclkiego", i ,,me!Jodę określenia faz ceC'h i charakteru badanej rzeczy,wistości. Te nym ~ badań literackich do językowych.
z;en 1 obozow lubelskich. ByJi ,,pomocni" w or.- kl·ytycznych w wyczerpaniu rezerw ludzkich sugestie przenieśli nasi autol'owie na pl'oblemy
rzeczywistość
Pojmując bowiem osobniczą
ganlzowanlu ostatniego transportu. Pijane żoł w wojnllch totalnych'', i „nową naukę o lite- literatu1·oznawstwa.
W ostatnich latach nie byliśmy ti~ iadkam• Językową jako świat pewnych przedstawiei'1
dactwo kolbami i wydem w~'iPędzało więiniów 1·aturz.e", i pracę „o poetyce", i jak zawsze
językoz.naw- ani doktrynerskiego ograniczania metoci baciań zamkniętych w psyichice jednostkowej-autor
z: cel. Ostatni t~·anspo;t nie był wcale podob- sporo teoretycznych rowa:iań
jako podstawowy i właściwie jedyny
ny do poprzedn ich. Pośpiech i zdenerwowanie czych, a nawet amodzielne opracowanie „no- faktów literackich, am jałowej zgody na poj- wysuwa
mowanie wyi·óż.aiających cech tych faktów w teoretyczny problem - wyróżnienie co się dą
kazaly sy.~tematycznym, zakoC'hanym w per wej metafizyki".
Niestety w<1Zytanie się w tekst przY1lloSi roz duchu idealistycznych koncepcyj Dilthey-Cro· uzm.a.ć za „przyrodzony" za.sób pn:edstawień
rządku Niemcom chwycić się innych metod;
Ow'Szem, są to WYIPady w cizie- ce. Dyskusja nie dotyczyła metod w oderwa- języ{kowych jednostlki, co zaś za zasób przedc:i:arowanie.
n~etod, kit?_i·e wyzwalały z normalnych naponiu od przedmiotu. od rzeczywistości, od fo~c- stawień nabytych tj. takich, którym przyci:yzor, cyw1!izowanych Judzi ich zbrodnicze wy- dzmę iecidi, ale uie W<>ZY !:kie udane.
Przede wszystkim - zajmijmy się próbami tów literackich. A właśnie była próba określe· nawo da się przyipori!Jdkować takie przebiegi
' .
rafinowan~e sadystyczne instynkty.
poszukiwa
Nazaiut.rz transport odjechał, Dla tych, kt6- teorii literatury, Jest to dziedzina. szczegól- nia cech wyróżniających, em~iryeznie ~praw ~y~i~e jednostkowe jak celowe
itd. W ten spo
rzy .zo&ta!1 nastał dzień dziwny i niepokojP,ey. nie obciążona. falszyiwymI tradycjami przesfło ctzalnych iaktu litenckiego. Stawiano s.Jbia n;a, sw1a.d~ma u"'.aga języtkowabowiem dotyczą
~ob badama styhstyczne-te
Po~ostaw1ono nam oszałamiającą ,jak na do- ści. Łaiwie.t tu niż w arcl1oologii czy et.nologii pytanie czym jest dzieło literackie - czy l'IZe„ducha", Języka osobniczego - ogra.niczyłyby się wedle
tychczasowy rygor więzienny, swobodę. Poz- zatrzeć gra.nicę między 11au~~ą. a nieodpowie- czywiście istnieje tylko w sferre
do praktyc·znie przydatnegn
wolono kręcić się po wszystkich ko.rvtar.zach dziaJ.ną. public}'IStyką. 'li" tej dziedtlny mamy: czy istnieje w wyob1·ażeniach (twórcy? od- Kl~mensiewicza
przedstawień językowych jednnzasobu
opisu.
d.
t.
i
zbiorowych?)
indywidualnych?
biorcy?
Grabowskiego
T.
poetyce'',
„O
Ingardena
R.
podwó1,lrnch i budynkach więziennych. Teg~
stk! i teoretycz.nego wyjaśnienia już właści.
dnia uciekło z Pawiaka kanałem 18-tu wię~ „Noiwa nauka o JUt.eraturze", St. Adamezew- Jeśli już można mówić o wyntkach tei <lysiku· weJ
prohlematylki psychologicznej.
niów. Resitę zamknięto znowu do cel. Jeszcze skiego „Próba sy.stematyki metod badania li- sji - to chyba, że dzieło literacikie jest awoiA gdzie najważniejsza dla badań literackkh
jedna noc w opuątoszalym więzieniu. Prawtle terackiego" i 1aczej his.toryczmą 1>racę w. Bo- stym faktem języikowym„ że istnieje w S'\)0"
nikt nie miał wątpliwo!ki, że ostatnia. Wcw- r0<wego. „Ze studiów na.cl literaturą XVIII w., łecznej l'zeczywistośc: językowej. I dopiero to problematyika teoretyczno-literacka? Gdzi1>.
raj za uciecz:ka 18-tu była doskondym pre- Konstancja Benlsła.wska". O koncepcji Ingair- stanowisko o.ntologiczne pozwalało uiporząd wykrywanie prawidłowych l:ależności nie mię
tekstem. Odpowiedzialność zbiorowa je.st w o- dena trudno jest coś powiedzieć, zbyt Japidar- kować sprawę metod badawczych. I to nie tak d~y prze~tawieniami psychiki osobniazej, ale
bozach 1 więzieniach prawem. Niemcy w swo- nie zreforowana w ,,Sprawozdaniach" _ mu- jak chce Grabowski i Adamczewski jako istnie między Językowymi elementami struktury
je.i „prawo;:-~1d:ności" chęt"nie szukali pretek- si być traktowana jak notatka bibliograf!cz- jąeych obok silbie, równouprawnionych,, nie artystyczno-językowej dzieła jako swoistego
Grabowskiego uhlera.rchhowanych, a.le przeciwnie w hierar- faktu ki:1lturowego, o określonych genetyc;i:tow, czę1k1e.i Jeszcze je prowokowali. Naza- na. Prace Adamczew~iego i
.iutl12: oznajmiono, że będzie jeszcze jeden tran- łączy W1Spólny rylS: niedostateczne uświ.aclo- chicZlllym porządku wiedza o literatwrze musi nych zw1ą:ztkach 'Z podłożem społecznym i ok1·~
sport. Kazano się uatawiać. Kobiety prosiły mienie załozeń: ogó1nej koncepcji teorii nau- byc! najipiei<w zbiorem sądów jezyk-Oznawczych ślonej apołec.znej funkcji?
o pa;:-ę minut na spakowanie rzeczy. „R:zeczy ki w ogóle, na których o·pierają się wszelkie wyjaśniających strukturę i wewnętrzne prawi
Ty>lko ~dy pojmujemy i język osobniczy jasa niepotrzebne - w obozi:~ dostaniec'ie inne". roz;ważania. metodologiczne do1ty.czącc jakie.i- dłowości tego Językowego faktu jakim je!łt 1.~o składmk r7..eczywistości S;połecvruej - a nie
Nie. trzeba było jaśniejszej odpowiedzi, Grupę kolwiek sze,zegółowej dyiscypliny. Na dnie tych dzieło literackie. Z kolei rzeczy dopiero moż.na .1ako zło~ony fa!kt p.syeihologicz111y możemy sen
k.ob1et poprowadzono prz"Z dziedziniec wię d'WU prae mamy nieiprzedyi&ikustowaną konwen- przejść do ustalenia ZIWiązik&w między tymi aownie sta.';Viać ~ ro·.zwią,zywać podstawowe pro
zienny. Towarzyszyły jej smutne gpojrzenia cjonalistyx:zną interpretacJę nauki w ogóle. faktami językowymi a ich U1Waru11kowaniem bierny stylisty!ln: stylu - także indywidua!.
lub wreszcie towarzyszącymi im
strażniczek - Polek, tych samych, lutóre nie- Dla obu naszych autorów (to mówią impllcl- społecznym,
jako wyrazu E\POłecznej ideologii.
nego jednej przynosiły grypsy z wolno~ci od dzie- te) nauka _ to zes.pół metod i konstrukcyj procesami psychicznymi twórców lub odbior- A zatem faik.tu kulturowego możliwego do
ci, mężów, przyjacwł i l'Odzin. One również pojęciowych, które por.ządkują chaos prze~y- ców. Z\vłaszcza ten ostatni ze!ij)ół zllgadnień p;:zyczynowego wyprowadzenia z ilmych fak~
l'ie mialy wątpliwości. „Pozdrówcie od nas wanej rzecl:y1Wistości, pozwalają wY<lzielić wymaga dużej świadomości ontologicznej, trze tów .kulUurowych. Na gruncie zaś psychiki in·
literacrzuciła w p1·ze.iściu jedna z pro- zeń, „powołać" . niejako poszczególne przedmio- ba dobrze wiedzieć czr przy analizie
wolność" dyw1dualnej - jako jedynej rzeczywistości
wadzonych kobiet z patetycz.ną rezygnaają. ty badania naukowego. Metody badania li- kiej chcemy ustalić jakąś prawidłową wspól- ~uma.nistyc2J!lej. od r~zu zjawiają się jak
języko·
faktem
społecznym
między
zależ.ność
libadań
przedmiot
konstytuują
tera.okiego
W bramie wię'Zienia czekali mężczyźni. Czea t warzyszącym mu procesem psy. i u Klemens1ew1cza mistycZ!ne koncepcje przy
kał również w białych rękawiczkach obersehar. terackich jako swoisty ze>1pół zagadnień wy. wym w świadomości twórcy czy odbiorcy, rodzonyC'h" włafoiwości czyli darów łaski bochicznym
wipunlkty
możliwe
wszystkie
czel'pują.cy1ch
fuhrer Albers - kat Pawiaka wraz z l'esztą
zależność ustalimy między jakoś żej", irracjonalnych, nie.pojętych.
tę
też
czy
współezepostawy
możliwe
Wl!Zystlkie
dzenia,
zalogi g·estapo. Ledwó mogliśmy pornać spod
Nowy fragment pracy Dłuskiej o wierszu
przezywającego literaturę. inaczej (niespołecznie, niejęzykowo) i tnieją.
snego człowieka
głęboko nasuniętych żelaznych hełmów ich dobrze nam znane twarze. SZ11iśmy gI"luami ghet. Podmiot poznający, podmiot piizeżyiw.ający cymi i 1iojmowanymi faktami a wzmiamkowa- jak z.awsze świetny. Charakterystyka naszego
SY'lab~·211nu ~cislego ~est pełna, jasna i teorenymi procesami psychicznymi.
ta. Intuicją raczej 11iż kojarzeniem podo- Jest demiruiglem.itwórcą naukowego świata.
l historyczme pl'z.ekonywujaca. Autortycznie
wyjaś.niia
bo
badań,
dziedzina
ważna
to
Jest
(expliciAdamczeWISkiego
pracy
Tendencją
Szlikierunku.
bieństw oi·ientowaliśmy się w
też
Ale
dwa typy sylabowca _:_ staropoltwórczości.
~alizuje.
warunki
ka.
i
tajemnice
nam
ograsię
„przeciwstawienie
jest
wyrażoną)
tt'
śmy prawdopodobnie Dzielną do Zamenhofa
i Gęsiej. Z okien naszej cieli widywałyśmy nirzenia przedmiotu badań literackich do sa- dlatego nie może być uip rawiana niechlujnie, ~k1 mtonacy.ino - rymowy i nowszy (XIX w.)
prawie codziennie wychudłą - zkapinę, wiozą mego tylko dzieła i redukowamiu upl'awmo- bez dostatecznych B1Prawdzianów czy związki IYJ?lo"".o. - . alkcen~a.wy. W charakterysfyce te.i
nych metod badawczych„. oraz przeciw11y jest które u ta~amy istnieją empirycznie czy tylko n~.1wazme.1szym Jest to. że wyróżnione cechy
cą tą samą ti:asą drzewo i bańk; z benzyną.
że dotycz ą faktów artystycznych i kulNa Zamenhofa było miejsce rozwRłck. Na Za- tendencji od~powania zawodo vym !::ocjolo- ~ak. n~m Się W!di:je. A trzeba wiedzieć między mimo,
menhofa było również krematorium. Do niego gom i psychologom zagadnień socjologiczn!>- Jakimi klasami z.iawisk ustala się związki ie· t~rowych są !nter ubiektywnie sprawdzalne,
śli chce się sprawdzić czy wystę;pują ist.otn'ie. me ?dl'!oszą się }o m~tnego od.czucia czy „roliterackich l psychologicmo-literackfoh ..."
woziła codziennie belki i benzynę wychudła
Konkludując szkoda, że nasi uczeIJi tak sła.- zum1e.111a. sensu faktu humanistycznego
•
T
szkapina. Wreszcie wprowadzono nas na wiele.zą z.as dość chaotycznego i-eferatu Gra- bo z.nają rozwój wiedzy o literaturze ostatnich (tuta.i w1e1'18.Za) - ale stam owią empiryczni~
ki plac. Zno·wu zatrzasnęła się cięż.ka, żelaz..lJa bowskiego jest róv.'Jlouprawnienie wyników I t 1· t k
a - opacznie pojmują jego p1•oblematykę. uchwytn~ element~. rzeczywistości językowej.
r6.żnych sztkół teoretyków humanistyki ostat- a
brama.
wszystko co jest ciągle Dadzą się wyrMmc tak jak każdy inny eleUstawiono nas równiutko, c·zw611kami„.w od- nich 50 lat - jako obiektywnyich osiągnięć \Y ich I;>owiem ujęciu
się ment systemu językmveą-o, jak slowo fw-ma
daje
problematyczne ro:ukaz: nauki. I tak wedle Grabowiskiego IH.eratu.ro- mero.zwi~zane,
stępach. W pewnym momencie padł
wyboru, ~·'.'-ll?atrczna, jak ~vszystkie inne ~lementy
i·ozw!ąiac metodą wyir.zeczenia sję
„W tył zwrot". Cz;~kaliSmy na. salwę ka.rabi- znawstwo W$półczesne rozumie dzieło jako ro_związań, dro~ą uznania WSzyi tkich stano- rozntCUJace
z~1ac zen~e w ~nnym systemie ję
nów maszynowych. Zamiast niej długa, długa 11uzewnętrznienie typowego duchowego nastro wisk obok siebie, A to jest tylko niepoo:ozu~1ę stw ierdzić w zmysłowo
da111ce
zy1kowym,
chwila ciszy. I nagle: „Rozejść s.iię". Znaleźli ju, jako całość o charaikte'r ze organicz.nym, mienie hamujące postęip na;uki.
uchwytn~n i1~ oc~1e · mówienia i spolecznego
śmy się na olbrzymim dziec.lzińcu obozu kon- .iako i;;ens nadempiryczny, nadczasowy, wieczNajwięcej miejs~a _ jak naleiy w nnśnlie poro2ium1ewama się.
r
• • ł
k'
centracy inego - t. zw. „Gęsiówki". Aż do na- ny w narodzie, rasie, w człowieku". Przy tym rt
P1·ace hlstotyików i historyków :;::tuki w rei.m - P?Sw~ęc~ em sprawom literatury.
e~·ac
i
wie.
od
istnieJ·ą
eh
chicznv.
psv.
energii
„dzieła
tutaj pozostać.
stępnego rot:kazu mieliśmy
Moze mespraw1edhwie. Inne bowiem prace ferowanych tomikach ma i ą charakter racz j
wyniki. przyc:;ynkarski; ~zei·:zej pomyślana synte:a
Dali pasiąki, mężczyznom - przez środek gło ków i poza, twórcami udzielając ię jako sy- przynoszą 0 wie.le pozytywniejsze
wy w· ol ili dv."'u<;entymetrovvy· pasek włosów. stem wartosci na tępnym generacjom".
Przede wszystkim językoznawcy. Omawiane ~Vł. Kon~pczyn kiego: „Przyjaźń narodów w
Umieszczono nas, oddidelnie :rnęż.<uyzn i ko_l\fal!ly tu, nie ~c.isle i ni~_bałe ~!ormułow~- zeszyty zawierają relacje 0 pracach: T. Ml- swie~le h1sto1.Jl'' - daje nąm niestety 8ardzo
biety, w op różn i onych poprzcdnfo bamkach, me J?ilthey o~vek1e.1 l~oncep~.11 ~~111 iz~c~yw1- lewsklego „Kategoria rodzaju g-rnmatyczne- o~obis.te rezul~aty praktycznej mądrości źy
dooko ł a w hllźn ' ac zo podobnych mieszJ-ali wię stośc1 h~an1styczneJ, a w1ę~ 1 hte~·ack1eJ. ~o go", z. Klemensiewicza: „Clrnrald;eryzowa.nie
c10we.i -:-- iam1ast s~dów nawko ~"Ych t. z,n. me·
Francji. Były tu dla Grabowskego dysku .Ja na mte1esu1:1- , ·języka osobniczego" , R · Stopy·· „ o f unk cię
źr.iowie z Grecji, W~g·ier i
todyczm1e uz.asadnionych .
·
k·
•'·
pierwsze <lni sierpnla. Na mieśeie, to już nie CY nas te mat zaanJ'"a
pisarzy, ro1111a.tywna ięzy!koznawstwa'' 1· M Dl sk' ".
<'ęgu
się w
Zaś St. Dąbrowski ego: „l\Ietodą ok·reślenia
·
ieJ
u
•
·
·
· Ja t 1900 , „Polski sylabizm ścisły w świetle cech 18-z.l?'fo
· do po k oIerna
chora wyobraźni!\ w \~źniów, tym razem na któr'TU
na l ezą
•
~J. właficiwie
•
ci:z kt: 1.y~ n "Ch v wyczerpaniu 1-ezerw ludz.
pewno mu siało się coś dziać. W nocy widziało iak Dilthey, C~·oce, yossler, Gundolf, Simmel. skowca".
kich '." WOJ~ach to~alnych"-po prostu st1wiersię nnd miastem luny pożarów, w dzień wyPrace Milewskiego i Stopy maja charaktei: dza, ze mozna o} licz -ć na wlt>le · l'.l t stare y
Dla Grn~owilk1ego c1 pisarze ostatecznie rozdawało slę. źe kule przelatują k()ło uezu.
dostęp~ ego do tyla . pecjal'l1y, że nadają się tylko do dlu~ żol~lepy p:·zy '- n l1 •eh pr-ec'ętnych strata~h
t,rzy:gnęh sp.ra\y~, ".duchowego'.'•
1
Więźniom - Niemcom, któr1:Y dotychczas w t~ lk~ ,rozum1en1u , 1~.t~1111:etacJom „~nsu -:- s ei dyskusji w piśmie facho,vym.
WoJennych l p rzy z ntm~ h zasobach Iudzldch.
obozie ilelnili funkcje „capo" rozdano mundu- chaiakt ru l"ZCCZY:WJ oosc1 hwnamstyczneJ.
Charakterystycznyim natomiast niepoi·ozu.-
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czytu o Polsce jest dla Dygata prawdziwy I

RYSZARD MATUSZEWSKI

-A

Powieśc o wielkie i iluzji*)
W jednej z anegdot, w Móre obfituje
§wietna powieść Stani.sława. Dygata p. t.
„Jezioro Bodeńskie", główny bohater c>powiada, jak kiedyś, będąc uczmiem, został wy1·zucony za drz.wi z lekcji religii przez szkolnego prefekta za t. zw. „zadawanie głupich
pytań". Przypominając sobie to marzenie, bohater kwestionuje sens postępku księ<lza nie
tylko w drodze bez.pośl'edniej pretensji, umoprzetywowanej psychologicznie („„.żaden
wrailliwiony peda.g og w suta;Jmie nie domyśla
kryje się
.się nawet, ile w tych pyttainiaclt
prawdziwego niepokojiu i ciekawości, skrywanych złośhwością przez wstyd wobec kolegów,
z jakich panicznych lęków nocnych rodzą się
one i z jakich zamyśleń przy zabawie"), a.Je
także przez świadectwo sądu innego pedagoga,
dy.rektora gimnazjum, który to sąd maluje w
sposób m.astępujący:
„Gdy wyleciałem wtedy za. drzwi, spa-tkał
mnie na korytarzu dyrektor. Za.drżałem ze
strachu, bo przypomniałeem sobie jak raz,
;r.
.spo1Jkawszy mnie tak samo wyrzuconego
ary<tmetyki,, ostro mnie uka.rał. Dyrektor spoj
rzał na mnie groźnie i zapytał: „Czemu nie
jesteś w klasie?" „\Vyleciałem za drzwi"
„Ach,
odparłem cicho ze spuszczoną głową.
że
rzekł taik ostro,
WY'leciałeś za d11z.wi" drzemiące w spokoju ściany zadTżały niepewnie - „Chodź ze mną do kancelarii". Ruszył
naprzód, ja za nim, i spytał jeswze: „Za co
wyleciałeś za drzwi?" „Za zadawanie głupich
pytań księdzu prefektowi". Dyrektor zatrzymał się i j.aikby oczy mu złagodni.ały. „N o poco zadajsz głupie pyta.ni a?
rzekł ciszej Nie trzeba, nie tJrzeba tego. Idź już, zaraz bę
dzie d2'!Wonek. No, no, ale głupich pytań nie
trzeba zadawać". Odwrócił się i odszedł, zdawało mi się, że westchnął i machm.ął ręką;
rzekł też jesz.cze, ale zupełnie jakby d1J siebie:
„Nie, nie, nie. Nie tTzeba„. Najlepiej wcale„."
Nie ukarał mnie też, choć wtedy gdy wyleciałem z arytmetyki był taki surowy".
Zdawałoby się. że sprawa jest wyczerpana.
Wiemy o co chodzi, i wiemy jaką postawę zajmuje utożsamiony z autorem bohater. Otóż
nic podobnego. Za.raz dalej następuje kTótkie,
i.upełnie niewinne zdanie, stawiające pod z.nakiem zapytania cały wywód i cały obr·az. O ilP.
do tej chwili amegdota opowiedziana była w
sposób ściśle re.alistyczno-psychologiczny i nie
budzący wątpliwości, ani co do słuszności postawy bohatera, ani co do niedopowiedzianych intencyj koronnego świadka oskarżenia
systemów wychowawczych prefekta, jakim
jest dyrektor, o tyle teraz inagle wszystko się
wywraca. Czytamy:
„Ten dyrektor zresztą niedługo potem ut.opił się w studni, do której wleciał, przechyj „„5zy się zbytnio, gdy na jaikiejś wycieczce
chciał zaczerpnąć wody".
- . I koniec. Jak powiada GombTOwicz w zakoń
czeniu swej powieści „Ferdydurke": „Koniec i
bomba, a kto czytał, ten trąba".
Caly problem psychologiczno - moralny odma.iowany zTazu z powagą zaa•ngażowanego
w nim uczestnika potem z reąlizmem pozornie niezaangażowane.go lecz bystro obserwującego widza zostaje naraz u:iicestwiony jak
W jednym zdaniu
przekłuty szpHką balon.
o~mieszony jest i dyrektor, którego tragic7Jila
śmierć w tym kontekście budzi tylko uśmiech,
i przede wszystkim sam bohater, bo jego koń
cowa uwaga jest nie a propos i każe zwątpić
w powagę jego ustosunkowania do całego zagadnienia, Czy oznacza to, że z opowiadania
obronną ręką wychodzi ksiądz? Także nie. Widocznym staje się jedmak wy.siłek rozbrojenia
atmosfery naładowanej problemem przez nagły zwrot ku grotesce, godzącej nie w to, co
było pTzedmiotem naszego ataku, ale przeciwnie, w to, co było główną jego podstawą. Na
przestrzeni całej książki Dygata metoda artyprzedstawiliśmy
styczna, której mechani1Jlll
na przytoczonym przykładzie, stosowana jest
z niewielkimi zmianami jako reguła.
„J ezioro Bodeńskie" jest powieścią opartą
na przeżyciach internowanego w hitlerowskim
obozie dla o-bywateli francuskich i angielskich,
między innymi wywiezionych 7 Polski, do których należy także auto1-, a właściwie stworzona przezei1 postać głównego bohatera.
Obóz nad jeziorem Bodeńskim ma dla nas,
Polaków, w szczególno~ci charakter Vl'yjątko
wy 'nie typowy, co stwarza od razu dla fikcji
po\~ieściowej Dygata bardzo specjalną atinosferę.

') Stanisław Dygat. Jezioro Bodeńskie.
Wyd.- Spółdz. „\Yiedza", W-wa 1946. str. 290.
„Dzi\vna to była niewola - pisze on w pierwszvch słowach swej ksiażki - zupełnie róż
na od owej niewoli . męskiej, pelnej powagi,
gdzie wojenne trudy otrzymują w zagrodzonnn drutem kolczastym terenie - od niep1·eyj~ciela pełną satysfakcję za cnoty męstwfl,
palmę męczeństwa od l'odaków".
W jej ramach powstaje utwÓl', h-tóry, ehoć
ornuty ;la autentycznym 1\~~·iale, nie da~e
się \I' żaden sposóh podcią~od kategorię
jakichkolwiek „autentyków" obozowa - wojennych jest skończonvnu, zamkniętym i wyizolowa~Ym obrazem artystycrnym, gdzie obóz i
niewola stają się jedynie pretekstem dla ukazania przekroju pewnego spojrzenia na świat
i określonego modelu człowieka.
Autor czyni w pewnym miejscu dłuższą
uwagę że niewola jest „zda1'zeniem i to zdarzenie::U niezwykłym„ . . którego treścią jest
brak zdarzeń". Tę pustkę zaludnia w sposób
godzien podziwu opowiadaniem, w którym nie
słabnie napięcie dramatyczno - psychologiczne, i w którym od.na.idujemy, poza morzem
1skl'Zacych się szczegółów, epizodów i anegdot,
l'Ównfeż pe\vien iak p;dyby wątek zasadni~zy,
Dygata
sprawę, któi"a jest, jak widać dla
sprawą główną, zagadnienie, że oto tuta.i, w
tej mi~zyna1·odowej zbieraninie obozowej, w
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niemiedkim miasteczku u podnóża. Alp, jest o.n
Polakiem, i·eprezenitiuje polskość, do której
mimo formalno - paszportowych powilkłań cał
•
kowicie przynależy.
Proces moralno - obyczajowy, wytoczony
p·~zy tej okazji przez aUJtora ro.zmaitym formom owego poczucia polskości łączy się przy~
tym z rów111oległyuni procesami wytoczonymi
innym narodowo.ściom: przede wszystkim Fran
ej!, z którą autur - bohater czuje się szclególnie związany. Sylwetki Francuzów, Anglików, pół-F1·ancuzów i pół-Anglik-Ow, · Polaków
i Niemców defilują przed• nami ukazując obnażcny mechanizm działa:r.ia S\\ ych ceeh ludz.kich, ujawniającs zarazem ich charakterystyczne zsyntetyzowane właściwości narodowe.
W ja.ki siposób te procesy narodowościowo-p.sy
cholog1C7..r.e odbywah .;;ię, do.i r .~yrnv łat wo jeżeli zastosujemy do n :ch kluct:, jaki dała nam
analiza anegdoty o księdzu.
Są one zręcznie u.kryte i rozpaTcelo,w ane pomiędzy te same, które tam wyróżniliśmy, trzy
ozy.nnilki: wykład peVl'l!lej postawy zasadniczej,
realizm szczegółów, zacierają.cą kontury jednego i drugiego groteskę, godzącą nie w to, c<>
jednocze'1nie jest lub byfo przedmbtem nieJ1a.wistnej krytyki, i1_cehęci lub wstr~tu, lecz
co w zasadzie jest nam bliskie, pociąga nas i

wypowiedzi wfasnej. Próba rozszczepienia jed
no1·odmości stainowiska bohatera przez mechanizującą groteskę, dotyczy właściwie ju~ tylko

samej fikcji l.ilteracldej, wzmacnia jedynie i
obrysowuje jej ksz.tałt. Póza teh kształt stoPo.jący za bohaterem autor nie wyichodzi.
wieść Dygata jest pod tym względem całikow.i
cie jednorodna. N a całe,j przestr~ni ksiąiki
.11e widzimy w niej świata oczyma iiil!l1ymi, niż
oczy jej zdeternnin01Wanego w swej postawie
bohatera. Jest ona doskonałym ohraz.em pewnego wycinka 'rzeczywistości, ogladanego ze
stainowiska, którego cechą jest w.prawdzie brak
stanowiska własnego, typowa inteligenckość,
ale k;tóre z pozolI'll tylko ucliodzić może za nieokreślone.

j akgay·by nieprzełamywa.lny.

Wydrwiona w śnie o ucieczce postawa „dą
żenia do czynu" Zostaje wydrwio.na w kate-

goriach tradycyjnych, jako d~żenie do. cz_ynu
niespełnionego, problem Kordiana, a _me Jak~
ideologia czynu wogóle, bohater bc>w1em tkwi
w niej calikowicie. Postawa drwiąca podważa
w znacznym stopniu to nawet, czego wprost
itie obala tym niemniej, sła.biej czy mocniej
zakorzenieni tkwimy nadal w zaczarowanym
kręgu tego, 'co zostało nią przesycone.
Książka Dygata uka:wje nam wyizolowany z
normalnego życia świat sylwetek obozowych i
postaci wywołanych wspomnieniem czy wyobraŹ!nią w kręgu osobliwego braterstwa: braterstwa, wywołanego spojrzeniem na człowieka
przez pryzmat łagodnej drwi111y. Spojrz.enie
to, ohoć ma rzekomo wywodzić się z prototypu go.mbrowiczowskiego grymasu, jest bardzo od niego dalekie, bo Gombrnwicz patrzy
na świat w sposób złośliwy i niechętny, a Dygat w sposób zasadniczo przyjazny. W bogatej galerii typów, jakie przewijają się przed
naszymi oczyma na kartach „Jeziora Bodeń
skiego" nie ma postaci zdecydowanie ujemnych. NiemaJ jak u Diaken.sa najbardziej podejrzane kreatury (jakiś Harry Markowski,
jacyś głupkowaci Niemcy) odmalowane są z
dobroduszną pobłażliwością. Ta postawa lud.z,..
ka, choć nie ma za źródło humanitaryzmu
filmowi sprzed drugiej wojny
właściiwego
światowej, ezyni świat b1,aterstwa narodów
z francuskiego scenariusza bliskim wyzinaczonemu przez fatum wojen.nych losów wycinkowi dziejów z powieści Dygata. Tu i tara
ostateczną postawę wyznacz.a wiara w je<lnorcdność elementów, z których zbudowany jest
model konstrukcyjny dzieła sztuki, będący jednocześnie modelem człowieka.
ów model cz,łowieka w ramach artystyezuej filkcji mierzony jest tu i tam tą samą,
wynikającą z całości przyj·ętej pTzez autora
postawy, miarą. Wyistępuje to m. i111. w sp<>sób znamienny przy charakterystyce sylwetek Niemców, maJowanych w „Jeziorze Bodeńskim" w zupełnym utlerwaniu od tego, oo
w ramach artystycznej konstrukcji Dygata
się nie mieści, a co j(;st niewątpliwie prawdą
i rzeczywistością inną, której obrazu książka
jego nie daje. Pokazani są oni w sposób doz doświadczoną
skonały i skądimąd z.godny
przez nas prawdą psychologiczną w roli k•.ikieł i marionetek pozbawionych własnego są.
1
du, w roli robotów, wyzutych z inteligencji i
z inicjatywy.
„Polska trzy tygodnie, Franc,ia sześć tygodni, ha - nic się nam nie oprze" - recytują jeden za drugim formułlkę, będącą dowcipną karykaturą propagandowej sztampy,
jaką mieli na ustach wszyscy p1~.1cciętni Niemcy, jeśli wdawali się w rO'llll1owę z przedsta~vicielami narodów podbitych. Pnfom wyjmu.11!- fotografie żony ; d;jecka, ,, : "niaja że
wojny nie chcą i pragnęliby wr6cić jak ·~wj.
prędzej do domu. Nic nie można dodać i nic
ująć tej charakterystyce tępoty i niekonsekwencji, ożenionyeh razem - pychy i mazgaj~
stwa.

Jak określić mo:iJna postawę autora „Jeziora Bt-deńskiego" wobec rz.eczywistgści realnej,
w ramach której uksz.tałtowana została jego
fikqja artystyczna? Nie tylko element groteski i zakres defomnujących i schematyzują
cych przerysowań raz.Strąga o stopniu realiz
mu tej prozy, na temat którnj Wyka w swoim
studium „Tragiczność, drwina i realizm" surealgerował, że jest w świecie stosunków
nych tą „walką z formułą psychologiczną i
wmówieniem zbiorowym", jaką w krainie ezyOdkrywstej fikcji prowadził Gombrowicz.
pewnych
czość psychologiemia i obnaż!lnie
wią.że.
schematów jest metodą, ale czy jest celem i
W z11rnnym ze szpalt „Odrodizenia" fragmen- faktycZlllym czy też zamierzomym osiągnięciem
eie, w którym główJ1y bohater powieści wygła tej ksią.:i.lki? O CQ w niej ehodzi właściwie w
sza towarzYJSzom w obozie odczyt o Polsce, stopniu wii;tkszym: o demaskowanie, czy o barauito1· z widoczną d..twilnQ maluje tło: przy- dziej wyrafinow001ą aprobatę postaw, podry~
gotowania i przeb.ieg prele.kcji, w której za- sowanych drwiną? Można by co do tego mieć
miast rzetzowych infoTmacyj odnajdujemy
mesjanV- poważne wątpliwości.
pa.rodię obrazu Po!Ski
komiczną
Pozornie bohater „Jeziora Bodeńskiego"
stycrnej, przeplataną poety.okim fa.ntazj01Wa.niem na tematy ludowe. Później okazuje się, walczy ze wzniosłością, demaskuje ją i tropi.
że w pozornym mesjamiźmie i fantazjowaniu Wiemy jednak jaką Tolę w naszym przeżyciu
tkwi zdrowe ziarno prawdy przez duże P, któ- estetycznym gra prawo kontrastu. Czy wzrurej nikt nie zrozumiał, prócz pana Pociejaka sza nas kiedy patos? Wzniosłość wymaga konz ulicy Wroniej, figurry komicZlnej i ograni- trastowej podbudowy. Taką rolę gra w dużej
czonej. Moglibyśmy wprawdzis wcale na seTio mierze groteska i drwina u Dygata. Zważmy'
nie brać wykładu o Polsce i traktować go od tylko: czy wzruszyłoby na~ opowiada~ie o tym,
początku, jako dziwactwo pour epater des Po- że brodaci angielscy marynarze (,,.neptu·ni")
ciejaks, autor zrobił jednak dość wiele, żeby po wysłuchaniu muzyki Chopina w wykonaniu
skłonić nas do szukania i odnajdywania w Janki Birmi,n okazują zapa.ł dla Polski i Poniej t . zw. głębszego sensu. Osiągnięte za po- laków? Byłoby to ?Dd.\e i nieprawdziwe. Natomocą autoironii nied01powiedzenie staje się miast ten . sam ·ich zapal wyrażony hołubca
znów głównym środikiem artys.t ycznego wyll'a- mi po wzajemnej manifestacji braterstwa w
zu. To samo ma miiejsce we foagmencie za- dziedzinie kulinarno - gastronomicwej., wywierającym realistycZ111y opis snu o ucieczce watuje w ,nas uczucia podobne do tych, jakie
z niewoli, gdzie groteska góruje już wyraźnie plastycznie opisuje Dygat w innym miejscu
i wy[}ika z samego faktu, że cała historia jest swej powieści, kiedy mówi, że ua dźwięk Marmarzeniem sennym, gdzie jednak psycholo- sylianki coś mu nagle podchodzi pod gaTdlo.
giczny proces wewnętrz.nego szamotania się,
obozie
Był przed wojn.ą fra:ncuski film o
oparty o asocjacje tradycji literackiej ma wy- jeńców. W oryginale nosił ty;tuł „La grande
1~ ·ar serio.
I1lusion", na ekranach polskieh szedł pod naFilm byił zrobiony
zwą „Towarzysze broni".
rozszczepiepostaci
moile
W najczystsz.ej
- batalistyczną
patrl'iotyC'lno
był
nie
dobl'ze,
nie dok001ane przez JX>Stawę ironic7lilą wystę
puje w en:otycznym wątku powieści, w pysznie sZllilirą, mia.ł w sobie elementy humo1·u i porówopierał się
zarysowanej spl'awie Susan.ne. Młoda Fran- głębienia psychologicznego,
kontrastu, a
ci•zka, dziewczyJła zakochana i naiwna, bie- nież na artystycznym pTawie })rzemawiającą
Dygat pokazuje nam oczywiście tylko taikie
rze vprost i na serio te wszystkie patriotycz- przy tym za.wierał szczególnie
ne prawdy i ikomunały, które bohater praginie do nas uczuciowo treść. Wychodziliśmy z nie- sylwetki, z jakimi istotnie zetknął się w oboDygat
mówi
jak
głęboko przejęci i go
zie nad jeziorem Bodeńskim, a więc wyba·akop1·zekazać jej jednocześnie ze swoim do nich
Skojarzenie wanych Szwejków na tyłach trzeciej Rzeszy.
dystansem i l'ezerwą. Rozszczeyienie nie ist- uwmniQŚle11i i wysublimowani.
111ialoby, gdyby postawa bohateTa była wprost ksiąZki Dygata z filmem nasuwa się ze wzglę Są to postaci zadziwiająco dobroduszne i w
du na pokrewny temat, poza tym jednak ude- niczym niepodobne do galerii przestępczych
])Ostawą szyderczą. Nie miałby on wtedy weale ochoty ezytać egza.Jtowainej dwudziesto- l"Za pevme podobieństwo wewnętrznego klima.. postaci z Oświęcimia, Mauthausen czy choć
latce trzech wieszczów, prowokując jej uni&- tu artystycznego obu utworów. Książka Dygata by z oddziałów SS na froncie wschodnim.
sienia, a odczyt o Polsce wygłosiłby stylem niby wbrew, a właściwie nie wbrew, lecz za Trudno zaprzeczyć, że ukazując poprzez nie
krytyczm.ym i oschłym, przeplatanym drwiną cichą i przekorną z1godą autoira, też nas ja;koś ~ch~at przeciętnych Niemców, schematyzupod zupełnie wyuaźnym adresem. Postawa bo- podnosi i uwzniośla. Podobnie jak tam, tak i .1_e. 1 ';t'Praszcza pełną rzeczywistość realną,
Uor~J w grotesce Dygata nie bylibyśmy w
hatera jest inna, bardzo „na pograniczu" i tutaj dokonywa się jakaś chytra katharsis.
Jeśli chodzi o film nie mamy żadnych wąt stame zobaezyć, gdybyśmy jej poi.atem nie
bardzo obosiec7JI\a. PQpycha go do czy.tania
pa.n.nie romantycznych poetów, zachwyca.nia pliwooci jakiego jest ona rod'laju. Jest to film znali z własnego doświadczenia.
humanitarystycznej.
o dyskretnej tendenaji
się nimi i rozkochania jej w sobie, potem do
·.Zarówno w pięknej huma.nitarystycznej wiironii, która go odpycha od niej i od nich, co „La grande illusion"-to mały jeniecki teatr, zJi frainc•tskiego filmu, jak w doskonale.i &J.'.
złudzenie życia i rzeczywistości w ramach, oto
nie przeszkadza. mu ciexpieć skrycie, kiedy Suezonych drutami baraków. W przekonaniu rea tystycznie, .skończo~ej. i zamkniętej wi7.ji świa.
sanne odjeżdża.
to ta w obozit: nad Jez10Tem Bodeńskim narulizatorów hu.rnanitarystycznego filmu Postawa ironiczma bohatera jest rodzajem ta•kże tragiczne złudzenie sensu walki toczonej szon~ zostają pi·oporcje świata rzeczy,~istego
maski, wyrażająeej pewną wstydliwość uczuć, PO!niędzy narodami Europy. Wśród przejmu- Ksią~8: Dygata choć oparta na rzeczywi::.'tych
fla postawę autora
sądów i poglądów, pod którą kryje się już jących dziejów francuskich i angielskich ofi- pr.zezyc~ach . ze w!'ględu
nie obawa przed banalnością, eo może bywa cerów i żołnierzy, usiłujących wyrwać się z nie moo;e m~ .by~ u~~.~ymana p1·zez niego w
w tych wypadkach punktem wyjścia, ale istot- niewoli wyrasta i pozostaje utrwa.lona w na- stylu „~1e~~J ilu~JI , groteski nadającej
na, wzrastająca w nas równocześnie z pew- szej pami·?ci fanatyczna po3tać n iemierikiego rzeczyw1stosc1 pozor złudzenia a złudzeniu
tle komendanta obozu, bezwzględnego Prusaka, Pozór. rzeczywistości. „La gr;nde illusion"
ną kulturalną sublittnacją na określonym
spolecznym., potrzeba sceptycyzmu, wyrażają który mimc imvalidztwa nie traci nic ze spa.r - w1elk1e złudzenie francuskiego filmu - to
cego się w widzeniu naraz dwu stanowisk. tańskiej postawy żol:nierza - ascety, wierne- dla nas _dzisiaj i·ównie tragicz.ne zludzeme n!ePostawa ta nie łąezy się w zasadzie z żadnym go aż po zgon zasadom swoiście pojętego ho- l'Ze~zyw1s,te~o obrazu ~wiata, któi"cgo wiz.ią
z określonych stanowisk światopoglądowych, n01-u i służby. Jest to postać odarta z uczuć ch.c1ano swzat rzeczywisty uleczyć z rzeczyżdolna jest do zajęcia każdego, jest to posta- humanitarnych, ale istotą humanitaryzmu jest ~:stycli. schor~eń , i rzeczywis1ych dolcgliw~
wa typowo inteligencka. Odbiciem tego liwiet- to, że mierzy on ludzi, którzy nim pogardza- . c1. ~yc1.e !Johaterow Dygata przerues•on.J na
nie podchwyconego i zarysowanego typu oso- ją, swoją a nie ich \\'lasną miarą . Ukrytym tł~ z.iaw1sk realnych, sobie współczesnych. jest
wyrazem tragicrnego zlubowości bohatera jest jego stosuinek do "iiTU- zamierzeniem czy też mimowolnym efek-tem tez ~rty~tycz;ty:m
giej ważniejszej postaci kobiecej, Janki Bir- pokaza.nia nam tej postaci w filmie było, o- d~ern~, Jest .ia~gdyby życiem lla niby, zabamin. Między tą. pół-Polką, pół-Angielką a bo- tworzenie perspektyw na to, co jakoby było za \\ ą w spoleczenstwo. co oddaje w sposób
haterem zadzierżgnięta zostaje pełna wdzięku ową ma.ską h.ono1-u i służby ukryte na !·r afny'. g1:ote~k~w.a forma powie~ci, ratująca·
nieoczekiwa- dru-miący za nia rzekomo, wspólny wszyst- i_ .usp1awtedl1WiaJąca ukaza11y nnm obraz
nić pol'ozumienia "11'Yl1ikająca z
nej zgod11o:<ci rea•kcji negatywnych i to czego kim, tym po jednej 1 tym po drugiej stronie >'Wiata,
nie rozumiała naiwna Susanne, Jfinka Bir- frontu - pierwiastek czlowieczństwa. To by- . W: elo~nacwi·e st o.so\Yane było fl'JJt;c :e reamin chwyta doskonale. Nie jest to porozu- lo „bezwzględną prawdą" ukazanej w filmie
w
mienie intelektualne, polegające na jakiejkol- postaci i wyrażonej przez filn l postawy, i to h~mu w ro~ważan . ach. jak 'e po)J \\'ily si ę
c1ągiu. os.tatn;ego rnku. przed \\·yjśc : em z druwiek zgodności poglądów czy zasad. a.ni też nas „br·ało".
ku P1e.nvszyah ks;ążek. k.óre br wy~unięte
zbliżenie uczuciowe, ale instynktowne niemal
U Dygata „bezwzględna pra \1.·da", to zna- P~stulatr dyskusH programo\\ ej mo!!:h .o;.peł
porozumienie dwojga ludzi, których drngi myślowe przebiegają w sposób podobny, których czy prawda obnażona z formuły zbiorowych n:~. Zgadzano się jednak na ogul. i.e peln~· rekrytyczne reakcje są jednakowe, któ1~t.y i·o· wmówień, - , wyraża się spojrzen1em nr czło ahz,m urwarunkowany jest po.. ta wa "yc1"klq z
wioka przez fii•ąnkę dnviny, będącej kat~.li
zumieją się choćby w niczym się poza tym nir
uczestr11ctm a w pełnej rzeczyw : s t ośc i >·POl~cz
zgadzali. Typowa prnwda 1ntelektualnego na- zatorem naszych wzruszeń ale która zasad- lleJ 1 .z J•eJ. pe!·11ej oce.ny. Tak ·ei postawy Dyrzeczywistodo
czławiek~,
stosunku
niczego
skórka, milczące po1·ozumienie ludzi jednej for
~ri nie zmienia. Łagodna drwina umiemożli gat nie zaimuie w swojej po" ' eśc i i takie i oce
mac.ii soc;ialno - intelektualnej .
wia porozumienie głównego bohatera z Su- ny <lać nie może. Ale w swoi·ej postawie- i w
W myśl tego, co sądzić można o stanowisku sanne w przedmiocie stosunków wzajemnych swojej oce~ie, której grani.ce zakreślają ramy
autora na podstawie zastosowanej przez nie· 1 lektury trzech wieszczów, ale nie zmienia koostmkcyrne książki. Dygat i·est ko11sego metody a1·tystycz.nej, n~ wydaje się, aby ~asadniczego jego stosumku do trzech wiesz- kwen•tny,
dlate.g o powi·eść je11;0, pornijajqc
jego zamierrenim było oddzielenie postawr :zów-, który cechuje głębokie przejęcie się ich
tragmenty, (pamiętnik i
wypadające
drobne.
własnej od postawy bohatera powieści. Miew:- , 1ostawą„ ie~ obrazem Polski i oceną polskiej
to wprall'dZte niekiedy miejsce również w po
·zeczyw1stosci, uznanym za prawdzi·we z po- wspon.111ienia z Warszawy) jest arty~ t ycznrm
jest skoi1cw11r111 1 u ~ ~kon :tfym
wieściach pisanych w pierwszej osobie, ale z:>
rawką człowieka, który drwi i „sercem gry. monolitem.
~wyczaj wówczas, kiedy bohater zostaje jak
:e"J Satyra na rzeczywi.stość nie obraca Dy- lz~ełem sztuk: p'sarskle!. Prze1' ' 'l\\' onr nr.zeDygat próbuje
skompromitowany.
>ostać
'::tta przeciwko tej rzeczywistości. lecz czyni zen ooraz wyc:nku rzeczyv.-'. stości ~polecz11ei
wprawdzie czasem oddzielić się od swej krea
.1u ja .iakgdyby bliższą przez drwinę wła ~est. może w stosunku do cal ości i'kcią. al~
cj1, czyniąc z niej figurę groteskową, z dru- śnie, pozwala mu .ią straiwić przy po- nkc1ą kon „ e·kwcntną i określoną. f'kcją, któ.
giej jedmak stronY. wQ{łada w jej W>ta pełny tok mocy soków szyderstwa. Obraz Palaki z od- rej proporcje orty:styczne są utrizyman.e.
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_Q książce Dygała

wy1Bodeńs1kh~·go"
n:twet
na!Oll:'i i tradycje jemu samemu bHslde? Czy
mamv 1u do czynienia ze znieurastenizowanym
„bOili świat". czy też
'nteligentem, którego
: człowi.eklem abrażo1nvm w swym światoogladzie? Długie parhe ksia:żkl pozostawia· n nas w ni1epewności, a jeśli odczy•t o Pol·ce ze swym pamfletem na mesianizm na1rolowy i patriotyzm pejzażowy - świadczy
J tym, że Dygat umie wyk1oiwać sprawy nie
tylko zabawne, ale i wrogi1e jeJ('o pojęciu
swiata, to, n1e Judźmy sie - nada.I n~e wi1ele
wiemy, co autor serio o tym świede sądzi.
Kryje s.ie w tym zapewne niepokój młodego
1>isarza, lęk pr:?)c-d rozwinzywan:,em za,gaidn'.eń,
lęk czysto artystyczny, niepewność, rzekłbym,
formalna. która każe unikać wvkfadu myśli
Zbyt waikich dla ko111oozycii utworu.
J.:st to jedvna być może Poważna sta1bość
. Jez'ora Rooeńskieg-o". okupiona w dużej mierze oryginaJnośo:a tale•ntu Dygafa, który,
szczęśliw:e !lrzelamal w swej ksiażce n)ejedże bohaterowi
drwiwać kulty,
jeśli sa jeszcze

„Jiez.iiora

na konwencję i zwycięsko odzrodzil sie od
najbardziej nieibezpi1eczne•.i: od man~ery psy·
cho'1ogizmu. Baczny czvteln1:ik wykryl'by la.two wśród mgi.elek drwln:v Dyigata i tę, co
pozł.raJa mu z uśmi·echem badać „drgania du·
<zy" bohatera; autor uprawia to z pobbżłiwą
:ronią, jak gdyby cihcac dać nam do zrozumienia: „Patrzcie, dotykam tezo Jeszcze, bo
o nietrudne i utarte. ale um'em iuż inaczej
i nikomu tych wora wek nie zalecam''. .. ,
Ni·e był01by celowe przymierzać te pow1esć
do niedawno dvskutowane.zo problemu realizmu; jedno w~akże iest pewne. że w osobie
Dy;gata przyłiy! pmzie polski·ei talent. k!órv
ma o.czy zwrócone na r2leczywistv. ota1czaiacy
nas świat, który 01bserwuje go bysi!ro i d·o·
zei1 podnidY daleki·e od
kładnie, czerpiac
konstruktywi12111u c.zy irracfona.J'zrriu. Sądzę, t>e
nre byłoby zbyt śmiate twierdzenie. iż „Jezioro Bodeflsk!e'' \VY unelo sie na ciolo w
dotychczas uJawni·o·nym dorobku wojenrvei
prozy pols.klei.
Kazimierz Bran~ys

Stanistaw DY9:at napisał oowieść p.t. „Je- z nii·eustep!iwym, zaci.ekłym szvderstwem. S<1
zioro Bodeński1 e" . Bohater ie.i. mlodv czto- to partie. poświecone automatyzmowi for111
wiek, Polak z ducha. warszawiak z urodze- i gestów Olbyczaiowvch. noruszeniom, które
nia, a Francuz z pas~oortu i z odh~glych Dygata drafoią. w których wyczuwa ldam ·
związków krwi, na zasadzie swei przynalcź stwo. Mamy prawo spodziewać sie. że a·utcr
ności. państwowej trafia do obozu dla cudzo- zdemaskuje tu swe.g-o bohatera: że każ::l mu
ziemców, R'lówn!e Francuzów i Anirlikó'"· za- s·ię przyznać do jakteiś wiary, wybrać jalqś
łożone·go orzez trzecia Rzesze nad Jeziorem postawę. Czy potępia owe J!esty na skutek
Tam przeżywa oowiklania du- zwątpvenia w ioh sens, Jako obiawów życia,
Bod·eńskim.
cl1owe na tle miloścl, nostalgii, tesknoty za lub z 'l111ewiarv w s·ens istn·ienia ludzkiegc ''
Warszawą . czuje sie w tvm obozie. pełnym ogó le, czy też raża go one. jRko ur:wżvtek
ob!eżyświatów, JWracvm Polaki.em i pragnie skDl!npromitowanego iuż ukladn treści, a więc
ws1póltowarzyszom ni·ewoli orzekazać swą ozy wi·erzv w możliwość „gestów" bardziej
wiedze o Polsce, aby sir samemu tym mo- s1ensownych? Wybór bo,gaty. Ale Dygat ucllyla sJę od n!e1.go i PGZosta wia nas uii:tych
cniej utw!·erdzić w wvborze oiczvz1iv.
którel('o rekach znajdzie się w~iekkm swych środków artystycznych Każdy, w
powieść Dygata, nazwk: Ja zapewne ksi;:iżką lecz nieoświeconvch.
Ironia, drwina i szydershvo Dv.it:Jta zinuzostanie pociągnii:ty
11roczą i S)'moatvczna.
ie! obrazowościa i zfednany dla iei bohate- szaia do namysłu. Jaki . miernik wartości karów. T mimo. Ż·e „Jezioro Bodeńskie" jest
czymś daleko wiecej niż k:;iażka svmoatyczEDWARD CSA TO
na. na te iei ceche wa~to położyć na<Cisk. bo
p!ynfe z naiglebszych warstw w osyichnlo1gi:i
twórcy i świadczv o naiszcześliwszym rozwiązaniQt zasadnkzei trudno~ci utworów pi·
a miamowicie:
sa11yc1h w oierwsz•ei osobie.
stosunku pisarza do postaci ooowbdalacej. do
Z a m i e r r. e n i a n a u k o w e.
tech11foznl}
tórkę; poza tą niedoskonałością
narratora. Otóż w tym właśnie. w stosunku
Opracowanie naukowe dziejów okupacji himamy jednak prawo podejrzewać również
do bohatera, który cni~uie nam swe obozo:;'Wiadomy zamiar literacki.
we przeżycia, kryje sle urok ti:i kshiżki. tlerowskiej w Polsce jest sprawą pilną i waż
Inny charakter posiadają dwa utw'ory MiTkwi w 11i111 prostota i zażenowanie. czas•em ną. Oprócz względów czysto poznawczych prze
mawiają za tym również potrzeby praktyczne:
„Uniwersytet
chałń Maksymila,la Borwicm:
nawet naiwne, a co wiccei - iakaś pa<iia
'•
czasó\
sensu
zbirów" i „Literatura w oLóz.ie". Są to przewewnetrzna, ah:r sob;e niczeiw nie dodać, w niepodobna uświadomić sobie
ważnie szkiC'e ( c~saye), do których dołączone
niczym ie nie uplekszyć. nie wydać się sa- które obecnie przeżywamy, linii rozwojowych
zostało jedno opowiadanie „Dwa dni" (w zbiotmemu sob'e lepszym, niż i~st sie w rzeczywi- historii i naszych własnych obowiązków, wyrze „Uniwersytet zbirów"); autentyzm tego
stości. fDygat śledzi i śc 1 .ga swego bohatera, ni.kających z dzisiejszego układu stosunk6w,
dokładnego poznania, czym był
opowiadania nadaje mu wartogć doh-umentu,
mścilb ' sle na nim n~ inamletni1ei za każdn bez możliwie
tym poniemniej jednak jest ono świadomie zamierz-0każdv falszvwy gest. hitleryzm. Dlatego każde badtrnie na•
n;e zczera mine. za
nym dziełem literackim, a nie dokumentem,
Jest w tym niechvbnie iakas namiętność lu powinno interesować l!ietylko fachoani nawet reportaż~m. Należy up. przypuszi o sz·ernzym zasie.!!lt niż tylko sto- wych historyków, ale każdeg·o z nas, którzyś 
głębsza
czać, że dialogi, spebnit.l.j!)ce w utworze waż
sunek do samego siebie: kryie sic tu zasadni- my przetrwali podłość tamtego okresu i w
życia.
sens
znaleźli
sprawcami
Jego
z
walce
w
rolę,
ną ideologicznie i psycholog:cznie
cza postawa wobec ludzi i świata. postawa
rzeczywistości musiały rozgrywać się w zna„Historiografia ostatniej wojny stoi„. obecpodeirz!iwa i kontroluiaca śmi.eszność. antycwie dłuższym okresie czasu. W „Dwu dniach"
koturnowa - ak zawsze wrażliwa na sipra- nie przed nowymi zadaniami. Obok normalnych
z
można dopah'zeć się jednej tylko różnicy
wv człowieka. zawsze uczuciowa nod pozo- objawów procesu wojennego, których opisem
tym, co uważa się na o ół za typowe opowiazwykli byli zajmować się historycy - historiorami szvderstwa.
epoki przypada zadainie opisu zjadanie: oto akcja polega tu na wiernym zdaTe uczuc'owość Dygat harnuie "' wbie, grafii tej
niu sprawy z wypadków, które więźniowie ona]wida::zniei wisk nowych i niepojętych w swej zbrodniczej
jest ona dl!! niego dziedzina
janowskiego prtt 2Yli w ci gu pewnych
Friedmlłn,
bozu
Filip
dr
prof.
pisze
grozie"
jakżartem.
humorem.
i:1
Ostania
wstydliwa.
przewodniczący Centralnej żydowskiej Komi4fl godzin i akcja ta, a nie - jak na ogół byzre~zta \yybornym i św'.·eżym, i od tej
że
wa w takich wypadkach, jnk l ś inny czynnik-,
strony daje nam sie poznać iako bystry ob- sji Historycznej w Polsce (Przedmowa do ,,Do
jest dla opowiadającego sprawą najważniej
serwaihor, szcz·eg-ólni:e uczulonv na nilezdar- kumentów i materiałów" t. I). Komisja ta jest
dziś jedyną bodaj w Polsce instytucją, która
szą; różnica ta jednakie nie wyda.ie się na
ność lndzi, których urnedstawia. na ivh nie~yle istotna, aby zaliczyć „Dwa dni" do jakiejś
wobec samych siebie. w czym powainie zajmuje się wydawaniem prac z tej
poradność
Maksymilian Borwlcz
mne<j grupy literackiej.
dziedóny. Spis wydawnictw Komisji zawiera
zreszta nie oszczedza osobv boihatera.
Rozgraniczenie pomiędzy wsp~nieniami
I rz.ecz za,dziwia,iąca: istotnv ładunek lnte- już CJikoło dwudziestu pozycji, a kilkanaśc:"'
być taka praca; jasne jest, że do jej przeproBorwicza a wymienionych poprzednio autorów
1'ektua!ny powieśc.i mieści s1ie • wfaśnie w następnych ukaże się w niedł'llgim czasie. Popokilku
najmniej
co
będzie
trzeba
wadzenia
nje
że
prawie
typu
tego
wyinika, rzecz prosta, przede wszystkim z tetyc!1 żartach i kuinlrnch. w tei mowie nk- nioeważ polskich prac
się niezbędnym ktileń badaczy. Otóż niepodobna wymagać, a- go, że w tyin wypadku są one dziełem literapoważnej, w szvderstwaoh z drobiaz;gów. Na- mamy, wydawnictwa te stają
wyniki
raz.u
od
dały
nauki
ta z zawodu, w innych - lepiej lub gorzej
rzuca sie oo.równanie do czlowieka. którv i ogromnie interesującym przewodnikiem po . by pocZątld jakiejś
ostatecz11e i niewątpliwe; r ów.nież i omawiane umiejących pisać dyletantów,
których
dla
,iednym prze'otnvm rzutem oka snostrzega krai:nie hitlerowskiego barbarzyństwa.
"1"1P;n~r ti~;.s 7e bnrb;:"trzyńc;;twl"' to 1'~T1o ret·u- tn r1TJtychr7.'Ulrnll"<> p1·ace Ży<lnwskiej Knmifii
Epl'3.\"'.„ą. naj\vni·1!r_;s q, h•„„1v nrz' \r..zo.rli~ pr-a·
głel''7 nta Hl.v i ,gro111ad7. '"iC• ' • i oi•- 'V;1ci;.
i gięboiw przt111yci.a- HL,to.. -L~j uzna~ 11ypt.1tirne za p.11li.. c,e, wdy o męczenstwie polsdch żydów. Tym nien:ż dtu~mn. dnklad.nym wpatrywaniem >ie w lowanc kor.selrn·<-Iitnjm
Jedna żartobliwa uwaga autora nym, choć świetnie (wówczas) zakonspirowa- będące wyrazem poezątkowej fazy badań, po- mniej sposób przedstawiania rzeczy - opisyprzedm1-0t.
legającej na gromadzeniu matetiału i próbach
więcej przYnosi tei ksiażce istotnego dCJ1bra, nym planem, mającym na celu zupełne zniszwani.e konkretnych zdarzeń, dążenie do plazorientowania się w jego '!lawale. Oczywiście, styki wyrazu, do wiernego przedstawienia atniż inne rozpracowam'e oartie o c.harakterz'e czenie pewnych grup narodowościowych, przewysiłek orientacyjny uczonego związany jest
PoSłowian.
i
Cyganów
żydów,
wszystkim
de
intelektualnytn.
mosfery, panującej w opisywanej grupie, bozorne różnice w wypowiedziach przywódców zawsze z jakąś próbą ujęcia syntetycznego, gactwo analiz psychokgicznych jednost1mwych
Z autoironii Dygata wypływa cec1ha natu- Trzeciej
charakter
zazwyczaj
ma
jednak
taka
synteza
Rzeszy, w oficjalnych obwieszczez 'zej i bardziej Oll:Ólnei. Znać bowiem, niach poszczególnych urzędów w Generalnej nez.ej pomysłu heurystycz.nego, niż ostatecz- i społecznych oraz indywidualnych sadów warry *
to!iciuj ących - pozwala zaliczyć te 'wszystkie
~-atosu.nek qo samego sieibie opiera sqę
ż·e ·
Gubernii, nagłe zm;any w polityce miemiec- 'llego sformułowania.
prace do kategorii lite1ack;ch.
na 1a ieiś ~stotnei postawie wobec świaita, kiej wobec podbiitych narodów nie powinny
narodu, -~wisk artystycznych i moiralnych. nikogo Zllllylić - najprawdopodobniej należa
, Ten dwojaki kieru.nek - naukowy i literacZamierzenia l i t e r a c k i e
Z lekki«~go nap ozór tekstu „J eziora Bod·eń ły .one do systemu komiipirowania „Vernichki - w pra.caeh Komisji posiada niewątpliwie
Obok prac naukowych lub pólnaukowych słuszne uza~adnienie. Obok ścisłego, d~strybu
skiego'' przebija najg]ębszc pnekonanie o tllngsaktion" (myślę, że najlepszym tłumacze
istnieniu wartości kao'tą.Jnych. którvch się nie niem tego wyrazu, rozumianego w nadanym (t. zn. o zamierzeniach poznawczych, ale nie tywnego .opisu naukowego, potrzebne Jest odoszuka żadnym dygiem. wydcciem czy fa!- mu przez hitleryzm sensie, byłoby chybe owo opetujących dostatecznym aparatem i mogą mal?wame atmosfery, panującej w społeczeń
sz)'wa mina. Tylko wielka danina szczerości ,,ludobójstwo", pod zarzutem lrtórego stoją cych spełniać jedynie rolę materiału), wydaje stwie żydowskim i wśród niemieckich katów
jest w stanie. im sorostać. Czui·e się w tej obeonie reprezentanci hitlerowskich Niemiec Centralna żydowska Komisja Historyczma obozowych; potrzebne są wszystkie k-0nkreta
również utwory, które naz.waliibyśmy raczej tego jedynego w swoim rodzaju procesu napowi·eści niesformułowane orz.ez autora racje,
w Norymberdze). Eo tylko w ten sposób moż
w myśf których bvłoby grzechem. przestęp na wytłumaczyć fakt, że w momencie, gdy literackimi. Z góry zaznaczę, że podział ten głego i masowego wyniszczenia eałego niemal
stwem wewnętrznym - uoiekszanie własne miarodajna figura partyjna zapowiadała w jest bardzo problematyczny i wymaga o·patrze- narodu. A uesztą w w:alce, która' się toczy na
go -0hrazu w oczach otoczenia. W tej imsta- jednym mieście łagodniejszy kurs wobec ży nia go całym szeregiem komentarzy.
całym świecie pomiędzy faszyzmem a obozem
wie iest czystość i mlodzi.eńczość: wiele war- dów, inny dostojniJ;: w najbliźszym mieście
Jedno tylko z omawianych wydawnictw o- postępu, nie wystarczy abstrakcyjny, wypraceni tak wvsoko, ż·e
tości pisarz zaoewne
wojewódzkim posyłał na śmierć całe osady. Te peruje zamierzuną i wyraź.ną fikcją lite1·acką: ny z żywego przeżycia sąd nauki; chodzi 0 to,
ch:vba przez chcć n1ie umniejszenia
wtaśnie
„sposoby" należą do tego same.go rzędu, do to dramat Stefana Otwinowskiego „\Vielka- aby dzisiejszy człowiek nietylko wiedział, ale
ich nawet -0 wtos. dba o zachowani·c prawdzF 1.-tórego '.rÓWlllież zaliczymy S7CZUcie jednych noe"; o utwone tym możemy powiedzieć na i ~zu~ i współczuł i przeżywał najdrobniejszyswei PostJcj w książc·e,
wych wymiarów
grup niszczonych marodow przeciw drugim pewno, że nie .Posiada ambicji dokumentu hi- mi fibrami swojej wyobraźni klęskę, jaką októrą stworzy!. Lecz wartości tvoh nie okre(Polaków przeciw żydom, a czasem przeciw- storyeznego, lecz stara się ukazać prawdę o znacza dla Europy i świata zwycięstwo prośla jasno.
nie, żydów ubogich pT~eciw bogatym, boga- męczeństwie żydów, ich walce z hitleryzmem gramu faszystowskiego. A b:l\va, że ·krzyczą
Czuje sie w „Jeziorze Bodeńskim" ni·echęć tych przeciw ubogim, żydów czeskich czy wę i stosunkach polsko - żydowskich, sposobami ce ? zbro~~ wykresy i ~abele ,liczb mogą ze>rozstrzy- gierskich przeciw polskim) ; wszystkie one dostępnym.i literaturze. Wszystkie illllle dotych- st~c przycm1one p!'Zez kilka sb"7 literackiego
światopogladowvcl!
do
autora
opisu.
gnięć. Dy.~at stawia wiele za,g-adnień, ale miały na celu z jednej strony ukrycie z.brodni czasowe wydawnictwa Komisji są niezależnie
ze wzgledów artystycznych może - cofa przed oczyina reszty świata, 7> drugiej - zmy- od swych walorów literackich przede wszyst„Tym niemniej nawet Unte1·stw·mfuhrer
sie przed ich rozw1azaniem. Po przeczytaniu lenie przeciwnika i uła.twienie sobie roboty.
kim dokumentami, dotyczącymi rzeezywistych Gustaw Willhaus nie jest p1;;:bawio1111 cech
dla bohatera,
ks·iażki zosta.ie nam svmPatia
wypadków i dbałymi o wierność historyczną. l1J!lzkich. Kocha swoje dziecko i często bawi
A skoro l'z.eczywiście był plam w wieloposta- A więc „literackość'' ·niektórych prac należa
ale kim jest ten bohater Prawde mówiąc nie
sią z. nim na ba.lkonie, .~wojcj willi. IJ_la svra·
wiemy, bo jego światopo.glaid DYira.t ukrywa ciowej, p1-uteuszowej zbrodni hitlerowskiej, łoby może i:ozumieć po prostu w tym sensie, U"lema mu przyJemnosc1 strzela z bail.:01111 na
w mgta.ch. Oto przvkład dla utworu charak- ~asu~~ się dziś. koniecz:iiość rejestracji i ana- w jakim mówi się o Hterackości reportażu? odległość do więźniów, którzy znajdujn sie
terystyczny: autor ma bogate zasoby t<l!go- hzy,:. JeJ wszystkich zaWJkłainych form; nauko- I to nie, bo reportażu w ścisłym tego słowa przyP_ndko1uo w zasięgu jego broni. Gd11 ·p·1·zy
dnej ironii i lubi drwić ootrosze z wszystkie- wego )Opisu przemian polityiki niemieckiej w znaczeniu Komisja jeszcze nie wydała (wkrót- dalekich barakach od strzMów tych pada &jego - z miłości, z romantyzmu. z Pc.Jsk~ przestrzeni i Cz!LSie; dopiero potem moilna się ce dopiero ma się ukazać pierwszy reportaż den i drugi więzień, maleńka córeczka Will.
z Ni,emiec, z woinv itd. ]es·t to drwina prze- bę~zie/ ważyć na ·ositateczme i uprawnione wnio- „Na polach Treblinki" - Racheli Auerbach); hausa. o ~1ordyckim imieniu - lieike - klaszski.
świat
na
soojrzeni·em
pojona wyrozmnialvm
ale niektóre z. p1·ac stanowią coś pośredniego cze radośnie w rączki: „Zuch ::: tntusia ! Jak
Przyipusr.czam, że już samo sformułowanie pomiędzy pamiętnikiem, reportai.em, szkicem
i wydawać bv sie mogło. że do innej autor
t/! celnie strzelasz!" Po czym 11radowa.11a prowątpli
pozostawia
nie
programu
rodzaju
tego
i est niezdolny. Tymczasem dzieie s.ie in:iczel:
literackim a powieścią. Pamiętnik, który sam si: ,,Papa, je.~zcze! Papa jeszcze!" (M. M.
musi
żmudna
i
trudna
są pa°rtie ,~. „J eziorze Bodeńskim" pisane wości co do tego, jak
przez się nie posiada walorów dzieła sztuki, Borwioz „Uniwersytet z!ii1 ów").
nie jest ani utworem literackim, !lllli naukoTrzeba by wiele rozpraw napisać, aby za4
wym; stanowi po prostu surowy materiał, z
którego w potrzebie może czerpać i uczony i stąpić ten króciutki fragment. Warto może
Spółdzielnia
artysta; taki charakter posiada np. książecz ~od~ć. w .tym miejscu, że - jak dotychczas ka Leona Wieliczkera „Brygada śmierci"; ale 1s~nieJe ,Jak gdyby pewien podział pracy pojuż „Pamiętnik Ji!śtyny" Gusty Dawidsohn - mi\l!ilzy Centralną. Komisją ż:<lowska w Łodzi
Draengerowej nie jest typowym pamiętnikiem. a je,j najżywiej .działającym oddziałem w KraNie dlatego, że autorka zastępuje konsekwent- kowie. W Łodzi wyda3c się więcej książek o
nie pierwszoosobowe „ja" bezosobistą trzecią charakterze 1.aukowym, w Krakowie - wię'
cej prac literackich.
na podstawie porozumienia zawartego w dniu 24 mala 1946 r.
osobą („Justyna mówi", „Justyna posyła„."
podają do wiadomości publicznej, że następujące wydawniwarunkawytłumaczyć
łatwo
można
to
itd.);
09ozv .
·
mi, w jakich pamiętnik powstawał (więzienie i
ctwa Malej BibHoteczki „Książka"
Ze w.s;v s tk·ich za~a l i· ~ń, porus:llaonych w
Waż
towarzyszy).
zdekonspil'Owania
obawa
Janko Muzykant. Za chlebem. Ja·
SIBNKLEWICZ plan
niejsze jest t.o, że pewne fragmenty pamiętni wydawnictwach Komisji) na pierwszy
mloł. Latarnik, Szkice węglem, Bartek Zwycięzca.
ka odrywają się zupełnie od osoby autorki i wy.suwa się sprawa obozów W •ele jest tego
(zacznijmy od
PR.US - Grzechy dzlechistwa. Na wakacJae:h. Katanabierają charakteru relacji reportażowej a powodów. Przede wszvstkin;
czasem nawet zgoła powieściowego opisu. zda- m;niej ważkich) obóz, ·to by!o coś, co na czło.
rynka. Antek. Pałac i rudera. Sen. Cienie
w1?ku w ni~ puebywającym wywotywało na
rzeń, w których Justyna nie brała udziału.
uzna.ne, jako wYdawu.ictwa . wspólne Sp. Wyd.
zostały
~~ol. znac7:me silniejsze wrażenie, niż wszyst„Pamiętniku
w
nanaeji
eharakter
Zmienny
Wolf'.
„Książka" i firmy Gebethner
,1e. mne JCg"? _dotycl~cz~sowe przeżycia. Nie
Justyny", czyt!liący z tej pracy coś pośrednie 'l1?,Z1:1a o taki~ 1 p1-zezyciach zapomnieć i oczySP. WYD. „KSIĄŻKA"
„GEBETHNER i WOLF
go między wspomnieniami a opowiadaniem, w1sci•e l!su;va.1ą one nrzeważnie w cień inne
Wuszawa
'Warszawa
Vllynika niewątpliwie w pewnej micrze z nieo- wspomme1J 111. z czasów wcze1'niejszych np
panowania techniki p~arskiej przez młodą au- ghetta. Powód ten mo;:.mi.by nazwać p~ych~l;
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„KSiĄiKA"
Gebethner i Wolff

Wydawnicza

i firma
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gi,c~ym. Nasb@ny powód bytby natury wyda- kowe u.jęcia symetyczne. Do pierwszaj ka.tegow.mczej; Komisja, planując swoje prace wy- rii wyipadnie zaliczyć talkie prace, jaik „Beł
dawnicze, musi zaczynać od spraw, co do któ- żec", „Brygada śmiexci", „Pamiętniik Justy:ych posiada więcej materiałów, tym bavdziej, ny", . do drugiej szkice literackie M. M. Bor~ ~teriały te są na ogół zmacz~ie wymow- wicza (zwłaszcza świetną „Literaturę w oboDieJsze.
zie"), dr. Daitinera „Walkę i zagładę białostoc
Celem polityki niemjeckiej wobec
Żydów kiego getta", dr Friedmana „Zagładę żydów
było zupeline zniszczenie całego narodu. Znisz- lwowskich" i „To jest Oświęcim". Ta ostatnia
~ze!1ie to dokonywało
się w t. zw. obozach praca :wstała wpraiwdzie wydana nakładem
snuerci („Ve1michstun,gslager" „Totenlager"). Państw. Wydaw. Literatury Politycznej, uwa' Taki obóz śmierci moona więc uLnać za kres, żam jednak za słuszne wspomnieć o niej przy
za o.statni etap życia każdego żyda w Euro- omawianiu prao Komisji, ze względu .na osobę
pie, opanowanej przez hitleryzm. Co prawda, autora, oraz na fm, że duża część wy.zy.skaobozów, w których zabijanie ludi.i dokonywało nych w niej materiałów jest własnością Kosię automaitycznie z chwilą przybycia nowego
misji.
tran$IJortu, nie było wiele; za-z:wyczaj oprócz
obsługi komory gazowej, kremaitorium i i:nOs.taitnio wreszicie ukazała się praca, ~tórą
nyich urządzeń morderczych były jesz.cze w o- uznać należy za. dalszy krok w badaniach nad
- bozie gruaiy (a w więk!Szych obozach ogromne obozami. Jest to również 2lbiór materiałów, ale
gromady) ludzi, zamknięte tam „za karę" w znacznie wielo.stronniejszy niż dotychczas _(po
celu spełniania przymusowej pracy; były rÓw- raz pierwszy zostały wyzyskane ja!ko materiał
nież obo'Zy bez komory gazowej. Hitleryzm dą- do.kumen.ty, pozostawione przez Niemców w różył do tego, aby w każdym etaip.ie niszczenia żnych obozac~ i ur~ędach na terenie_ G. G. i
swoich niewolników równocześnie jaik naijbar- Warth~au) i zanal~zowany krytyc?JUe. ~aca
dziej wykorzystywać ich siły: jego prremysł , ta .nosi bardzo, długi tyit~~ 1 ,?o~um~n~ 1 maśmierci był w wy_sokim stopniu skomercjali'W- teriały z czasow o,~~acJ1 n1emi~~1e.J w Polwany. Wskutek tego nazwa „obóz", oznacza.- sce. Tom I. Obozy , a autorem JeJ Jest mgr.
ją"ta kollliec wędrówki życiowej żyda, oznacza- ~· Blument~al'. Je~o ~rzedmowa do dolkumenł~ równocześnie szereg wcześniejszych jej od- tow („Obo~,Y n1enue~e . w Polsce '! latach
cmków. Obozów było w Generalnej Gubernii 1939-1945 ) stMlo:W~ pie~~zą ~aiJ s.yn~
mnóstwo, przy każdym więlkszym miejscu pra- ~y~zną pracę, oma;v:ri~Jąc~ 8<'.1sle, choć ~a rame
cy był zazwyczaj zo<rganizowany jakiś obóz; Jeszcze bardzo zw.ięz!e i m~wyczerpu.Ją<::o getto zaś można by właściwie również nazwać cał~k_s,zt;ałt zagadmen1a ooozow w Pol~; ~C?
obozem, choć niewąitpliwie obozem w za·lążku. czywl'sc1e mo"."a tam o obo~ach w cias.n1eJZ'n ane •są wypadki, gdy po szeregu aikcji „o- sz~ zna<;zemu, z wyłączernem gett). ~stęp
czyszczających" jakieś getto z elementu nie- zas dr Friedman_a do tego tomu f~1;1łu~e pracującego, otrzymywało nazwę „Juden- znowu po ~z p1ei:vszy - z~~dmema 1 polager" (np. Julag _ Lemberg, to po prostu get- trzeby .now~J nauk~, „01?<>zo.log11 .
to lw01Wsikie w ostatnim swoim okresie), zaNS;l~y się .spodzie"'.ac,. ze :naistępne prace
nim nie nastąpiła ostateczna. selekcja, likwi- Ko~1SJL daleJ .pogłębią 1 u?osJrnnalą opraco"dacja i ro=iesr.czenie pozostałych przy życiu wanie tego waz.mego zagadnierua.
żydów w centra.l nych kombinatach śmierci, takich jak Oświęcim, czy Majdanek.
Ru eh oporu.
MOO!la by zatem powiedzieć, że od chwili
Drugą inte1iesującą sprawą, z kitórą z;a•poz..
wkroczenia wojsk niemieckich na terytorium
polskie, żydzi z.ostali za.ID!knięci do obozów. najemy się bHiej na podstawie dotychczas wyObozy zaś dzieliłoby się trojako: .na getta, danych prac Komisji, jest problem opooru ży
obozy pracy i obozy śmierci. Oczywiście, przy dów polSkich przeciw niszx:zącemu kh okuipanpodziale takim należy pamiętać, że zabijano towi. Wiemy już, Że mimo niesłychanego tei:wszędzie, a jedynie zasięg i sposoby zabijania roru1 Żydzi próbowali prreciwstaiwiać się hitbyły różne, oraz, że obozy śmierci były prze- lery1.itnowi, walcząc z nim w gettach, obozach,
we±nit po prostu pewnym wydzieloillym tery- po „stronie aryjskiej" i w lasach. Różne było
zależało ono pl'zede
torium w obsz~rniejszym obozie pracy. Nie nasilenie tego ruchu;
s~sób bowiem nie zauważyć, że zawsze ~e wszyo;tkilm od tego, czy w danym środowisku
wien zasadniczy motyw powtarza się w roż znaleźli się aktywni działacze pol1tyczni; trze_111ych wariantcl.Ch - zależnie od warunków lo- ba bowiem podkreślić, że inicjatywa oporu wykalnych. I tak np. We Lwowie istnieją „Pias- chodziła zawsze ze strony partii politycznych,
ki", na których za pomocą rozstrzeliwania li- które grupowały dokoła siebie odważniej1Sze
kwiduje się żydów z getta, wz.ględnie z obozu jednostki i młodzież. Prreciwstawiali się oni
pracy przy ul. J anowSikiej ; w Wilnie ~ samą z jednej strony Niemcom, z drugiej - żydow
skim kollaiboracjooistom, mililcjantom, sz.picrolę pełnią Ponary; w Oświęcimiu komory gazowe, które stanowią miejsce śmierci zarówno lom, donosicielom. W atmosferze przygnębie
dla żydów z tamtejszego obozu, jak i dla ży nia i strachu, powodującego ogólną demoralidów przywie7lioillych czy to z illlnych obozów zację, działacze żydowskiego ruchu oporu upracy, czy bez.pośrednio z gett całej Europy... mieli zachowae wy.&O'ki poziom etyczny. W walZaznaczam, że za propozycję określenia get- ce swej zwracali się o pomoc do polskich OTta jako obozu dla Żydów, różniącego się od g"lnizacyj bojowych, nawiązywali kontakty,
innych obozów jedynie zakresem więźniów (w częstokroć uzgadniali plany działania. W najgetcie - przyna.jmniej w pierwszym okresie trudniejszych" waru.rillrach próbowano walczyć
- byli pracujący i niepracujący), ponoszę z nieprzyjacielem; nawet w obozach śmierci.
W Bełreu, Treblince, Sobi·b orze - znajdowały
odpowiedzia1ność ja sam; w pracach
ży<l.
się jednostili:i, które nie zapominały o obowiąz
Kom. Hist. nie znalauem tego uogólnienia.
N a p<rzykładZ'ie zagadnienia o.bozów dosko- ku organizowania się dla walki. Jeśli nawet
nale można prześledzić wzwój prac Komisji. al«:je ich nie udaw·ały 'się wobec olbrzymiej
Pierwsza, wyda~a przez nią kJSiążika „Doku- przewagi wroga, w ka:iidym razie stanowiły
ma.nifestacje ludZikiej godności i budziły dal. n1enty zbrodni i męczeństwa" to zbiór urywków zeznań ocalałych żydów (z dodatkiem szy opór w coraz szerszych gl"lllPach narodu
żydowskiego.
kiliku zeznań Polaków), z których mniej wię
cej połowa traktuje o życiu w obo:rach. Jest to
Na podstawie dotychczasowych prac Koniiniejako pierwsze wprowadzenie w ten, budzą sji moona się zorientować, jakie były formy
cy grozę, temat; rzeczywiście - na podstawie oporu w większych gettach (Kraków, Lwów,
sumiennej lektury tych zeznań można wyro- Białystok) i obozach. Nie dowiadujemy się jebić sobie ogólny pogląd na poJityikę Niemców dnak na razie niczego o wielu zagadnieniach,
wobec pohkiego żydostwa. Wydanie jest jed- również niez.miernie interesujących, które donak niekrytyczne i na przykład pewne subiek- piero cr.ekają na opracowanie. Jak przedstatywne oceny dokonanej zbrodni (myślę prze- wia się sprawa partyzantek żydaw.skich? Gdzie
de wszystkim o podawanych w zeznamiach licz.. były ich główne ogniSka, jakie największe na-bach zabitych) mogłyby doprowadzić do fał silenia, jaikie c·entra rozkazodawcze? Ilu ży
szywych wniosków. Wydaje mi się, że nie Jl@.- dów brało w nich udział i czego te partyzant1eży z tego robić zarzutu wydawcom „Doku- ki dokonały? A dalej jeszcze jedna dziementów", ponieważ celem ich inie było danie hi- dzinn, dotychczas zupetnie niemal niepomszastorycz.nie ścisłego nawkowego obrazu (które- na: życie tych Żydów, którzy przedostali się
go uzyskanie w pierwszym okresie badań było dzięki fałszywym papierom na „stronę aryjjeszeze JJiemożliwością), lecz właśnie obra!Zll ską" i ukrywali się w społeczeństwie polskim.
ogólnego, opartego na subiektywnych ludzkich Ich udział w ruchu oporu - zarówno polskim
jak żydowskim. I przede wszystkim nie opraprzeiyciach.
Następne wydawnictwa Komisji to albo ma- cowana Jest wciąż jesZiCze tragedia warszawteriały. pozwala.jące bliżej wejrzeć
w życie skie.go getta.
szczególnie interesujących obo<zów, albo cząstTo ':ITSz:ystko są tematy przys:-lo~ci .
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Przedmowa do „Antysemity z przekonania" Juliana Bendy*)
U~ętą w formie dialogu br'J&Zfillrę o antysemityźmie Julien Ben.da napisał w r.
1941 a umiejscowił ją w czasie w przede-

dniiu wojny, w czerwcu 1009 r. Byfo to
juz ;po klęsce Francj,i, ale światu jeszoz'e
się naw.et
nie śniło o . okwpn'.lściach
Oświęcimia, Daohau, Treblinki, o dosłow
nym :cat.'.lpaleni.u mi!lionów lud'Zi, przede
ws'ZyBtkim żydów. Po<llk.reślam te daty
dlaiego, że uwypuklaj.ą IJI!Je preik.msorską
myśl humanisty francuskiego. Oso'by dialogl.1. Bendy rnprez.eniują dwa p1r~eciiw
stawne i wrogie sobie ,poglądy na świat:
z jednej strony skrajny, zaci'ekły, d-0gmatyczny fa&zyzm, z dmgiie j humanizm.
szlachetny i światfy, na po'Zór beznamięt
ny. Rozm'J.wa dwóch krewnych, porucznika-fas.zysiy i inriyhiie•ra-huma.nisty, ma na
paczątku charakter dysputy filozoficznej
na tematy: 1racjonali.zmu i iTrac~onalizmu,
z.asady-wolnego wyibo·r u i autorytetu, prawości i demag:>gii, wolności, sprawiedliwości i prawdy or.az ich z.apirzeczeń. Jak
widz.fany, temat ma znacznie sz-erszy zakres, niżby wyni'kało z potoczneg-o znaczeni1a słowa: antysemi.tyzm. W pojęciu
bowi-em dyekutującego reakci'Jnisty ży
dowsbm jest wszystko, co wynika z ,PO"
jęć:
„sprawiedliwości społecznej",
„równości", ,Jl'raw C'Ziłowieka", „wolni'Jści sumien~a", „laiicy,zmu" słowem, z idiei
Rewolucji Francms.kiiej. Porucznik Ghenavard jeet a.ntys-emltą, ;ponieważ dąrży do
ustraju · autorytatywneg'J, opartego na
p.rzyinależności irasowej dio danego narodu, na kracjonalnym przywiązaniu do ziemi, na mistycznym ;posłuszeństwie wła
d!Zy, na wierze, iz prawdą jest t'J, co ~,est
pożyteCZlile dla ;p.aństwa.
Dyskusja stopniowo się zaos1wa i pod koniec faszysta
jawnie już mówi o konieczno,ści zerwania
z ;półśr'Jdkam, t. j. że należy „raz na zawsze wy.pędzić 'Z Fr.ancji w.szys.tkich ży
doW\Skich lub za.żyqzonych wychowawców, wypalić ro-zpalony.m żelazem tę gangrenę,
jaką
j.est unilW'e.nsytet,
spalić
wszystkie piBm.a głoszące nieza1eżnoiśł
myśli od Montaj,gne'a p:i.przez Kartez:i ueza do Michaleta, narzudć aż do zaczadze.
ni'a iid-eę posru.szeilstwa w książkach, pras~e. teatinz.e, k.in1e, na plaka.tach, przez radio... postępować tak, aby dziecko ni.gdy
nie usłyszało o woln'Jści, sprawiedliwości
i prawdzie... " Srodki te ma1ą wytępić
indywidualizm, „który jest iklęską ludzkości".
Kwim.tesen;cją tej rozmowy
}est
-0świadozenie faszy.sty, iż gdyby na irewolucyjną Francję n.a,padły narodo·w'J-socjali&tyczne N~emcy,_ zrobiłby, jako oficer,
wszystko, aby iJm pomóc ... Po zakończeniu
tei r·ozmowy in:żynier-<humanista dochodzi
do wniosku, że p-Oir-o.ZflllIIlienie między mo_ ralnośdami reprezeniowanymi ;przez nich
obu j'est ni.emożliwe, c'J więcej - że jeden z nich mu.si zabić dmgiego.
Bwszura Bendy powinna zna'leźć w Polsce szer-ok.i re·zon.ans dlatego, że postawa
;psycho-ideobgiczna porucznika Chenava.r d i jrego ięzyk są nam 1ZI1ane na wi.e1e
lat przed wojną z pimsy i wydawnictw
t. zw. namdowo radykalnych, podbudowanych ideologicznie przez luiminairzy endecji z Dm'.lwskim i Nowaczyńsikim na czele. Oozywiście, s.eni:or.z y dziBiejszej reakcj polskiej ni!e chadzą z ;pepeszą do lasu,
wysyłają tam jedynj.e swoich pornczników Chenavard z ich mętną, zbro<lnioezą,
zdradziecką, ale za 't o bardzo naurodową
„id.e'Jlogią" no i odpowiednimi środ
kami materialnymi. Celem t'ei akcji, dokonywanej na szosach polskich,
po
wsiach i mi.astach, jest niszczre nie ap.aratu
pań.stwa demokratycznego w imię ;powrotu reaikcji, nie wyczerpuj,e to jednak zoag.adlnienia. Aby zrnzumieć w pełni, bardz'J pomocna być może brosz.ura B-endiy.
Na s~s,ach polskich. dziś, po wielomoiJionowej masakirze Żydów, d'Jkonanej
przez hitleryzm, polscy porucznicy Chenavard .mordują Żydów. Mordują ich metody,CZ'Il.ie, beznamiętnte, · na- r-ozk.az swoich władz zwie·rzchnich. NiP- jes:t to tylko
rezulta;-t zwyrodnienia
spowodowaneg'.>
w'.l'jną , oku,p.acją i pirzylcloade:m niiemi.e ckich oprawców: znaczny odłam młodzie
ży polskiej wy z n a j e zasady tej postaci
z dialogu Bendy, któr-a r-eprszentuje faszyzm. Przypomn~jmy ,s obie pr,zedwojenne słow,a „żydo-ik'Jmun.a", „fo~ksfront".
Przy:pomniimy sobire ten , pr<awie slog.an
r.eakcjonitst·ÓW po hitlerow.skiej zagład•zie
żydostwa w Pohsce: „HiHer zrróbił z,a nas
czarną r'Jbotę". · Od a.probaty mordu do
samego mordu - jeden krok. Pomiędzy
antysemityzmem a reakcjonilzmem może
my śm~alo po.stawić znak r'ównania.
Zast,anówmy ' się nad źródłami tego
zjawjska w Polsce. Narod'Jwa Demokracja SP'rz.ed pin':'szej wo1:ny światow,ei,
qłosząc
hasła · boj.kotu
ekonomicznego
Żydów, z,atrzymała się jaikby w pół drogi Nie było mowy o ek..siermi·nacj.i, o akbach gwałtu, wyraźni.e jedrnak jU'Ż wtedy
zaryso-wywała się zas.arda rasi,zmu, doprnwia:<J.rzona do fiiJlOite'oz.y pIIZ!ez hiltleryzm.

P<Jmłjam tu _sP'rawę konkurencji
dwóch
anttragonis·tycznych odłamów drobn'Jm~e
mczaństwa, chodzi mi o ;podkreślenie , że
wojna już wówczas została wypowiedzitan.a żydom. Znamiennym etapem nara.starua i podsycania nastrojów antysemi•ckich
był fakt zamk.nięda w obozie koncentr;a.cy jnym w Ja'błonni!e przez g·enerała Sosn-k.owsikiego żołnierzy polski~ch Żydów podcz,as w,a lk ':> Warsz.a.wę. Już wówcz-a s zaznaczony został podział oby:wa,t eli pań
stwa według klucza rasowego. Stąd już
niedaleko było do .słynnego -0śwtadcze.nia
Składk'Jwski-ego w sejmi.e: „Bo~kot -ekonomiczny? - owszem... " W okI'esi.e mię
dzy Jabłonną a „owszem" na wyższych
uczelniach i pośród sklepilka·rskiego dirobnomieszcz•ań.stw,a
rndztł się tymczasem
:prawdziwy faszy·zm, którego 'iboj'Jwym
h!asłem był antysemity.zrm. Młodzi1eńcy w
deklach korporę.ncldch,
witajqcy
się
f,aszystowskim podniesi.eni1em ręki, 'Z równą pasją tłukJi kijami kolegów - Żydów
i krajali żyletikami suknie 'koleżankom Ży1dówkom, jak napadali na p'.)chody robotnicze. Wyrż.sze uczelnie głupiały i chamtały, rnzpowsnechniało się zdziczenie.
Pokolenire oenerowców marzyło o tyfu,
żeby być hitler'Jwoami, tyle że z białqczerwoną opaską.
. _
Czasy wojny nie nauczyły polskich fasrzyetów nrczego, a raczej - niczego ich
nte oduczyły. Zdawało 'by się, ile przerastająca w s.w,ej g:mz,~e wyobr.aźnię wi,elom~lil'Jnowa xhmdni.a niemiecka jpOWinrua
pohamować każdego, w kim nie wygasły
re.s2'Jtlki ludzki.oh uczuć. Przeciwnie: zwydęstwo
o<lnio.sła
s.zikoła
mordre,rstwa,
szkoła ślep·ej irasistowskiiej
nłenaw1sci.
Wzory są tJak rpnejrzys·be, ż.e wygląda;ą
wpr,'Jst n.a kontynuację niedokońm:onego
przez Hitlera dzieła. Faktów ilustrują
cych •t10 zjawisko mamy aż 'Za wiele:
krwawe nap.ady na ws.'.·e, z,b rodnie po
miastach i mi.as;teczkach, na szosach...
Sprawcy? - młodzież, przewa:żnire ponirtej 20 lat. Bratnie dusze poirucznika Chen.av.ard.
Poruczn'k. Cheniavard jest zresztą mą
drzejszy, a1e i cynicz:niejszy od swoich
p'JL&kich ko1egów. Mówi on: „Tak, krzyczymy, że wszyscy ż~ - ~o zdrajcy
i Ż'e ta g·ar.s.tka ludizi, która Z-Ostała na zie"mi, chce zostać p.anami śwtata. Chyba nie
sądz'.t.sz, że wierzymy w te brednie?" A w
im.nym miejscu: „Nazywamy wiresxcie te
rpojęcia (humanitarne) żydowskimi, ponie.wiaż pr,z.ez użycire
tego niewymyślnego
określ.eniia · czynimy je nie1I1awistnymi". ·
Antysemita Chenavard, dą:żący do ustro
ju „aut<J.r y·tatywnego", do mor~ ci
,;i:rracj·onalnej", odrzucający indywidualizm i prawa .człow~eka i obyw,ate1a, okazał się zwykłym zdr.aijcą swego nairodu
i państwa. To samo robią jego bratnie
dusz1e w P'Jlsce, ci sami co zabijają świe
t1ane postacie Openheitmów obok obywateli pełniących służbę dla państwa
i społeczeństwa.
Zatrważają.cy stan umysłów i poziiQm
moTalny pewnego odŁamu mło<la;ieży rp'Jlskiej pragnę zidustrować dwoma fok.tarni
z okresu ostatnich ik.ilku miesięcy. Młody
studreni,
wLdząc
maszieruj,ący
oddział
w oj ska, zwierz.i się jednej z moich
znajomych: „Ach, chciiałbym. teI<az miec
„szóstkę" i móc z piętra
powystrzelać
choć kilku z tych d•rani..." Inny przyldicid~
w marcu byłem po raz ;pie·rwszy na Starym Mieście w Warszawie. Grupa kilkor.g.a dziewC'Ząt i chfopców w wiek.u lat
około p·iętnastu hałaśliwie i Wte60b bawi
sę na małej przestrzeni Ryn!k.u, nie zesypanej grru,zami. Podchodzę i Z·agaduję ich
jakoś na temat 9dibudowy Starego Miasta. „I-i, kto by tam chciał ruszać ta.kie
świństw.'.>" odpowiada mi dziewczynka.
o imitel'.g.e ntnym wy•raziie twa,rzy. Tłuma
czę, że prziecież zw.alono tu tyle drogich
sercu p.a:miątek, skarbów kultury, że tu
oto stał,a kamienica Baryczków, a tam Książąt Mazowieckich, a tam dom pod
Murzynkiem, a tam, po drugiej sbronie ~
d'Jm, w którym mieściło się wydawnictwo
Mortkowica;.a. Ostatnłe nazwisko zelektryzowało

dzie.wczynkę.

Uśm'.oechnęła się

pogardliwie i powiedziała: „M'Jirtkowicz?
A, ten pan Żydek ... „ Od.szedłem bez slow.a i choć n'.P }~stem wiel'bidelem p.'Joezji
KraGińskiego, przypomni.at mi się jege>
czterowie.rsz:
_Niozem Sybir, niczem knu,ty,
Niczem świst kozaokioh kul,
Lecz nairodu duch ziatruty
To największy bólów ból.
Wr.aoając do omawianej broszury, rr-ea~
sumuję:
B~a wnikliwie d'Jstrzegł, iż
słowo: antysemityzm pokryw.a się ze sła
w.ami: faszyzm, reakcj.a, a te z kolei oznaczają zdr.adę narodu.
'Vładysłnw

Łódź,

Broniewski

22 maj1a 1946 r.

*) Br.oszura Be.ndy ukaże &ię rych!o. n.a.
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który stwierdził, że „cechami rasy nordyc- partii hitlerowskiej. Zako11czeniem · działa!•
kiej nie są właściwości cielesne, lecz właś naści „naukowej" Fischera i Lenza było
jak wykazał na procesie w Norymberdze
ciwości duchowe twórców kultury indogerprosta droga do oskarżyciel sowiecki - gazowanie obywateli
mańskiej". Stąd już była
Ten dość dziwaczny stan rzeczy znalazł wre stwierdzenia, że „Zachowanie się żołnierza innych narodowości w celach „ściśle naus;zcie prawne sfo1mułowanie w tzw. „Kom- świadczy więcej o jego przynależności raso- kowych''.
pendium praw prasy szwajcarskiej", składa wej niż niebieskie oc:.r.y i jasne włosy".
„Nie ulega najmniejszej wątpliwości Termin paragraf
jącym sie z 24 wskaza1~.
że odpowiedzialność za
Według Lenza diagnostyka rasowa powin- pisze Plissetski nie został użyty ze względu na przyrodzoną na sie opierać „na intuicji i poczuciu arty- potworne zbrodnie popełniane przeciw ludzSformułowania
podejrzliwość dziennikarzy.
stycznym''. W ten sposób zrodziła się mi- kości spada w równej mierze na tych uczotych wskazań nastręczały możliwl)ść bardzo styczna teor~a rasy, pozwalająca zaklasyfi- nych kannibalów XX-ego wieku".
rótnych interpretacji. Autor artykułu dla kować do r21sy nordyckiej każdeio członka
Ewa Itorzeniewska ,
,
przykładu podaje p;i.rę znamiennych faktów.
Punkt 6 br?.mi - „Powinno się unikać
każdej dyskusji zagrażającej w jakiś sposób
naszej neutralności''. Dziennik „Freies Volk"
napisał, że ze \vzględu na neutralność SzwajPo ostatnich. interesuiacych 1 żywych nu- hethnera z wystawy tkanin i rekodzieła arty•
carii byłoby słusznym zaprzestać dostarczania broni :z:agrani<:y. W rezultacie tej patr!o- merach „TwórczoScl" numer kwietniowy (4) s.tyczne:;ro w Muze.um Na,rcdowv111 w Warsza·
tycznej troski dziennik został zawieszony na jest pozycją nieco słabsza. za,pewne dlatego, wie. O koncertach krakowskich ols.ze Jerzv
tygodni. Inna gazeta „Na- że tematykę tego · n.uinem sko,nceritrowa- Bmszikiewi,cz. Obszer.ny i szczegółowy art;vprzeciąg trzech
tlon;i.lzeitung" w okresie bardzo ciężkim dla no prawie wyłącznie wokół spraw okupa- kul Broszkiewkza świadcz)' o 1'11.tensy,w.nym
Anglii zatytułowała artykuł „Szanse Anglii cyj1u'ch i woieunvch. a materiały skladaijące życiu muzycznym Krakowa, któN~ poza_ tym
na morzu śródziemnym". Tytuł ten wywołał się na tre~ć numeru, ;;; wYiatkiiem dokumen- miastem n:irdzie prawie więcei 1w Polsce ię
tarnycth w pomnień Arnolda Sivf1nana, nie
interwencję czynników miarodajnyćb, które
odbieiraja od tych wszvstkich publikacji, któ- ni·e koncentruje.
stwierdziły, że jest on nadużyciem neutralJak>kolwlek fachowcom riatctaloby pozorymi zapełnione si.i szpalty pism literackich w
no~ci, gdyż słowo „szanse" świadczy o symomówienie tak spec!alne.go pisma,
stawić
roku.
ostatniego
okre~ie
patiach proangie!skich.
iakim iest „Ruch Muzy·czny". ukazuiiicy się
Punkt, który najbardziej zaszkodził repuoo~acowal1 teWśród licznych Uteraicklch
tacji Szwajcarii, zabraniał podawpnia jakich matu obozowego WYróżn!ala sie ~1iewntnllwie ja1k;o dwutygodnik w Krakowi,e, uważamy za
kolwiek wiadomości z obozów internowa- dwa zamieszczone w nr. 4 „Twórczości" frag- nn~z oho~viqzek podanie clJofliy tyHrn tre'ci
nych, co doprowadziło do wielu błędów menty prozy Tadeusza Borowskl!!'g-o „Dzień jedn~go z o$łnlnich (8 ~ 9.1 nivmcrów tego
i niesprawiedliwości.
na ttarmemrnch" I Krvs,tvna Ols·zewskie~o viisma. W ,n,umerze tym, prócz dobrze postaw1!0Obok tego „Kompendium" wydawano też „Trnnsvort". Oble- prazv sa interesujące nie nego działu kronlknrskiego i 'llrawozdnwczetro,
rozmaita dekrety, które, według Salzmanna tylko z punktu \\idzenla literaclde<.?o, ale prze- znajdujemy miedzy !1111v111i: artvku! prof. JaNaprzykład
„były: jeszcze o wiele głupsze".
de w zystk'm zaimula 1rn$ Jnko próbv obiek- chimeck!ego: „Kto hvl tJ:cnYSZ\'lll n:i11c1-yc!e- „15 czerwca 194() r. w okresie, kiedy tywnego pokazania życia i stoS'Unków obozo- lem Knro!a Sty.111a.nowsk:z1ro w komnozycii:'.
trzeba było pokazać demokra~ji całego wych bez zam'aru moralne! ocenv tyc,h sto- J M. Rytal'da: P:·ar:menty wsoonm1ei1 o Ka·
niemieckie nie były ~unków. \Vl•daie nam sie. że ohle prozy, z rolu Szymano\\'sl<im. dctvczacc znintere. O:
świata, iż. ;z;wycięstwa
czymś nieodwołalnym, w dniu, kiedy dowie- których pierwsza iest ba1nlzlel doirzala lltewań Sz 'manowskieJ:o muzycznvmi 11101ywam1
dziano się, że Paryż został ogłoszonym mia- racko, druga natomiast zwodzi nas swoim góralskimi. Dowciune uwai?i „recen7.enta. któstem otwartym, wówczas dyrektor prasy rzekomym prymitywizmem. wyrastaia z o- ry nl,e chce być 1..awodowvm" z~mies?.cza
sentymentalnych kreślonego korz.enia _literackiego. To obiek- znany ko.nmozytor i recenzent umzyczny,
owiadczył „Nie wydawać
ocen''. „Nie pom11!ejszać zwycięstw niemiec- tywne svietrzenie okro<onościi i odc.lec,ie wszy- Zy.gmun,t Mvcicl ki. W sumie? „Ruch Muzyczkich".
sLkiezo. co mo,globy św'ląidczyć o moralnej ny" jest r>ismem obrczulacvm dość szczeiró·
Osławiona wolność prasy szwajcarskiej ocenie piszacego, vrzvPom!111a 'ni-0kiedy meto- 1owo sytuac)Q i pa!rzebv żvci:t muwczne·iro
konkluduje autor artykułu - była więc naj- dy Celine'a. Dlatc,rro też .ni,e sadzdmy, by mo· w Pvisce, pismem. które może i powinno być
pierw ograniczona „dę facto", a potem i 7.na bvlo, tak jak to czYni rr.dakcia pisma, ~Z)'tano n}e tylko przez sDe;iali ·t{iw, ale i
bohaterów opowieści z auto- przez tych wszvstkich. ~tónv :hoćhv PO a·
identyfikować
„de jure".
Te próby retrospektywnej oceny spotyka- rami, nie sądzimy, by to była proza oamietni- matorsku interesuia sie muzyk.i.
O ,,Sprawi!' wYchow;11:ia otlb:orców ztumy w rónych dziedzinach zagadnień. Odi, · kar ka. Traktujemv „Dzieli na łiarmenzach" 1
„ Transport" iak lite rafo re - i es zcze jedną ki" pisze w nr Hl luhelskieg.1 „Zc1roiu" J. N.
szą się one zarówno do konkretnych wydacalei prawdy o obozach Klos.ow ki. Słuszne zasadn!czn twierdzeoia
rzeń i faktów, jak i do teorii. Artykuł „Des próbę powiedzenia
savans cannll.Ja1es'· (Fraternite) 'M. Plisset- kon~ ntracyjnych. I przyzn;1ć należy, że z ca- autora artykułu, k:o11statuiace.1?0 minitnalnY
skiego, dyrektora mu;z;eum antropologicz- lei dotvchczas-0wei literatury oho·zowei pro- „?:aisób wiarlomości przecietnriro absrilwenta
nego w Moskwie pr:z:editawla w kompromi- zy te, jakkolwiek różne w swoiei konstrukcji., szkoły średnlcl„. z 7.akre~u historii kultury",
naibardriei są może przekonvwuiace. Okru- pociąga,frt niestety za solla nir !uszne postu·
tującym świetle teorie rasizmu niemieckieg9.
Autor wykazuje w dobitny sposób, :i:e uczo- cie11stwci sys.temiu faszystowskieKO !'Odano tu lat:v. A'L!tor a rtvkuju dornn 11:a sic bowiem
nego dyskwalifikuje nie tylko błędna dok- w eksitrakove. I ohocia.ż oibai auforzy ni,e wy- nrzcd.e ws:r.vstkim worowadzcnia . do szkól
tryna, bo znacznie mocniej godzi w jego au- powlafaia moralne·go sadu. clwoia·i ic'h boha- t.2w. „nauki o rzeczach nieknvch'' i kladzi·e
torytet i jako uczonego i jako człowieka na- terowie poma1gaia w tvch okrncieństwach, gfówny na·cisk na rozwój nrzemvslu artyginanie jej do bieżących potrzeb polityki przeci·eż czytelnik swój sąd morafoy wydać stycznego. ' Sa to naszvth zdaniem. próby
musi.
przyplnanfa kwiatków cl-0 hrudnesrn ko,żucpa.
faszyzmu.
W dzi.a.Je ooetvcknrn znaidu.iemv Piekny Trudno sohie wvobrazić. żehv . można było
ideologii . naPomiędzy przedstawicielami
:vier:sz Tadeusza Holuia „Taka Piose 1k " „roz z.erzyć" krrur o-dbiorców 'Złuki przez
zi~towskiej Fischer i Lenz, twórcy nr.zistow. atiki n t ~Zll'C'h ni kn d ".
z.ni
11at mast poi •1 .„ .
"Pro
SKiej antropologii zajmują czołowe tntejsca. Zdz1 :vteiJ c c:Sm
w tak poważnym o'śmi,e. iakim • jest Sadzimy, że !\!ko całokształt zdobyte i w
Są oni wspólnie z Baurem autorami dzieła sie
„Grundriss der menschlichen Erblichkeits- „Twórczość'', wierszy o. Romana Bratn('go. szkole powsz.echnei i średniei wiedzv może
lehre und Rassenhygiene", które zawiera Pieć stron. jakie zaimuia te utworv. to vo- zjednać .sz·tuce ocLb!orców. Oddzielne. specjalOgólnie wiadomo, że lapiick wszystkłcJh poetyckich styl~w dwu- ne „kunsy estetycme'' nic tu nie pomoirą.
kwintesencję rasizmu.
Wskazówki v. Kłosowskiego, a zwłaszcza
pojęcie rasy jest zdeterminowane naukowo dr,iestolecia.
t.zw. przeprzez zewnętrzne cechy (modologiczne).
W dziale s:P.rawo~clawczvm ,.Twórczość'' orz.es.adne znaczenie przv1oisvwane
prze·
Fałszując tę metodę, teoretycy nazistowscy zamieściła w bieżącym numerze listv z Łodzi, myslowi artystycznemu. przvnominaia
miejsce rasę nordyc- Poznan!a. Katowic, Wvbrzeża i Dolne~o Ślą szJowieczne rusk111-0wskie deklamacie o pię·
wysunęli na pierwsze
rzemiosła data
ką twierdząc, że jasny kolor oczu i włosów - ska. W listach tych koresPonde'!lci sfaraia się kni.e. Apoteoza artvstyczne11:0
jest oznaką „szlachetności i wysokich uzdol- przedstawić całokształt żvcia kultural,nego w iuż w konsekwenciach s·etki straszliwyc'h.
wzorów na kilimy, zakooiańskie wyrob:v z
'
nień". Jednakże ponieważ między samymi danym ośro-dku.
drzewa i koronkarstwo -- produlctv te zapeł
!1itlerowc,ami byli oczywiście przedstawiciele
Zagadnieniom plastycznym ni·e poświęcono niały wzez kilkadzi•esfat lat wszystkie mało·
różnych ras europejskich, teoria musiała ulec
w tvm numerze wiele mieisca. ograniczając
poprawkom. Lenz był jednym z pierwszych, sie do zamieszczenia sprawndania St. Ge- mieszczańskie mies·zkania w naszym kraju.
Chłopom, roibotnikom i inteli>~e11cii pracującej
należy ułatwić kointakt z Prawdziwa plastyką,
vrawdziwa muzyka i orawdziwa litera•turą w
skali najwyższych os>iągnieć. Konitakt faki
może 2ostać nawiazanv dooiero na so1idnym
gruncie 01gól:nel("o, pows-zeC:hnei?:o nauczani-a.
Dotychczasowe życie literackie Warszawy
uiawnito siie tvlko w dwu Pismach katolickich („Dziś i Jutro", „Tv.g-odnik Warszawski") i w „Lewym Torze". Zarówno tygodni·
ki katolickie, jak i „LeWY Tor" były wlaści·
Wiie pismami o zasie_g-u kraiowvm i svrawom
ściśle warszawskim poświecalv stosunkowo
niewiele micisca. Kroniki żvcia liiterackiego
Wars.zawy, SJlrawozdania z odczvtów. wieczorów !i '~taw c.zv koncertów zajmowały
zaledwie drofo1a cześć numeru. Stoleczne do·
daitki literackie nosiły na soNe pietno drob·
nych poli1vczuych rozgrywek (dodatek literacki do „Gazety Lu<lowei"). stąłv raczej na
!niskim pozi1omie i nie skupiatv pisarzy istot·
nie dla Warsza wv reore.zentatvwnyc.h. Próby
stworz.enia do<la,tków w „G!osie Ludu'' czy w
„Roibotniku" zostały ostatnio za,niechane.
Z tym wiebzvm wiec zainteresowłniem
powitaHśmy pierwszy numer •. Warszawy''. Na
treść numeru składnia sic miedzy innymi ob5z:erny a,rtvkul Marii . Dabrow kiei ,.,.Conradowskie pojecie wierności". oroza poetycka
Aleksa~dra Wata, · artykuł Kazimi·erza Czachowsl{iego „Na temat Warszawy", a.rtykuł
Jana Nepomucena Millera „Cios w serce",
wiersze St. R. Dobrowolskieg.o. Maria•na Piechafa, Czesława Milosza. Leonarda Poo1hor•
skieiw - Okofów. Jana Slczawieia. dział not,
iiecenzje z ksi~żek.
„Warszawa'' mimo oro.o:tramoweJ swei
na.zwy ri zrozumiałych. slusznych zainteres·owań dla kulturalnego i literackie:go życia sto•
Hey, . tanie sie niewatpliwi,e pismem oo-óJno·
krajowym. Dobór nazwisk w oierwszy~ nu·
merze świadczy o tvm. że redakcia nowopowsta~ego pisma nie zamierza <>l\"raniczyć się
bynainrniei do dzisiejs,ze)!o środowiska warszawskiego, lecz nawiazu1e ko11taktv z innymi środowiskam: (Łódź).
Pi.erwszv numer „Warszawy" powitaia z
radoś,c.ia ci wszyscy, l~tórvm nieoboiętny Jest
rozwoi kultur~.Jnv stolicv. Wnoszac z ideologicznych treści nieldóry·ch wvpowiedzi cwto·
"'.Yoh PitSarz:\'." „Warszaw:v". nolemika z tym
P-~S:mem bedz1e bardzo !nteresuiaca i na pew•
no utrzymana na wysokim ooziomie.
„Szeptana 1tropaganda"

Kronika zagraniczna
Z CZASOPIS!.\I FRANCUSKICH

W pierwszym okresie powojennym, wszystko co nawracało do niedaleki9j przeszłości
było bliskie, ważne i pasjonujące. Nie wybierano rzeczy ważniejszych i mniej waż
nych, nie klasyfikowano, bo cała przeszłość
w swej tragicznej gi·ozie przytłaczała okrutną bezpośredniością, Od tych apraw, przeiyć
1 zagadnie11 jeszcze nic można i nie wolno
odejść, ale można i trzeba poddać je analizie rozumowej, ocenić i wybi•ać rzeczy istotnie najważniejsze, z których rodzi 11ię i które
teraźniejszość. Ta
narastającą
wyjaśniają
praca myśli, która porządkuje i określa stosunek człowieka do okre1m wojny, doprowadza do nowych i ciekawych spostrzeż ń
i uogólnień. Obecnie wszędzie, a jak zwykle
w większej micrze we Francji niż u nas zaczyna się wyłuskiwać sprawy interesujące
i ważne z jakichś ogólniejszych punktów
widzenia.
Z dziedziny krytyki literackiej taką próbę
ayntezy przedstawia niewielki, ale bardzo
wnikliwy artykuł Jacques Mesn!l'a „Reflexions a'propos de Dróle de Jeu" (Fraternite). Autor rozróżnia dwa rodzaje literatury, odnoszącej się do okresu okupacji i
ruchu oporu. Pierwsza, rodząca się w czasie
wojny, jest symboliczna i oparta na fikcji,
„próbuje oderwać się od rzeczywistości l
stworzyć świat idealny, rodzaj wzoru. który
pomaga znieść życie codzienne i zetknąć się
:i; jakąś wzniosłością". Przykła(iem tego typu
Vl'!rcors'a „Silence de la Mer" i
są utwory
„La Marche a'l'Eto!le' i Amerykanina Steinbecka „Nuits noires·'.
Di:urtim rodzajem je:Jt literatura wyrastawojny, która
jąca ze wspomnie!'1 z okresu
powstaje obecnie i chce odtworzyć prawóę
i atmosferę tamtych czasów. Tutaj autor zalicza zarówno nowele i powieści )ak np.
„Grandeur et servitude des Francais" Aragona, „Dróle de Jeu" Vaillant'a itp.„. jak i
rodzaju
utwory ściśle dokumentarne w
„Liberty Ship" Suzanne Normand.
Czym są dla nas obecnie utwory pierwszego rodzaju - zastanawia się Jacques
Mesnil - czy są dokumentem z czasu okupac.H - czy „syntezą i obrazem z tycia Fran
cuzów w tych ponurych latach"? Nie są ani
jednym ani drugim. Są natomiast .Jakimś
symbolem i przykładem. „Vercors odmalowuje ludzi takicli, jakimi powinni być„, a
nawet raczej odmalowuje zbiorowe reakcje,
takie, jakie powinny być. Cisza - jest upragnionym marzeniem i tęsknotą okresu, w
którym tysiące wymuszanych słów było
kompromisem lub t podłością, zr.odzoną z
pragnienia życia za wszelką cenę.
Podobnie ksiażk:a Steinbecka „Nuits noir.es", któ1·a była jednym z naiwiekszych sukdawnictwa .,EditiortS de minuit".
cesów
Cala opowieść o małym miasteczku, które
pod terrorem okupanta dojrzewa do zrozu.mienia wolności, bez której nie podobna żyć
- jest rtiew<1tpliwą idealizacją. Tak samo
jak v1zorem i symbolem staje się jowialny i
pcl'zciwy burmistrz, który w końcu książki
„wznoo:i się na wyżyny bohatera starożyt
ności".

„Wydaje mi się - mówi autor artykułu
- iż jak dotychczas nie ma nic lub prawie
r..ic w obecnej literaturze francuskiej pomię
dzy tymi zbyt pięknymi symbolami, a rzeczywistością zbyt realną".
Nie znaczy to, aby Jacques Mesnil nie doutworów dokumentarnych
ceniał wartości
i reportażowych. Jednakże - jak wynika z
jego oceny „Dróle de Jeu" oczekuje on ksią
żek, które, przedstawiając prawdziwe fakty
i ludzi, zdołają dać także syntezę tamtej
„Dróle de Jeu" i wiele inrzeczywistości.
nych utworów są niepełnym wejrzeniem w
coś wielkiego, co się temu wymyka, są „poprawdami, które nie tworzą
łowicznytI1i
prawdy". Ponieważ jednak żądanie taldego
utworu, który by odpowiadał - w doskojest
nały sposób prawdzie tamtych czasów ządaniem i poszukiwaniem wie~iego talentu
- więc musimy, mówi autor, poprzestać na
mniejszym i zadowolić się wiernymi dokumentarnymi świadectwami z okresu wojny.
Podobnie wnikliwym artykułem, który
oświetla sprawy mało dot:ychczas znane jest
- „La censure et la Confederation" Frederica
Salzmanna. (Fraternite). Artykuł ten, omaprasy szwajcarwalnośd
w1aJący sprawę
skiej w czasie wojny, jest obecnie w dobie
problemem wolności
żywych zainteresowań
słowa, niezwykle znamienny.
Na początku wojny dziennikarze i redaktorzy szwajcarscy dostali od rządu „ultimatum·' tego rodzaju „piszcie to, co nam się podoba, gdyż w przeciwnym razie powstanie
ministerstwo prasy, które będzie podawało
prawa· jakichkolwiek
gazety bez
treść
zmian". Oczywiście były to tylko pogróżki.
Szwajcaria nie otrzymała ministerstwa prasy, wzorowanego na niemieckim „Ministerstwie propagd:1dy". jednakże pogróżki te
sobie przeznaczoną. Prasa
ro:ę
odegrały
szwajcarska, jak wiadomo, nigdy nie była
neutralna. Jej sympatie były zawsze po·
strot\ie zasad -..vomosci i demokracji. Mimo
to, a może właśrue diatego, trzeba było zachowvwat! oslro±ność i unikać „komplikacji"
w poiityce międz)nara(Jowej i w. tym celu
wynaleziono okre.ślenie „konieczneJ dyskrecji - wobec panstw osi'. Wówczas powstał
konflikt rr.rr H;.t.:i.Y wolnością słowa a racją
stanu, który rczwiązano w sposób „równie
zz.bawny jak J10.boliczny'. W , zasadzie istniała wolnoŚ\~ t•• asy i „każdy mógł w pewnych granicach. zakreslonych przez prawo,
pisać, co chciał". Cenzury nie było, ale jeżeli
artykuł nie podobał się z jakichś względów
rządowi, autor lub redaktor szli do więzie
nia, albo byli karani - o ile mieli szczew sposób mniej ostry.
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WYDAWNICZA MINISTERS'I'WA Bucztloowśkieg<> proces psyohollogiiczny nie za- li.czbie mnogiej) mia.cza: or.z.echy z lcłokotki Spro"'cytuowania wszystkilch S>ił na\lury w słuz
OŚWIATY
ohod!ziil:, a ukaZilłny nam fakt daje fałszywy czyli kłoikoC'Lny wloskiei. „Fistaszki'' próc.z zbie iprzyjemności Judz.lci.ej. Coraz to większe
tego maia ~nme znaczenie: lentvszek. masty- przestrzenie zacaęly dogorywać pod gryzącą
. W ~iągu pierwszych miesięcy po zaikończe obraz S>połeczny i fałszywą ocenę faiktóiw.
Ta sama beztroska (której sens polityczny kowe drzewo, piistacia. {W~ slown:ka rosyj- warstwą żu7Jlu i popiołu". dalej p. J. nawołuje
n:'.u WOJny slys1!ało się zewsząd głosy, które mówiły o gł-Odzie ksiląż'ki szkolnej. W istocie pier- jest zwpełnie wyramy) cechuje p.. Buczikow- siko - polskiego PotockiLego). Tymczasem w że „nadlszedl czas żeby wyzwoLić czfowieka
wszy r~k szkolny iJ>O o<izys/kan.iu n.iepod!egłośc.j skiego, kiedy U'Siliuje wyraz;ić S'\vój podziw dła inkryminowanym zdaniu w tekście Erenbur- spod władzy zmysłów, narzędzi i maszyn".
wypełniła trud'n a dla nauczyCJela a nieznośna .handlowego sprytu właścicie!li wózk<Yw rowe- ga wcale nie wys.tepuje zwrot ,.fistaszki". Więc w.róćmy się, ale .j<l:k daleko? Czy do eJJ'.'ldla ucznia walka o ipodręcZIIlik, o jaldkdhwiek l!'owych, dla pędzących bimber i dla „warszaw- Erenbu11g wS1Pomina tylko o tym, że „pewna ki kamienia J!upaneg-0? Czy jeszcze dalej? Nie,
bo oto p. J. ubolewa. ~e „został zadany gwa~t
strzęp drukowany,
Był to ;problem za.równo skiej młodzieży męskiej, która „paradowała w
młoda pa~a". jak to 1PiSZ1e o. Dudziński, gryzie ziemi żyznej, zie:onej I świeżej". Czyli ziemię
Każdy
dyd~ktycz:ny ja.k i ekonomiczny. Za nielicz.ne !bultach .,oficerlkiaoh" i w bryczesach!
orzeszki
(oriewk·i1
).
Tłumacz
w
polskim
jednak należy uprawiać, żeby miała powyższe
hoov1em anlykiw.aryczne eazellJIPfanze - żąda- młodzilk wy,gląidał n·a p-0dchorążaka l'Uib ieszoze
no bajońsd\1:-0h s•um.
"
w.ięcej I„.
S7lwa!bó•w krew za•lewała. CIH~ytali tekście użyJ nieHteraokiegio, ale popufamego1 3 cechy, chociażby nawet z pomocą ~.arzędzi,,
_Dzi.§ te siprawy przycichł)'. Jest to niewąl ~aktoh szczegó'l:nie zaw1zięcie, !tle nogi w bry- słowa:· f.i•sta&k>i. Gdyiby P. Dudziński po•jecha ł sipod władzy któryah obce wy1Zwoll~ć p. J.
do Parvrta, to by ~e przekona!. że n.ikt w lloudlzłkość. Chcąc uprawiać z;emię trzeba było
plll\~ym mak;cm poprawy sytuacjiĄ. Źle by by- czesach i butaclh maszerowały wciąż szerok·ilm,
Paryżu nie gryzie pbstacji. natomiast 'Ujrzał na j1pierw wytrzeb!ć las rosnący w da'llym miejł-O Jednak, gdyby rzeczyw.iśc.ie sygnalizo.wanie rozsta.wn)'llll ikro·k iem, prowokacyjnie. Bo taki
by ze .Zidumi:eniem młode pary, gryzące za- soU, też z pomocą Qwych „nJeńawistnych na·
;pop;a wy ograniczać si:ę miało u nas jedynie do był fason!"
ipomedh11J11;a nanzekań
Sz,wabów oczywiście krew nie za~ewała gdyż wzięcie owe niesz.czesne „fistasizk>i" {po fran- ·rzędzi. A jeżeli chodzi o ,;pr.zestrzenie dogorycusku: caCll!hu~es a!bbo caca!hua.tes). tak jak wające pod gryzącą wa~twą żu.żłu i popiołu,
. T:rzeba_ plMicznie i?<>asl.IJIDOwać roczny wy- 111ie będąc wcaiJe tak naiwnymi jak icll przedie wjdzia~ z.nakomi.ty autor •• Upadlmi Pą.ryża" to cihyba warto jeżeli przestrzeń tę zaj·
sil~~ pa~t~·owej polityki wydawniczej w za- stawia rp. Buoz.kowiski, wy'korzy.stywat-i każdy
Ilia Ererfuung.
muje fabryka nJP. n.awozów sztuciznyoh czy ma
kresie .kJS1ąizek szkolnych. J stw1iendzić że Mi- !Przejlll\\' naszej lelklkomyślnośoi dlla własnych
ph
.szyn raliniczycil. a dloci.ażby zwykła papiernia,
Distemwo Ośi\viaty a w szczególności Państ celów. Bywał-O, że fasono.wi m:łodlzieńcy koń
W KRAINIE BELKOTU
w której wyrabiają papJter, żeby go dostarczać
w~ve Zakłady Wydawnictw Szkalnyoh z•robiłv czyłi w Oś,więcianiu ale tvllko przez własną
Pisząc o lf-01JWOj<U przemysłu („Rozmyślania
do Redakcji „Tyg-0dniJka Pow5zechne~o". Gzy
ba11ó!zo wiele w ł)1m trudnym roku.
- gł111potę. 111ic nie zd:zkła'\VISZy. Nie czyni to z wielllk01pOstne", Tygodnii!k Pow\Szechny)
mmvj
Przede .'VISlzy~tkim w kra_iu, w który.m olku- nJic:h bohall'rów. Za to na Lubelh'izczyź,nie, w Gó IP· Ja<Slłrzą!b „strilk.tura m-0ralna" ,,strasznych nie talk, paillie J.?
pant wynLS~ozył .sipecja1istów potrafiono w c: ą l'3;Ch Swięiło.krzysikich i w tej samej W!.lrsza- mie.sizc.zan" zn~lazła swe odbicie w usirowaniu
g·~ panu mies1ęcy zdobyć ręko,pilsy podręczni wle partyz.anci bez •.fasonru" i bez bryczesów
kaw. ~ znako.mi1tej w~ększości wypadków no- dokonywali ud.anyoh «.kt-Ow sabotażu i dywerw_e._ Nie ograniczono si:ę ty.liko do najipotrzeb- sji. Mł'odzież Warszawy walczącej nie miała
nie.15zydh, z których z·adawaloby się uczniom bryczesów i gazóweik, kooztO~\'ały one bowiem
odtą.d - dotąd, Pamii:tając 0 brakach bilblfote- w czasie oku1pacji ciężkie pieniądze. Nosiła jo
cznyoh podje!'() wydawanie obok podręczników ;natomja11t pozłacana
młodzież
oku1Pacyjnej
właśnie
bros~1;1r po1n1farno - naukowych dlla starszych „\Varszaw.ki", i rzecz dziwna, że tej
Do Redakcji „Kuźnicy"
P. S. W tym jednym jedynym m1e1scu. gdzie
uczmow, a nawet dlla gorzej wykwalJ:ke>wa- młodzieży p. Buczkowśk.i pr1Zypisuje oohaterW numerze &2 ,,Tygod.nlka Pe>wszechncgo" zdałoby się trochę wiedzy, pan Kisieliński zanych nauczycieli.
st>wo. Fałszywej legencJizie draipującej w boKonstancja pisze się przez K, a nie
Kisie!lowskiego wodzi:
Ponioważ Qpraoow.ano nowe programy 1 czę haterską pozi: zwykłe cwaniactwo l'llb bezmy- ukazała się recenz.ia ja.k1egoś
(a może l{isielew.s'kiego, zg•uibiłem ten numer pnzez C, o czym wiedzą nawet małe dziieci, ui;to ~\1pr~wadizono ne>wc. 1p rzeoonioty (j.a!k np. śfaość trzeba co pręuzej uJui:cić łeb.
cząc się o soborze konstanckim. ('14•14).
więc nie mogę SJ?raw1dzi<\I o mojej
powieści
rm
preh1,stor1a dotąd z1rpełnie zaniedbana w ipro ...
„Jez;oro Bodeńskie". Autor recenzji usiłuje su
gram•:ie nauczan;a historii dla szkół powiszooh,,CHRZEśCIJAffSCY DEMOKRACI"
gestionować czytelmi.ków, jak-0by znał mnie do
ny.oh), iPOmyśl.ano o jednoczes111y1II1 wydawaniu
dwlU podręcznilków na różnycl1 poziomacJh: dla
Na otwarciu Kortezów w Madrvcie gen. brze, pisząc 0 mnie „Staś" · wyw'lekają.c iprzePROTOKÓŁ
ucznia i dla nauczyciela (doskonała .k,siąż'ka franco oświadczył, że w ttiswanH me ma różne szczegóły mojego prywatnego życiu.
Posledzeuie Sądu Koleżeńskiego Związku Zadr Z. Podkowińskiej).
dyktahtrv. nie ma faszvzmu ani komunizmu, Spiieszę z wyjaśnieniem w tej spra~vj•e i ost.rze.
wodow~o Literat'1w Polskich Odchiał
Omówienie szczegółowe treści tych ksiąiżek zaś on s.am jest „chrześciiai1skim d·emokra·tą'' żeniem s~erokich rzesz czytelników, że.by nie
w Lodzj z dn. 8 maja 1946 r.
poddawali się tej Zl'ęcznej mistyflikacji. Znaniusi być odłożone do osobnej facho•w ej recen- i „syndykalista".
Sąd KoleżeńSik:i w składzie: Jan Kobt., Sewez). Tu wypaomie podkre~lić nowoczesność tych
Należy UZ11.1Pełnić to ośw!adcz.enie stwier- łem ~lprowdzie przed laly faceta <> podobnej
prac. SzczcgólJ1ie udenza to w iP<Jtdręcznikach dzeniem faktu. że jako „ohrzcścLiański demo- nazwie. ale znałem banózo przelotnie, ponit?- ryn P0Ul1a•k, Władysław Rymki~wfoz roZ1poznaI broszurach biologieznych, które śm;ało rea- krafa'' gen. franco w ht:ich 1936-1939 roz- waż rodz.ie~ nie pol.'wolłHi mi się IZ nim zada- wał w dniu dzisiej ·zym spra'\vę ko.t Jana Holizują zasadę u,powszechmienia p<>dista.w nau- vetat woine domowa w tEszoan'.i. „Dumnemu pisywał brzydkie wyrazy na
drzwiach na- szczy przechV'ko koil. Jerzemu \Vyszmnirsklekowego poglądu na Ś<w•:.at w szkole, jaiko na- tlisZ1pa;nowf' (jak nazywa Cauc.lli!la „Gazeta szego domu. Nie mam zresztą wcale pe- mu, wzmowioną z powodu felietonu koł. \VyrzP,dzia wychowani.a krytycznego, nowoo.z.esne- Ludowa") dopomogli z tym zreszt:-i zbożnym wnośoi, czy to ten sam, choć wiele by szomirakiego pt. ,,:'lfi:nimalna satysfakcja'' zago, &przyjającego życiu i postępowi umysłt1. dziele dwaj inni „ohrZieściiańscv demokraci'' na to ''"o;.kazywało. Należy się podeirze- mieszczoneg-0 w nr 115 „Dzńenni.ka Lódz,kiego"
\V tej n-oc;e chciatbym jedna'k przede wiszy- - Hitler i MusSioli..rri...
. wac. ze. pan Kiśl~ńsk•i jest człowie~em p<mJ.ia- z dinia 27.3.19-J,6 r.
slkiim iprzyloczyć cyfry, które zestawił kier-0w.
Wyrokiem z amia 18.IV.1946 r. Sątd Koleiżeń
J•ednocze~ni·e .z deklara.c.ia g-en. franco, na- l4lnym 1 le~ce.wazonyun_ przez rodzinę i n~sku
ni.k PZWS dr Pazyra. Organizację zakładów deszła wiadomość. że wiceminister spraw za- tek leg.o ~isui~ recenzie, „w. M?rvch_ da.!e, do ski rwbowiąz.ał !kol.. Jerzego
W)'\'lzominskiego
wydawn:czych roZ1poczęto wil09llą 1945 r. Pla- granicznyc!h USA - Acheson za.ke>munikowa1 zrnz.un.uen:«, ze zna os~~1s~.1e hteratow _1 .Jest do udzielenia kio1. Jan-0\\-i Huszczy minilrnałnej
cówki PZWS znaj<lują ter.az się w miastach prasie o mającym wkrótce nastaipić sftinalizo- ~ nlill11 poufal~, w nadziei ,llZ to poipraw1 iegt> satysfakcji iprzez wyjaśnienie w „Dzienniku
wojewód1zkich zaró\\mo Polski cehtminej, jak waniu rokowań w sprawie pożyczki Stanów załos~ą P?zvcJę domową, fy1m raz~m zresz~ą Łódzkim", że ustęp odnośniie ipewnego literata
i Ziem Zachodnich (Szczecin, ·wrocław, Jelen•; n Złednoczonycb dla.„ iten. franco.
~u się, me ~dało.: powsz:clm1~ w1ad<?'~o. ze z Wiilma nie dotyczy kol. Jana H1.1Szczy.
Góra). \V · ciągu za~ nic pełna roku \do 30.IV.
Są,~ Koleżeński slwier.dza, że kol. Jerz.y WyA w parę dni później dow'.edz·ieliśmy się z ~vszyisc~ mów1 ą m! ,,St?cho ..a me „?ta~ T wy
HHI>: wydano ();) k:;:.ążl'k svkolny•ch w łącznym ust tegoż wiceministra Achesona. iż polecił . ~ąlki~ Sandauera, ktory mowj do mnie „Stn- szomirski wywiązał się pozornie lyJko z nało
1
nakł.aa.z j e !l.000.000 egzemplarzy.
~adto pow
CTll .\·-trzymać
wvkonanie ·udzielonej Polsce s~-0", . .wydawc•~."'. od „Czyteln!lrn", k.tórzy tom~go 11t1ń ohowi.1Lłm. mrN>mia..~ '\\' c}iinmtorzono nakład 11 Ju;iążck.
p11zez 5tanv Zjednoczone pożyczki. pouieważ n:e. m()lw1ą. do ~me wca.le o.d cza~u,. gdy s1~ na nvun artykule usitovrnł obniżyć lp-OWa~<; Sąodu
\Y dziale pomocy szkolnych odlhito 1przeszlo l(ząd l(,P. „nie udostępnia treści umów gos- mme .pogniewali za to,. ze ~1e chc1eh wydac t~ Koleżeńskiego.
pół miliona mapek oraz przeszło 6 m~li<:mów podarczyoh, zawie.ranyoh z innymi paf1stwa· g~ .. mesz?zę~nego „Jez.1or~ . T~:k, ~ak;
Z uwagi na to. że .iimlytucj•a Sądów Kolleżeń
panie
Ki.śilows~1, Ja~ . chce się iuz n:111Styf1k-0wa~,
to skich ma diuże znaczen;e społeczne i pod~vaża
egzelil!plarzy innych druków sZlkol·nycli. Pro- mi".
Osobliwymi drogami zmierzaia do uzdro- !rzelba. s~ę n.aJPlerw dołmze J>O'l1;formowac, bo nie jej autorytetu jest objektywnie s7Jk-0daiiwe,
dukcja zakładów objęła nadto zeszyty, dotąd
ponad 3 m;~io'lly sztuk (po 16 ka.rt) w cenie wienia świcvta niektórzy meżowiie stanu bliż- maczei ~ wsL:v:<I prze? społecz~nstwem. i r-0d.z1- Sąd Koleżeński postanawia:
·
sze11:o i da.Jszeiro Zaicbodu...
Zawiesić kol. Jerzego
na da~eJ będz1~ ~obk1 na głowJe . cio~ac. .
Wysz<>mil'Skie-go w
.
4 zł.
bd
Pytam
rówmez,
dlaczego,
zabierając
się
juz
I właśn:oe te ceny są bodaj jednyllll z najprawach członka Związku Zawodowego Literado rzeczy, pan Kisielski niektóre rzeczy zata- tów P-0lskich Odd7liał w Lodzi na okres jeMieistotniejszych osiągnięć polityki wydawnlczej
JĄDRO
ja?
W.spomina,
że
jestem
leń, młodzieniec, po- go m:esiląca,
państwa. Pomy~lane są tak, by _talk najmniej
poczynając od d1nia 1-0 maja
W lo1ndyńSik>im „Tim=s"i·e" ukazał się li.st o·
zer j kabotyn, a ani słowa o tym żem arogant 1W6 r.
odbiegały od rcalnyoh sum. którymi może pra- twarty P. Saurait, profesora uniwersytetu w
cownik dy~nować na ks;ążki w budżecie Londynie, którv snuje projekty na tema1 zor- i pies na kobiety. A o tym, że zupę szczawioWyrok powyższy Sąd Koleżeński postanaswej pensji. Toteż zakłady mają w swym do- ganizowania ży<Cia miedzynarodowego, Pa1J1 wą prze'.k:ładam nad iinne, ani słowa? A? Bar- wia opublikować.
ozo :prosiłbym ipanie redaktorze, czy nie moż
robku mBiony egzen~plarzy książek szkolnych profos or pis.ze między innymi:
(-) Jan Kott
Po 3 zł. (Zadania elementarzowe). Ceny pod„Anglia i Francja stanowia iadro cywilLza- '11~ by tydh nzeczy sproS'tować. Sz.czególlmie o Z'U·
(-) Seweryn Pollak
pie
szcz.awiowej
to
ważne.
ręczników wahają &ię od tej najniżiszej do 75 cji, a wiele kraiów po.zomie bardziej boga(-) Władysław Rymklewiu
Bardzo jest to wszystko nieładne i niemile,
zł. Jest to górna granica.
tycll, 11.re posłada w o.11:óle takie.11:0 jadra. Dla...
zapytuję
więc,
czy
nie
mogłoby
w
Polsce
być
żlk
tego też J}aństwa ~urooe.iskie powinny zjeKO.'.\IUNIKAT
jakoś
tak,
ażeby
nie pisywano recenzjj QiteracFAŁSZYWA LEGENDA
dnoczyć sie dokoła
państw kierownkzych.
\V związku z ori:anizowanym przez Uniwer'V.i.adomo tym co p1 ze ;.y1: 1 ~.czc1wie ocenia- Ni<e ma to być blok, ale swQbodnv związek . kioh tylko dlatego, że się ma złe stosuillki dosytet Wrocław&ki Zjazdem Kulimy
,
Polskiej
ją o.kres okt~pacji w \Varsza wie, że w cza.ie narodów cywilizowa·ny-Oh. Jedvni•e zachodni.o· mowe.
Proszę przyjąć wyrazy szacunku.
w ci/nilu 9 i 10 czer\Vlca br. term:iri Zjazdu Nautym różni ludzie z.achowywali się różnie, że eur<mejska menta1lńość pozwoli narodom, poSzczerze Panu, Panie Redaktorze oddany
kowego imienia Bolesława Prusa został przeobok walczącej Warszawy była handluj.ąca cząwszy od Norweirii. a końcrzac na łliszpa
\Vesoły ,,Stacho"
łożony na dzień 28 i 29 września br,
i bawiąca s:ę „Warszaw•ka" i że granica po- nii, od Szkocji po Grecję, mzwiiać swe cechy
m:ędzy tymi dwoma światami.
jakkolwiekby oryginalne i brać udz·ial w dażeniu do ws1PólJej nie zacierano, ::. był.a, istniała,. odgradzała nych celów„. Rosia w chwili obecnej jest -~--------------------------------------------------------------------------------.
w;elkość od małości i podłości. Ist111eją też pe- państwem nowym. W państwie tym wzbudzi
wne zjawiska graniczne, których kwa!ifrk-1cj:1. się <lusza tylko wtedy. jeśli sasiaduiące z nlą
jest trudna, zjawiska, które istotnie wymagają państwa beda posiadały dusze. Jedynie konspecJa:nie ostrożnej oceny: do nich należy war- solidując Europe za.c'hodnią stworzymy waszawskie „cwani«ctwo". warsza,,"Ski
,la~ou" runki, w których Rosja może sle stać siłą
i 51pryt handlowy, łączące się często z naeiIJoró- ducbowa".
PRZEMYSŁU PIWOWARSKO-SŁODOWNICZEGO
wnanym wdz;i:kiem i hiumorem a także z\vyOto „jądro'' oro.11:ramu „duchowe.R:o" naro·
kły blichtr i ~e<kkomyśilność, nic w.sipólneg? nie dów o „zac:hodni·ei mentalności".
która jak
podległe Ministerstwu Aprowizacji i Handlu, Rejon Krakowski
ma.)ąca z pol;tawą patriotyczną w
chwilach, wiadomo dominuje szczególnie w Hiszpanii i
kieov milliony ludzi ginęły w ooozacli ; na Grecji. Jak myślide oo wvklada rozważny i
w Krakowie, ul. Kopernika 6, tel. 566-98
miej1scach straceń, Jest rz·eczą zrozumiałą, że uczony Pr()(fleoo·r ora·z iprzewidują.cv ! trzeźwy
Raćhunek
czekowy
w B. G. K. Nr 340 oraz P. K. O. Nr IV-1055
zaradne j dziś cwani·actwo warszawskich kom- Polityk? Historie litera•turv! Prawda, że od'111
bina'l-0rów usiłuje zdyskontować wdzięk i czar gadliścle od razu i bez wahń.
pokrewnych sobie przejawów brawury i hużłk.
moru lucLz.i walki oraz wytłumaczyć, że dowcijp w walce i dowcip czy też t· 11w. „fas<>n"
l\IEDICF., CURA TE IPSIDI
Zrzesza browary:
w ogóle - Io to samo. Jest t-0 fałszy.wa. legen:
W artykule „Traduttore • traditore" w nr
da. Dlatego wysoce niesmaczne wrazenie robi 21 „Odrodzenia" Bolesław Dudzlński wymieopracowane przez p. :\Iariana Rullh-Bucz~ow niając przykłady mylne.11:0 ro.zumienia tekstu
skiego wydawnictw10 ,.\\-arszawili dowcllp w ory,ginalu przez tłumacza. Przvtacza między
walce", gdzie obok pnykładów humoru ; po· rmn:vmi przykład u:istepujący: „W tlumawesłodownię
mysłowośoi, istotnie golinych utrwaJ.enia i za- niu fra.gmentu powieści ll:i Erenburga znała·
, \Pamiętania, wynosi si~ i gloryfikuje _rzeczy .mo- ztem scenę, w której pewna młoda para na
cno wą1lpl•iwe. Posłucha.imy: .,_Pięknie zrobiona jalcimś paryskiilTI placu .11:ryzie czy chrupie
głów·ka z.grabna sulkieneczka I gazów'kj
to „fiisitas1zki''. Z tymi groteskowvmi „fistas·zkabył w-Yraz przekory i nonszalancji. Usta. które mi" Sipotykalem sie już nieraz w prz.eklada•Ch
1
w domu krzywiły się w płaczu nad fo ograf1ą przedwojennych. Zai_gadka nie jest trudna do
rozstrzelanego brata, męż·a, czy ojca, na nlicy rozwiązania. „fiSitaszki" po rooyjsku - to
ik·raśni.ały karminem, „żeby be byd~akii me my- Po polsku pis•tacie. a co to sa pistacje, wie
ślały, że już jesteśmy wykończone".
każ,dy, kto choć raiz w -żvciu w polskiei cuBujda i żenujące kłamstwo. Nie ma potrze- kierni jadł lody pistacjowe. Ale tłumacze nie
by nanucać nikomu stroju załohnej wdowy, wiedza. Szkoda".
roo7Ala też usto.51unkować się liberainie do mło
Wielka szkoda, że P. Dudziński nie zna dodości i t. 7lW. „instynktu życia", jaki \vykaza- brre rosyjski·ego i nie zna orvirinału
Erenła warszawska ulica, ale ukazany nam przez bu11ga. W języku rosvisk>im „fistaszki"
{w
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PANSTWOWE ZJEDNOCZENIE

Okocim, Żywiec, Kraków, Grybów, Zarszyn,
Tarnobrzeg oraz

w Tarnowie

Produkuje piwa jasne 7° i 9°. Znany z dobroci
porter 22° i piwo ciemne 15° z Browarów Okocim-

ski ego

CENY OGLO~ZF~:

r tumn&

zł 60.000;

'ft kolumny zł 30.00U:

1
/•

Żywieckiego ukażą się wkrótce w sprzedaży.

koli.mny zł t.'.> 1.()0, I/Il kolumny zł 8.(Hlfl· l/16 kolumny zł 5.000: f\rohne ogłoszenia 25 dl mm na 1 szpaltt:
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