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mówi o interesach jednego narodu, jest nieprzy-

~cielem wolności"
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Socjologia w świecie powojennym
UCZE~ CZARNOKS~NIKA

W obliczu gwałtownego rozwoju nauk
przyrodniczych, który w krótkim stosunkowo czasie spotęgował w sposób nieocze.
'wany władanie człowieka siłami przyro.
stało silę Jasne nawet dla ludzi nie mają eh bezpośredniego kontaktu z nauką,
że rozwiązanie najdonioślejszych praktycz
n eh zagadnień, z którymi pora się ludz.
ość, nie leży Już w dziedzinie techniki
aterlalnef, lecz w dziedzinie techniki ży.
la społecznego; że do walki z czterema
etdźcaml Apokalipsy nie są w tej chwili
potrzebne nowe tródła energii, lecz odpowiednie wyzyskMlle źródeł, którymi ludz..
kość Jut rozporządi:a ł nowy układ sto.
sunków !§>Ołecznych.

•

To przekonanie spopularyzowało się jut
przed ostatnią wojną po kryzysie bezrobo~ta. A ponieważ kultura nowoczema fest
blturą autorytetu nauki, począł się już
wtedy szerzyć pogląd w.skazujący przyczy.
nę zła w nierównomiernym rozwoju nauk
społecznych ł nauk tprzyrodniczych.
Od tego czasu zaszły dwa fakty, których
konsekwencje muszą się odbić w wysokim
sfoJ.'!nlu na przyszłych losach świata: wy.
Ł .u:h drugiej wojny światowej, która ucieleśniła wizje Apokalipsy w skali przekra.
czającej wszystkie <loświadczcmu przeszło.
śd I wdarcie się w jądro atomu, przez co
udostępniona została nowa postać energii
w skali, którą fantazja przeszłości przypisywała tylko potędze bogów, i to bogów
niebylejakich. Przedwojenny pogląd o nie.
współmierności pomiędzy techniką mate1•ialną I techniką życia społecznego nabrał
niesłychanej wymowy, a ludzkość uczuła
się w sytuacji ucznia czarnoksiężnika, który nie umie dać sobie rady z rozpętanymi
przez się mocami.
nie humaniści, ale przyrodnicy wła.
kierują wezwanie do nauk społecz
nych, aby przyszły z pomocą biednemu
uczniowi czarnoksiężnika, który drży przed
Jl.iż

śnie

Stosunek przyrodników do
humanistyki, wobec rozpętanych przez odkrycia nowoczesnej fizyki niebezpieczeństw,
uległ zmianie. To już nie jest lekceważący
ton przedstawicieli „nauk ścisłych'' do cze.
goś, o czym nie wiadomo, czy jest nauką;
to przekonanie o wielkiej doniosłości baspołeczeństwem.
dań nad człowiekiem i
Zmiana ta dotyczy może nie całej humanistyki, ale w każdym razie tych jej dziedzin, których stosunek do techniki życia
społecznego przedstawia analogię ze stosunkiem fizyki teoretycznej do inżynierii.
I
Postulat współpracy przyrodnika z socjologiem był jednym z tematów kongresu
przez brytyjski Związek Prazwołanego
cowników Naukowych w Londynie w lutym r. b., kongresu pod hasłem: „Nauka i
dobro ludzkości''•). Ten sam postulał figuruje wśród celów UNESCO „) i w pro.
jekcle statutu Międzynarodowego Związku
Pracowników Naukowych, który ma się utworzyć w lipcu r. b. „.).

własną potęgą.

ZAGADNIENIE PRZYSZŁYCH

MOżLIWOśCI

Czy socjolog.ia i nauki społeczne wogóle
spełnią zadanie, które się im dziś stawia?
Amerykański socjolog W. F. Ogburn sądzi,
ie dysproporcja pomiędzy praktycznymi
wynikami badań naukowych w zakresie
nauk przyrodniczych I w zakresie nauk
społecznych pochodzi stąd, Iż systematycz°) „Science and the Welfare af M:i·nkind".
••) Unrted Na1ians ' Ed11cational Soc•a! and

Cultural Organisation.
•••) „To acMeve a closer inteigraHou
wecn bhe na·burad aond so-cia:J sdences".

bet-

ne badania przyrodnicze pochłonęłx nie.
porównan ie więcej energii społecznej niż
systematyczne badania w naukach społecz- .
nych. „Gdyby sotjologowie rozporządzali
sumą dwóch mlliardów dolarów, które otrzymali f1.~ycy I Inżynierowie na skonstru.
owanle bomby atomowej - pisze Ogburn
- to w ci ągu kilku lat mogliby znaleźć spo
soby przystosowania warunków życia spo.
łecznego do tego nowego źródła energii"•).
Inni spośród socjologów bardziej pesy.
m•istycznle patrzą na praktyczne możliwo.
ścl swej nauki. Przyczynę dysproporcji pomiędzy praktyczną rolą jednej l drugiej
kategorii n<' uk widzą nie tylko w z~óźnle.
mu systematycznych badań socJologlcz.
nych, a1e również w tym, że materiał, z
którym ma do czynienia socjolog, jest nieporównanie bardziej skomplikowany, a zależność od subiektywnej postawy badacza
na tym terenie jest daleko trudniejsza do
usunięcia niż w naukach przyrodniczych.
Inni jeszcze kwestionują wogóle możliwo.
ścl nauki, gdy idzie 0 zapobieżenie klęskom ogólnoludzkim, mającym swe źródło
w lupzkich dążnościach. Nauka dostarcza
tylko środków działania. Pod tym wzglę.
dem nauki społeczne nie różnią się zasadniczo od nauk przyrodniczych. Socjologia
i PSY"1 "li~· -. s~ mniej rozwinietc. od fi~v
ki, ale w skromniejszym zakresie także do.
starczają środków technicznych, czy to bę
dzie technika propagandy, technika świa
domego tworzenia grup społecznych lub or
ganizowania współpracy, technika adapta.
cji do nowych warunków społecznych czy
technika pedagogiczna. Ale te same narzę
dzia, te same metody mogą być wyzyskane do różnych celów, dobrych lub złych.
Dotyczy to zarówno techniki inżynieryjnej
jak techn'iki działania społecznego. Energia atomowa może być wyzyskana do zniszczenia ludzkości lub do zapewnienia jej
dobrobytu. Technika propagandy mo·że słu
zyc szerzeniu miłości lub szerzeniu nie.
nawiścl. Jak przekształcić cele, którym
środki dostarczane przez naukę mają słu
żyć? Jak zmienić wolę tych, którzy kieporują losami zbiorowości? To już wiadają - nie jest sfera działania uczonego. Raczej apostoła.
Są dane, aiby sądzić, że założenie Ogburna nie jest wcale założeniem fantastycz.
nym. Technika zbierania materiałów w socjologii, zwłaszcza w socjologii europejskiej, jest jeszcze bardw prymitywna. Już
przez samo tylko zastosowanie pewnych
których skonstruowanie przyrządów,
jak sądzę - nie p;rzedstawlałoby wielkich
trudności, takich przyrządów jak np. kie.
szonkowy fonograf, pozwalający wiernie
notować roZllllowę bez wiprowadzania do
niej anormalnych warunków ł bez absorbowania uwagi badacza, można by podnieść znakomicie wartość naukową pew.
nej ważnej kategorii materiałów. Udoskona•lenle metod gromadzenia materiałów
socjograficznych pociągnęłoby za sobą potrzem: udoskonalenia metod korzystania
z tych materiałów, gdyż wielka ilość zebranych materiałów może stać się mart'VYllll balastem. W socjologi! - inaczej niż
w fizyce lub biologii - nie wystarrcza ba.
daczowi zapoznać się z ostatecznymi rezultatami przeprowadzonych przez kogoś In
nego doświadczeń, gdyż aby zrozumieć
:;ens łych rezultatów trzeba się zapoznać w
c ałej konkretności z typami ludzkimi I z
rzeczywistością społeczną. której owe rezultaty dotyczą.
Możliwość opanowania bogatych mate.

°) W. F. Ogburn :

S~lology

;ind the Atom,

Americain Journal <Jlf Sociol<YXY 1944.

rialów socjografkznych szybko przekracza
siły Jednego człowieka. Prawdopodobn;e
tedy rozwój socjologii jest uzależniony od
wynalezienia doskonalszych metod pracy
.zespcłoweJ, metod, które mogłyby prowadzić do rezultatów syntetycznych, aczkolwiek procesy badawcze wiodące do tych
syntez przebiegałyby w korze mózgowej
nie jednego tylko osobnika. Przewidywania
takich metod, których dziś jeszcze nie u.
micmy sprecyzować, :i.i.! wydaje r.am się
niczym nieprawdopodobnym podc;.as kiedy np. pomysł zdobywania energii przez
unicestwianie materii, zrealizowany przez
dzisiejszą fizykę, wydawałby się przed pół
wiekiem pomysłem wariata.
Przede wszystkim jednak, gdy chcemy
zdać sobie sprawę .z perspektyw socjolog\t
w świecie powojennym, musimy sobie u.
świadomlć nowe możliwości, fakle otwo.
rzyly się przed socjologią naskutek wici.
kich przemian rzeczywistości społecznej,
które się dokonały w ciągu ostatnich kilku lat.

GIGANTYCZNE LABORATORIUM
ścisłych

rezultatów w naukach spO.
w porównaniu z naukami przyrodniczymi, brak należycie udokumentowa
nych uogólnień, sporny charakt~r ·ocf'llo.
gicznycr. koryj wyjaśniono od uawnt. uk
tylko większą złożonością zjawisk społecz
nych I wpływami społecznych tendencyj ba.
dacza, ale również brakiem możności swobodnego eksperymentowania, wynikają.
cym stąd, że materiałem badań socjologicznych jest człowiek I ludzka zbiorowość.
Chemik mcgł sobie mieszać substancje
chemiczne w dowolnych proporcjach I dowolnej temperaturze, mógł je poddawać
działaniu elektryczności, lub takich czy Innych promieni. Biolog czy fizjolog mógł
sobie przesadzać rośliny alpejskie na ni.
ziny i obserwować wydłużanie się pędów
a•Jbo przesadzać rośliny nizinne w góry il
obserwować ich karłowacenie, zmiany ba.rwy kwiatów l zmiany funkcyj fizjologlcz.
nych. Hodował rośliny bez światła słonecz.
nego i badał, jaikie skutki pociągnie za so.
bą brak chlorofilu. Zapylał słupki jednych
gatunków pyłkiem innych, aby wyciągnąć
doniosłe wnioski dla genetyki. Wstawiał
obce tkanki w organizm zwierzęcy. Do organizmów zwierzęcych lub roślinnych
wprowadzał dowolne trucizny. Przecinał
rozgwiazdę na części, aby się przekonać,
czy z odciętego ramienia wyrośnie całe
zwierzę. Drogą długich dokuczliwych ze.
biegów „kondycjonowania" wywoływał odruchy warunkowe u psów, nczurów czy
świnek morskich. Pomiędzy zwojami mózgowymi zwierzęcia umieszczał szkiełka
lub kawałkf metalu, aby spowodować zaburzenia w jego pamięci lub sprawności
ruchowej. Badacz życia owadów mieszał
w jednym worku mrówki z dwóch wrogich
S{)lbie mrowisk, aby zobaczyć, czy zatracą
poczucie \\-Togości, gdy przejdą wzajemnie
swoim zapachem.
Socjolog zazdrościł · przyrodnikom tych
eksperymentów. On nie mógł w celach
doświadczalnych stwarzać dowolnych spoprzenosić dowolnie jednostki
łeczeństw,
z jednych środowisk kulturowych w Inne,
wpływy środowisk
krzyżować dowolnie
kulturowycb I środowisk fizycznych. Musiał zadawalać się bardzo niedoskonałymi
warunkami, jakimi obdarzał go tu I ówdzie szczęśliwy zbieg okołicznoścl.
Aby móc w sposób odpowiadający wymaganiom naukowym wyeiimlnowac ról.
nice dziedzictwa biologicznego w badaniach nad wpływem środowiska na kształ
.!IDY,apie si_ę dYSJ?,Ot)'.<;jl ·J!s)'.chlcznych, trzeBrak

łecznych

ba było szukać po całych Stanach ZJednocronych takich niesłychanie rzadkich wy
padków, gd.zte blitnlęta monozygotyczne•)
zostały już w niemowlęctwie rozdzielone
I wychowane w obcych domach. Ze .śwln·
kami morskimi można było podobne sy.
tuacfe wytwarzat programowo. Z ludźmi
nie. Według legendy jakiś król egipski noaby wychowat grosił się z zamlarem,
na bezludnej wysepce,
madkę niemowląt
nie dając Im żadnego kulturowego dziedzictwa, w celu przekonani·a się, jaki jest
naturalny fęzyik ludzki. Już tego rodzaju
eksperymenty byłyby dla europejskiego socjologa n.ledopuszczałne ze względów humamłamych.

· I oto w ciągu sześciu lat przesunęły się
przed naszymi oczyma gigantyczne ekspe.
rymenty nad Judim.I l nad zbiorowościami
ludzkłmt, które mogłyby usunąć całkowi
cie powód do .zazdrości względem ekspe·
rymentów przeprowadzanych przez chemika, botanika czy fizjologa.
Dokonywano najbardziej wymyślnych zabiegów na ludzkich organizmach, na psychikach ludzkich, na zbiorowościach I kul·
turach. Tworzono nowe grupy społeczne,
przy pomocy najróżnlejszycJ-. środków usiłowano niuczyć starą wlę7 .społeczną, wytwarzano nowe środowiske. I najbardziej
sztucme warunki tycia, a w kondycjono.
waniu Indywidualnym 1 .zbiorowym nie
cofano się przed okrucieństwem w żadnej
postaci. Wszystko to dokonywało się w
olbrzymiej skali na milionach istnień ludzkich, na wielkich obszarach, o różnej przeróżnym podłożu gospodarczym,
szłości,
, kulturowym,
społecz
nty te były prowad.wne bez
Ekspe;
metod I nie w naukowych ce.
naukow
są one tak świeże I tak rozległe,
lach.
socjologiem staje zadanie wyzyskani1. rych eksperymentów ex post tak,
jak f' :,rby były przeprowadzane w celach
naul . wych.
Szybkość przemian, .które się w powomigracje,
jennym świecie dokonują radykalne
gospodarrcze,
przeobrażenia
zmiany w organizacji życia społecznego,
akcja odbud()wy I reedukacji -a przede
wszystkim planowy charakter wielu takich
podstawowych przeobrażeń sprawia zresztą, że I obecnie dla zorganizowanych badań w za-kresie nauk społecznych istnieją
warunki stosowania metod eksperymentalnych w daleko wyższym stopniu niż w
niedawnej jeszcze przeszłości. Planowanie
SJ)ołeczne, a .tWłaszcza planowanie społecz
ne na wielką skalę, zawsze może być traktowane równocześnie Jako planowy eksperyment.
Przedmiot badań socjologa - społeczeń:·
stwo ludzk.fe - jest tworem nlcporówna.
nie większych rozmiarów niż przedmioty
Jest więc
badań fizjologa lub chemika.
że I laboratorium sorzeczą zrozumiałą,
cjologiczne musi mieć inne rozmiary niż·
laboratorium w zakresie fizjologii lub
chemii. A skoro to nie jest laboratorium
skonstruowane ad hoc, skoro mamy zająć
postawę względem

wy~arzeń rozgrywają

cych się nleza'1eżnie od woU socjologów, tym
łatwiej będzie ubiegać się o warunki laboratorytne, fm większy będzie repertu~r
różnorodnych możliwości doboru zjawisk,
t. ui. im bm-dzl1!J laboratorium nasze zbll~
powierzchni lądów
ży się do wymiarów
ziemskich.
Aby możliwe było należyte wyzyskanie
•) B}i'tnięta , Powstałe z podziału jedn ej za·

płodniooeJ ikomórlc.i. w 1Jrneorwteństwfo do blit
niąt dyzyigotycznydh, · vowstal'Ych z dwóch

rl>~.ześnio

itl>lodnLOJnY·clt komórek.

•
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naukowe eksperymentów wojennych I powojennych, niezbędna jest międzynarodo
wa organizacja badań. Idzie tu przede
wszystkim o systematyzację problematyki,
opracowanie metod badania, przygotowanie tes.tów, umożli .vienie prowadzenia w
różnych krajach badań terenowych klero.
wanych wspólnym planem, gromadzenie
i systematyzację materiałów w międzynaro·
dowej skali. Zorganizowanie takich badań,
które zapoczątkowałyby nowy okres w
dziejach socjologii, nie jest pomysłem·
utopijnym: wojna, która dostarczyła gigantycznych eksperymentów dla takiego socjologicznego laboratorium, wytworzyła również klimat podatny do współpracy mię.
dzynarodowej na terenie nauki i twórczości kulturalnej w ogóle. Tak przynajmniej
można sądzić z nastrojów na międzynaro
dowych kongresach powojennych.

Druga ewentualność, to wytworienle ta.
kiego układu atoaunków, w którym zniknę·
łaby obawa przed wojną. Taki stan rzeczy
wymagałby Istnienia międzynarodowej or·
ganlzacjl dostatecznie potężnej, aby mo.
gła rozciągnąć 1kuteczną kontrolę nad produkcją energii atomowej na całym 6wlecle. Tego rodzaju rozwiązanie narzuca sta.
ra teorla marksowska o zależności form ży
cia politycznego I więzi kulturowej od
środków produkcti. Jetell zakładamy takl)
zależność - co dziś jest truizmem - I fe.
żeli zakładamy, że na podstawie tej zależ·
ności można snuć jakieś racjonalne prze.
widywania, to wszechświatowa organizacja
polityczno - gospodarcza wydaje się nieuniknionym następstwem wynalazku energii atomowej. Nieuniknionym - jako alternatywa zagłady cywilizacji.
Ale kontrola wszechświatowa nad ener.
glą
atomową i usunięcie
niebezpieczeń
stwa wojny („wojny jednominutowej'',
Jak mówią Amerykanie) nie wyczerpuje
problemu. Kontrola · taka nie usuwałaby
energii atomowej z dzJeJów ludzkości.
Wprost przeciwnie: nieuniknioną, jak się
się zdaje, konsekwencją CJrganlzacJI trwa.
lego pokoju, byłoby zastosowanie energii
atomowej do przemysłu I transportu.
Zwaimy tera.z, że .zależność pomiędzy
pokojem wuechśwlatowym I za1tosowanlem energii atomowej do pnemysłu
I trans.portu fest obustronna. Zastosowanie
energii atomowef do przemysłu I trans·
portu spowoduje nle&łychane przeobraże.
nla gospodarcze, 1połeczne, kulturalne.
Zmieni 1lę ska~a warto!cl gospodarczych,
zmieni się wartość surowców. Zmienią się
formy organlzacJI przemysłu I wym.lany

sów lokomotywy I konnego tramwafu; w
epoce energii atomowej będą działały
wzory życia 1połeczno-polltycznego z cza. sów pary i węgla kamiennego. Na. 5kutkl
społeczne
„martweQo balastu kulturowego'' zwraca uwagę Ogburn w cytowanyn1
przed chwilą artykule, mówiąc o bezwład
ności w myśleniu, .która nie poz\VQU n!lm
doatosować od razu życia społecznego do
nowej kultury materialnej. Ale ten sam
Ogburn nie umie wyplątać się ze starych
nawyków myślowych, gdy przewiduje fa·
ko 'rodek ochronny przed bombami ato.
mowyml dobrowolną likwidację 200 największych miast amerykańskich w ciągu
naJbll±5zych dwudziestu lat I zastąpieniu
tych dwustu wielkich miast przez tysiąc
miast mniejszych!
Wobec 5zybkich przemian, jakie zacho·
dzą we współczesnym świecie, anachroniz.
my w życiu społecznym występują bardziej jaskrawo niż kiedykolwiek. I dlatego
możemy sobie doskonale wyobrazić taką
paradpksalną sytuację,
że przy pomocy
energii atomowej toczyłaby się wojna o
źródła naftowe,
których wartość dzięki
atomowej energii może spaść do poziomu
wartości wody rzecznej.

Z POEZJI FRANCUSKIEJ
GEORGES DUHAMEL

Ballada o człowieku
ze zranionym gardłem
Nie mów bracie o szyi rozdarte)!
Wystarczy ml odnaletć twe spolrzenJe.
Wy~tarczy ml, gdy widze glęhoką zmarszczkę,
Co pulsując oddala sie ku twojej skroni,

I źrenicę twożną i ruchliwą,
Co rozszeriza się w mroku wewnętrznym.
całe ciało tw-0je, leżące przede mną,
Jak stronica, napisana w moim języku·

I

Twoje ciało? do paznokcia na małym palcu,
Do pomarszczonej skóry kolan,

DWOJAKIE PERSPEKTYWY
Do uszu rrnpekanych od \vlatru.
Wojna otworzyła przed socjologią rde
Do stóp, wzdętych od żył pracowitych!
fylko nowe możliwości: postawiła równi et
Bracie! Czyż nie· wiesz, że od kiedy ty dy•
przed nią nowe zadania. To było właśnie
aoczesz,
punktem wyjścia naszego artykułu. Te no.
I ja, jak gałązka osiki dygoczę?
we zadania związane są nie tylko z trudnościami rekonstrukcji świata po sześclo
Jeśli kaszel rzęzi w głębi twe] piersi,
nie może być żadnej radości dla mojej plerst.
letnlpl katakliźmle. Wchodzi w grę Inna
jeszcze sprawa o zasięgu globowym.
W OBLICZU NOWYCH ZADA1'l
Jeśli powietrze świszcze. rozdzierając twoi.e
Jesteśmy, jak się zdaje, w przededniu Je.
i:;ardło,
Badanie
dysha-rmonll
kulturowych,
ba·
Czyż
może śpiewać, wydychane przez
dnego z największych przewrotów w dzie·
mole
danie przeżytków w myśleniu I w działa.
gardło?
Jach kultury materlalnef. W swoim czasie
niu wchodziło od dawna w zakres socjologii.
opanowanie energii drobinowej czyli zaMożna by Je związać z zadaniami
prak- Jeśli s n zapomina o tobie tej nocy,
stosowanie ognia do życia gospodarczego
tycznymi: z poszukiwaniem metod usuwa· Czy myślisz, że może napełnić mnie, tel nocy?
było Jednym z podstawowych wynalazków,
nla szkodliwych dysharmonii, metod przy.
A więc, o towarzyszu móJ, nie mówi
które wyniosły człowieka ponad byt zwie.
'1J1eezania adaptacji myślowe}, a przez to Nie 'dal krwawić twemu gardłu Pl"zebltemul
rzęcy.
Ognisko przed jaskinią, kominek,
samo z 5zukanlem dróg ocalenia ludzko·
kuźnia, lokoinotywa, huta w różnych po·
ścl przed
najstra5zliwszym przeżytkiem: Spojrzyj mi tylk-0 w oczy, j
staciach, motor spalinowy - oto fazy wy· międzynarodowej. Zmienią się odległości
przed wojną
w myśl wezwań klero· Spohw,rl mi tylko w serce.
zyskiwania
procesów
molekularnych. ekologiczne*) pomiędzy różnymi częściami
wanych dzisiaj ku socjologom.
Pozwól niech tylko o.padnie w moją dłoń
Bomba rzucona na Hiroszimę zapoczątko. globu, moillwoścl lzolacJI I kontaktu, a co
Dotychczasowe rewolucje przemysłowe Twofa dłoń 2ruba. tak krzepka, a tak słaba
wała epokę stosowania procesów nuklear- za tym Idzie, system łączności
społeczne}
nych. I właśnie ten groźny początek, jak l stosunki pomiędzy wielkimi zbiorowiska- dokonywały się spontanicznie, bez umysło. A więc, o towarzyszu mój, nie mów nic
wego przygotowania, bez przygotowania
więce.J
widzieliśmy, spowodował apel przyrodni· mi ludzkimi. Zajdą niewątpliwie Jeszcze
się na !eh skutki
społeczne.
Rewolucf a, Ty. który tyle rzeczy masz ml do
ków I nie.przyrodników skierowany ku różne takle przeobrażenia, których w tej
która na-s oczekuje, dzięki rozwofowl so·
powiedzenia.
socjologom.
chwlll nie jesteśmy w stanie przewidzieć. cjologil f psychologii mogłaby być pod tym
Przełoiył lły\'>zard l\łatu.szewskJ
Najwybiłnlefsl specfaliścl
w dziedzinie I wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, względem przygotowana - właśnie dlateenergii atomowej twierdzą, że w obecnym dzisiejsze przyczyny konfliktów między go że zdajemy sobie dziś sprawę zarówno
stanie wiedzy nie ma sposobów zabezpie- paqstwaml lub grupami · państw staną się z zależności sposobów myśleola od techniki FRANCIS JAMMES
czenia kraju przed całkowitym zniszc~e całkowicie nieaktualne, przejdą do hlstO'Tll i życia gospodarczego, Jak z bezwładnoścl
nlem na skutek nagłego ataku bomb ato. ubiegłej epoki. Znikną również prawdo- myślowej, która opóźnia dostosowanie się
•
mcwych, je7eli tylko ten atak będzi . do- p_pdO.bnle dzlslefs?.e przeclwieńsłWa ustro. t'm;1słow.~ do nowl'ch waD-mk '*
statecznie przygotowany. Twierdzą rów- jowe, gdyż trudno sobie wyobrazić prySocjologia jako świadoma przewodnicz.
watny kapltaUzm w gospodarce opartej ka w tym przefśclu ludzkości w nową eponież, że żaden kraj od tego niebezpieczeń.
stwa nie jest wolny, gdyż tafemnica bomby na energii atomowej. Jeżeli tedy organiza- kę mogłaby odegrać bezprecedensową rolę
atomowej jest fikcją, które} poważni fizy· cja trwałego pokoju pociągnąć musi za. przy budowaniu nowef kultury. Ale rolę
cy nie biorą na serio, w dodatku fikcją stosowanie energii atomowej do celów taką mogłaby odegrać tylko w skal! mię. Z Mgami przy kominku rozmyślam o ptakach,
mówiących Kolumbowi, że ziemia jest blisko.
szkodliwą, bo wzmaga tylko nieufność I pokojowych, to odwrotnie znowu. należa· dzynar.odowej.
Zarówno tedy nowe mo·żll Była woda I woda, woda wciąż jednaka,
zadra?-nienia między narodami. Taki jest loby o'czekiwać, że zastosowanie energii woścl jak nowe zadania socjologii wiążą wciąż woda. Wreszcie Rodryg Triana anp. sens biuletynu ogłoszonego pr ed kilku atomowej do celów pokojowych stanie się się z postulatem zorganizowanej współ
krzyknął:
decydującym
czynnikiem pokoju, gdyż pracy międzynarodowe} na tym polu.
mil'siącami
przez ekipę „ato
zlikwiduje dotychczasowe przyczyny woSt'lnarh Zjednoczonych Amery
Z punktu widzenia teoretyczn~go doni.o. „Ziemia!" I wiatr na rejach zaśpiewał wynio·
sły.
jen. Dlatego mówiłem o zależności obu. słość takiej współpracy polegałaby nie tylnef. Bomby mogą nadlecieć w
Załoga na koEana padła. W świecie Nowym
stronnef.
skich samolotach, mogą spaść
ko na możliwości koordynowania badań Lasy pełne błękitnych małp stały otworem
sfery, mogą być przesłane w rakle
w skali globowej. Jak już wspominałem, a ciężkie żółwie jaja na wybrzeżu niosły.
STARE NAWYKI MYśLOWE
nad biegunem północnym. A p ec1ez
w naukach społecznych badacz jest zazwy·
I ANACHRONIZMY W żYCIU
bomba rzucona na Hiroszimę to była
czaf w znacznie większym stopniu zależny Kiedyż Ja. jak marynarz szczęśliwy I ufny,
nareszcie odkryć będę
słaneczną platę
SPOJ,ECZNYM
skromna jeszcze próba, gdzie został wyzy.
od sugestll swego środowiska społecznego lei włosów rozsypanychmógł
na ciele wysmukłym,
Niestety, przewidywania te, oparte na niż w innych dziedzinach nauki. Oczywlś.
skany tylko niezmiernie drobny ułamek
jakgdyby nową wyspę pośród sennych ma·
energii zawartej w dwukilowym pakunku. założeniach nazbyt racjonalistycznych, wy· cie, socjolog ma zawodowy obowiązek wy·
rzeń?
Przy dptychcza•owych środkach prowadze· ma gafą zastrzeżeń. Likwidacfa obiektyw- zwalać się od tych sugestii, spoglądać zzewPrzelojył Ryszard Matnsaewskł
nia wojny, przynajmniej silniejszy partner, nych powodów do konfliktu nie jest fesz. nątrz na konformizmy I przesądy swego
jeżeli posiadał znaczną przewagę produk- cze zażegnaniem możliwości konfliktu.
otoczenia, ale W,VPełnlenie tego obowląz.
W dziejach kultury obserwujemy dwo· ku wymaga odpowiednich warunków. Pod
cji zbrojeniowej, móf.!ł się czuć względnie
ryczne tak często splatały się z grą polltybM:piec 7 ny. I dziś jeszcze rozumuje się we. jakle zależności. Jeden typ zależności tym względem niesłychanie pomocny jest caną zależną od chwilowef koniunktury,
to
korelacje
pomiędzy
różnymi
dziedzinadług starych • schematów.
Tymczasem w
bliski kontakt z ludźmi wychowanymi w
wp1me atomowej słabszy partner, jeżeli mi kultury w tef samej epoce. Tą kategorią środowiskach całkiem odmiennych. Mię kiedy się miało sposobno&ć uczestniczyć
w obradach kongresu orzedstawicleli świa.
tylko przekroczy pewne minimum pro- objęta fest zależność pomiędzy podłożem dzynarodowa współpraca mogłaby wyta naukowego przejętych duchem refor·
dukcji, może w zupełności z ikwldować gospodarczym I nadbudową ideologiczną, twouyć środowisko badawcze, z którego
matorsklm
I głębokim poczuciem moralne}
pęrtnera silniejszego. Jedyną drogą ocale- gdy mówimy Językiem Marksa I Engelsa, dałoby się WYeliminować wpływy partyku.
odpowled:dalnoścl uczonego, kiedy się wi·
ni
jest tedy nie dopuścić do wybuchu albo zależność między technlkl) I cywlllza. larnyc;h interesów I partykularnych stedziało Ich troskę o sprawy społeczne a
c}ą stanowiąca temat dzieł Mumforda, albo reotypów
wojny.
w nieporównanie wyższym stop- równocześnie troskę o rzetelność badaw.
Jeżeli unikniemy wojny, rozwój wypad. jakieś korelacje pomiędzy życiem artystycz- niu nli w środowiskach istnleJących obec.
czego wysiłku, pragnienie Istotnego poro·
ków znowu może się potoczyć w dwojaki nym I kulturą religijną lub nastrojem nie. Oczywiście, mówiąc o międzynarodo zumtenla, nie na drodze kompromisów,
spo ób. Pierwsza ewentualność: wojna nie społeczno politycznym. Ze względu na tę wym "środowisku badawczYnt, mam na my- lecz poprzez wspólne zgłębienie i rozwią
wybuchnie, ale mocarstwa będą magazy· kategorię zależności, zależności synchron!. śli nie sporadyczne kongresy, na które zanie zagadnień - trudno się było oprzeć
podstawowe prze- przyjeżdiafą delegaci posz.zególnych kra.
nowRły energię Rtomową do celów wojen- cznych, przewidujemy
przekonaniu, że płaszczyzna nauki jest tą
obrażenia
społeczno-polltyczne
tako wynik jów, jako delegaci obciążeni obowiązkami
nych na wszelki wypadek - w celu za.
właśnie płaszczyzną, na które} byłoby naj~
br~pieczenia się lub
wywierania presji. zastosowania nowych żródeł ener~il do rej}rezentacji, lecz trwałą organizację na· łatwiej rozpocząć istotny proces jednoczeGd by tego rodwju sytuacja trwała czas przemysłu. Drugi typ zależności to z11leż. ukową, której uczestnicy chociażby nor· nia świata.
dłn'" zv, mielibyśmy do C.f.yn·enia z kultu· ność zjawisk społecznych I kulturowych od malnie. prowadzili badania w poszczególWydaje się, że dobrze byłoby spróbować
zależność
od nych krajach. komunikowaliby się ze sobą
rą ludzi, którzy mając już w swym do- kulturowego dziedzictwa,
pokonywania konfliktów międzynarodo.
świadc~Pniu zniszczenia poprzedniej woj- ·wzorów z okresów minionych, uwarunko· w charakterze pracowników Jednej lnsty· wvch w takim środowisku,
gdzie najszyb.
ny żylibv z perepektywą nieporównanie wanie chwili bieżącej przez przeszłoM. Ta tucji,
clej można się uwolnić od wpływu lokal·
grożnlcj&:iych
zniszczeń
wojny przyszłej. dwoistość zaletnoścl kulturowych wyjaśnia
Kongre& zwołany przez brytyjskie Sto. nych punktów widzenia, w środowisku,
By.loby to życie z krótkim horyzontem, nam Istnienie przeżytków i anachronizmów warzyszenie Pracowników Naukowych o- gdzie zna się mechanizm zale.tnoścl myśle
życie na krawędzi czynnego wulkanu. Przy- w każdym okresie dziefów.
bradował bezpośrednio
prawie po zam- nia od warunków społecznych I gdzie lu.
Stan umysłów spótnla się w stosunku knięciu sesji Organizacji Narodów Zjednoczym nie dotyczyłoby to tylko pewnych
dzle zawodowo zdają sobie sprawę z relagrup jak to miało miejsce podczas oku· do tego, co miałoby być odpowiednikiem caonych. Tematem były zagadnienia spo- tywności sądów. Powstt.mle trwałego mię
pacji, lecz owo życie z krótkim horyzon- nowych przeobrażeń technicznych I go- łeczne związane z rozwojem nowoczesnej dzynarodowego środowiska badawczego w
tem stałobv się udziałem całet ludności w spodarczych. Kierują nami stare nawyki nauki. Dominowała atmosfera demokra- dziedzinie nauk społecznych byłoby tedy
„normalnych" nie wojennych warunkach. myślowe. W epoce samolotu I auta myśli tyczna w bardzo radykalnym sensie. Obok czymś wlęcef niż stworzeniem doskonal.
Wycisnęłoby to zapewne swoi te Piętno na się w pewnych sprawach schematami z cza. uczonych o światowej sławie zabierał głos f.zych warunków pracy badawcze}.
Socjocałej h Hurze, poczynając od PQstaw etyprzedstawiciel angielskich górników.
logia polska, być może, miałaby pewne
•)
Odl~lość e\iolo~na - odle.iJ:łość mie·
cznych a kończąc na planach urbanistycz- rzona cza
Otóż. ldedy po wysłuchflniu szeregu dys. dane, aby w t.!j s.rraw:e podjąć inicjatYWę.
~l!m notrziebnym na jej Przebycie
nych i polityce populacyjne,:.
kusji w ONZ, gdzie rozważania meryt<r
kosztami podróży .
Stanisław Ossowski
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WACŁAW BOROWY

Prace i wypadY ailglistyczne
• ~na~~ się 11U~i, c? lata studiów posW1.ęcili. (łącz.me. ~, hcznymi wyjazdami),
~~ ~1ę odwazy " wypowiadać jakieś
ogo1n1e1.sze sądy o Anglii i jej życiu kul- ·
1nlrelnym. P. Wionczek, posiedziawszy w
. Londynie ledWIO kilka tygodni, jruż nie
tylko poucza ~as o . sprawa-oh angielskich,
ale zamiasq;yście krytykluje sW'Oicfh nieco
cierpHwszych poprzedników (w artykule
„Noty ·O mUJZach na<l Tamirzą", druk. w Kuźnicy" m. 19). Słyszymy, że „pny~dne
wyprawy naszych anglisMw czy int-elektualny~ globtroter.ów w świat Wielkiej
~LI wprnwadz.ały raczej w błąd, niż
„Znakomitym" d.'Jwodem
informowały".
ma. być „hit>toria z Chestertonem". RzeczywMcie, wszy6cy proawie po1scy angliści -0 nim pisali (Dybo~ki, Tarnawski,
Tiretiak); niż-ej ,podpisany zawinił najwię
cej, 'bo napis·ał o nim całą książkę; a tym-ozasem p. Wionczek nie może „w życiu
dzisiiejszei Anglii" znalefć 7ladnych śla
dów tego pisana. (1) W wielkich nawet
k..sięgarniach nie 6posób do.stać jego k.s.ią
żek. (2) „Od dni jego śmilirci nie było,
zdaje .się, żadnego wydania żadnej jego
ksią?iki". (3) A i za żyda, jak „opowioada ją" p. Wionczkf.>wi, nikt z Anglików
nie traktował go poważniie; widziano w

nim

najwyżej

„wesołka".

mlmi '6yć,
niestety, nieco dłuiż.saJa, niż lapidarne
twierdzenia p. Wiionczka. (1) Sam p. Wion
czek pisze, źie w k&ięgarn.iacll angielskich
trudno dziś dn&tać nie tybko Chestertona,
ale i klasyków. Cihyba nie dlatego, żeby
byli nic ni-e ward, ale dla tego,~e mało
b.iążek n.a rynku. Znamy i innie kraje, w
których ;est podcbnfo. (2) B~'bliQ9'rafiia
iest dziedziną, w której metoda „zdaje
się" najmniej jesit odpowiednia. Gd.zie jak
gdzi-e, ale tu łatwo j'eet IDi'J:iliwa ta
tak wytrwale
któ.r.ą
,,sprawdzalność.",
(i tak isłu&7mie) apostołuje ,,K.uźnioa".
Niestety, ia nie mogę, tak jialk. p. Wionczek, '7.iajrzeć do woj.ennych roczników
„English c.ataloguie", t. j. pełnych wyka7.Ów com.czn.e·~ produkcji ksiąiżikowiej a.ngie.I.ski-ei. Jedynym, w tej chwili, moim
dzięki wyjąt
źródłem informacj.i jest kowym okolicznościom pozysk.ana
książka Maisie Ward ,p. t. „G. K. Chesterr(Londyn 1945). Z niiej już jednak
~on"
wynika (61lr. 561), że p.o śmierci Chestertona (1936) wy&Zło pirzynajmniei pięć jego
książek, które nie były drukowane za je.go życia. O przedrukaCh ta książka nie
mówi. Ale oto pnypia<lik.iem w w.arsz.aw6kfoj księga.mi. Tnaski, Everta i Michalskie-go pokazał s:ię egzemplarz. wyboru
pism Olesterttorua, wydanego w niezmiernie piopul,a rnej „Everyman's Library"; data przedruku: 1941 ! (3) Wspomniana
Maisie Ward licziy 576 stiroksiąŻ'ka
Egzemplam, któnic dużej ooemki.
ry mam, wchiodzi w skład 30-go ty(aczkolwiek uwag.a na odwrosiąca
cie tytułu głosi, iż wydawcy zacho'W'a.U
wszystkie obowiązujące z.a.sady f.lszczęd
nośoi). Z ;podanej na końcu dzieła literatury pnedimiotu (&tr. 568-9) wynika, że
jest to już co ll"1~mniej ósma książka o
Ches,teirtonie wydana w Anglii po jego
śmierci (dwie są przekładami !Z francuskiego). Mówię: „co najmniej", bo są li książ
ki niedatowana, do których by trzeba
zajrzeć, by określić, kiedy wyszły. Książ
ka Maisie Ward je61t pouczająca i z innego j-eszcze względu. Zawiera ona m. in.
mnóstwo li.stów pisanych <li'J Cheste!I'tona
pr.ziez takkh ludzi, j.ak G. B. Shaw, H. G.
Well6, E. Gosse, William James, J. Middleton Murry, G. C. Coulton (umyślnie
pomijam katolików), a wszystkie pełne
uznani.a, nieraz podziwu (choć bardzo
często pełne li żart·ów: Sh" w i Weil& są
też „wie.sołkami"). Więc to nie ~·est tak
„trag.i.komi·czne nieporozumienie" (słowa
p. Wionczka), że ii u n.as Chestertona się
traktuje jako „myśliciela i ideolog·a ". Zycie kultu•r alne Londynu n~e jest takie
proste, jak .się moie wydawać turystom.
To nle to, oo w niektórych i'Ilnyah miastaoh, w który-eh o wszystkim podobno
możnia .się dowied-zieć w jednej kawiarni
w ciągu jednej god·zim.y •'Jd jed1nego sta:rego pleciug.i.
P. Wionczek .szybko „zlikwi<bwiał" nie
tylko anglistykę polską i Chestertona,
ale i katolkyzm .a<ngie1skii. Jego rene.s.ans
ma być tyl!ko „miitem". Jaką metodą do
tego przekonania p. W. do.szedł, nie pisze. Zapewne także metodą impresji.
Przed wojną istniaWspomnę o innej.
cztery periodyki kaw Anglii
ły
„Tablet".
Review",
„Dublin
tolickie
„Catholic Times" i „Cathollc Herald".
czy wszystkie zasprawdzić,
Można
Chyba ni,Q (cytaty z „Tablet"
milkły .
w pra·
często i
dość
się
widuje
&ie polskiej). Przed wojną łatwo było dostać (7la 2 pensy) pla"lik Londynu z oznaczeniem wszystkkh kości'Jłów katolickich. 11 loat temu było ich -O'k. 140 i :na
Najzwięźlej.sza

od'Oowiedź

wywołał.a
d i-.oz,czarowań
nailwność Połaków, wyobrażających sob.ie,
7;e oni to ;właśin.ie są powołani do tłuma.
<mendia rr.<XW.imyioh a.r-cyd'llieł oo język. angJ:e'!Ski. Zdarza:ją, się talki'e uroolnieniia,
f.lw.sz.em, ale ty'l!k<> ;wyj'ątlc.owo. I .i:asz. Boy
me ibył Francuzem, it'Ylko Po1akiem. P.
Wionczek dużo nam mówii o p. So·bienk>w-

7.ladeeuniia

wę angielsltich przekładów z polskiego.
czy dziś liczba Z jego słów można wnosić, że ,p<>w „ankh zmalałia li cr;y w czasie mszy świecą giielS1kim.i Mniszkównami" w d»v•u<l'lliest'JpU&tkami. Jacy wybitni pisarne &ą d!'Liś w 1eciu międzywojennym. nic się nie tłuima
Anglii katolikami, można się diowtl'e<l:Lieć czyło rz: anqielszcz.ymy w.artośdowego.
z osobnych książek, jak np. G. N. Slb.uis- Tłumaczyło .się, pr.awda, za mało, tłu.ma
te.r.a „The Catholii.c Spii11it in Modem. Eng- azyto się nie dość planowo i ntezby.t świe
li.sh Utera:bure". Zdaje się, :be p. W. z tnie, ale 06'taiteczm.ie, prócz Miss Dell.
nich nie korzy.stał. N.atUTałnie, „rene- Miss Glyn itp., 1hm:na.czyło się Conrada,
sans kiabol•icyzmu" t') nie to samo, co K.iiPliinga, We1lsa, Galswotrtlhyego, Aldourenooans ,,ideałów średniowiecznych". Je- s.a Huxleya, Ka1tanynę Mansfield, Yeatśli kbóry z naszym „ihn.tmanistów" (p. sa, Joyce'.a etc. Byro w tyn. m?że dużo
Wionczek używa tego wyraz.u w 61llY- „bezhołowia", ale n.ie ono samo tylko.
deTc.zyictl cudzysłowach) te dwa zja- (Najgonej wygląda sp.rawia. tłumaczeń z
w.iska utoźsamdiał, żle robił. Ale nie Chester>t'Jna, bo nie przełożono żadnej z
„zdaje mi .się", żeby doba'ze robił ;p. W., jego książek zasadn1czy-ch Także znajotak ryczałtoW10 i po,śpi<e&zm.ie się ziałatwia mość Shawa jest w Pol6ce słaba. Grywaale nie wydawano.
jąc w felietonie z tak dużymi sp.rawa- no go w teatra-0h,
mi. (O „ddeałach ś.redniowiecz.nych" b.ar- Stąd o jego prz.ed1llf.lw.ach, cz.asem równie
dZ'o przyjazne uwagi mJ'Jma ,przeczytać świetnych jak .sztuki, mało komu u nas
odwro~ą stronf.
np. w „Science and the Modern World" na.we~ wiad·o.mo).
Whiteheada, który ni.ie jest ani k·atoli- jak się wy•ra.za ,p. W1'Jnozek, tJ. z pol6k1oego na angielski, tłumaczyło się, n,a.tU!ralktem., ani „humanistą").
I jes'łcze d-wie sprawy p. Wion-czek nie, o wiele mniej. Jedną z głównych
równie .szybko: sprawę przyczyn była mała liczba literatów anrozsti-zyg.a naszych prz·ekładów z angielskiego i spr.a- gielskich, znających język pol&ki. Wiele
na:bożeń.stwaah było
pełno.

w nich ;przewamie

Łatwo &prawdz.ić,

„"'!

Zamknięcie dyskusji o młodzieży

KAZIMIERZ KOŹNIEWSKI

Na

skim, ale ni.c o ,piiSairz.ach angielskich, któ·
rzy z nim mają WIS'}Jółpiracować. K-0mpeten
cja bowiem p. Sobieniow.skiiego może być
dm·a, ale faktów bib1~og•raficznych, kitóre
.b y ją stwier>dzały, jest j.e&Zcz•e mało. Z
r.zeczy, które są „na warsz.bacie" p. Sobien1owskiego, - dodam przy okazji - „Na
skalnym Podhalu" już .się uikatzało w druku czasu wojny w przekładzie M iss Ken~
nedy i p. Umińskiej (11ob. T. Sawickiego
„Roo~ bLbliogriaf.iczny" tom. I, Edynburg 1942, poz. 470). O widokach powodzenia w Anglii innyich autoorów, których
p. W. wymienia, można mieć różne zdania.
J,e dno nie ulega dla mnie w.ątpliwośd:
że prziekład tak (ja.koby) „interesującego
angie1skich szekspirologów" studium Wy(jednej IZ najs.pi, ań.skiegio o Hoa.miecie
ctemniejszy-ch k.sią'iek pok>kkhl) jies.t pomysłem najzupełniej chybiionym. Znaleźć
dla tego pomy.słU słow,a zachwytu - wła'..
był.') dla
śnie na łamach „Kmnky" mnie jednym z silniejszy-eh wrażeń crzyterniczych w dąg;u wielu tygodni.

pamflet

starsze pokolenie

- nie może łatwo ulec najbardziej antypaństwowym podszeptom. gdy
widzi ile metrów płótna zużywa się na transparenty i flagi przy przeróżnych uroczystościach państwowych, a równocześnie czyta taki młodzieniec w gazecie, iż uroczyw Anglii zostały
stości pierwszomajowe
bardzo ograniczone, gdyż Wielka Bryta1'ia
uważa siebie za zbyt biedną, by świętować
ten dzień. A czy wszyscy wiedzą o tym, że
obiady w akademickich stołówkach są nędz
niejsze, niż w stołówkach poszczególuych
Kazimierz Koźniewski.
i w ministerprzemysłowych
zrzeszeń
Z polską młodzieżą jest źle. Wszyscy to stwach? Czy może wreszcie naukowo dość
cytuję
widzą, choć każdy zauważa inny aspekt za- wydajnie pracować chłopak, który gadnienia. Zagadnienia bodajże najważniej za żółkiewskim - walczy o mieszkanie. o
szego w naszym życiu narodowym i pań obmd, o egzystencję, podczas gdy jego tystwowym. Zagadnienia, które od wielu lat dzień pracy sięga 72 i więcej godzin?
kładzie się smugą cienia na naszym całym
I to jest właśnie kryzys fizyczny. Dziwimy
:".ydu cmrił,..~zny>n. na m1c:rych pert> rbnr•j, ""' się, ze mtoazież jest opozycyjna - a ..,,aepolitycznych.
najłatwiej wybuwłaśnie
cież rewolucje
obecnie w chają w krajach ludzi głodnych; dlatego też
się
Młodzież polska znajduje
stanie wrzenia politycznego - co w drasty- rewolucjonista starej daty sprzeciwiał się
czny sposób ujawniają ostatnio procesy wszelkiej akcji charytatywnej, jako rozła
przeciwko uczestnikom tajnych organizacji, dowywującej w społeczeństwie napięcie,
co ujawniła, jeżeli chodzi o odcinek szkół spowodowane przez nędzę i choroby.
średnich, niedawna konferencja w KuratoKryzys psychiczny ma nieco inne podłoże.
rium stołecznym, poświęcona uczestnictwu Młodzież polska w znacznej części była
organi- przez cały czas trwania wojny ideowo zwią
młodzieży szkolnej w nielegalnych
zacjach; co daje znać o sobie w manifesta- zana z Rzadem Polskim w Londynie. I to
cjach politycznych, w których bierze udział nie tylko Środowisko tzw. inteligenckie, ale
młodzież.
i młodorobotnicze. Młodzież polska już od
społeczeń
przeżywa obecnie silny lat wielu (nie będę nic mówił o
Młodzież polska
kryzys fizyczny: Nędza, a za nią idąca gru- stwie starszym, ale tam też pewne procesy
pr żywa załamywanie
źlica szerzy się w sposób niepokojący. Mło przebiegają podobnie),
koniecz- się obowiązujących lub uznanych koncepcji
dzież musi zarobkować, co wobec
pracy z nauką - nie daje politycznych. Jedni przegrali „maj", drudzy
ności godzenia
korzystnych rezultatów ani w jednej, ani w przegrali , wrzesień" (nie znaczy to broń Boże
bym wzor'em tanich demagogów partyjnych
drugiej dziedzinie.
„wrześniowi".
„maj"
równoważyć
chciał
(problem ten postawił „Maj" był tragedią w Polsce, w narodzie,
Młodzież polska przed społeczeństwem żółkiewski Stefan w „wrzesień" był natomiast tragedią Polski,
zamieszczonym w Nr 9 (27) „Kuźnky'' ar- klęską narodu). Trzeci przegrali wojnę. Wytykule „O młodszym. bracie - pamflet") kazali brak realnego zmysłu politycznego.
jest w tej chwili w stanie silnego i\:ryzysu Broniąc ich czy oskarżając - można w każ
brak rzetel- dym razie stwierdzić, że przegrali.
umysłowego, który powoduje
nych zainteresowań naukowych i k11lturalW tym stanie rzeczy gros polskiej mło
nych.
dzieży zawisło w politycznej pustce. Dostała
Sprawy młodzieży są 2lbyt poważne, by ona obuchem po głowie. Widzi. iż jej ofiara
oceny sy- jest nieuznawana, niekiedy nawet potępia
godzić się tylko na jednostronne
tuacji. Musi zrodzić się - racię ma całko na. Jednostki oportunistyczne, mało- wardyskusja, która jedn;ik te, prędko zmieniły kolor sztandaru. Jednowitą żółkiewski nie może ograniczać się do zespołów kame- stki nierozważne, lecz zapalne, zapełniły
ralnych czy zamkniętych, lecz bczona winna leśne oddziały. Większość jednak młodzieży
być publicznie. Z tym, że najbardzieJ zain.- ma zbyt wiele szacunku dla własnych przeteresowana w niej sama młodzie:l. przedmiot konań, by je zbyt łatwo zmienić, a jest rówtej dyskusji, niekiedy nawet obiekt oskar- nocześnie nadto rozsądna i uczciwa. by zamusi wypowiedzieć się p_rzede pełniać „lasy". Młodzież dziś jest zawieżenia
wszystkim i zupełnie swobodnie. Inaczej mP. dziona. Utraciła jedno oparcie, a minął dopotrafimy zorientować się d')statecznie w piero rok, jak zaczęła szukać nowego. Prochorobie, a skutkiem tego śr~dll.i zaradcze cesy tego rodzaju, gdy się dokonywują pręd
czy lecznicze mogą się okazać w najlepszym ko, w rytmie maszyny rotacyjnej, nie mają
razie mało skuteczne.
żadnej wartości. To musi trwać czas pewien
dziwnym jest wymagać od młodych, by
i
· Dwie są przyczyny tego, iż młodziez pol- sprawy te mieli już załatwione, gdy starzy
ska jest w tej chwili taką, jak powiedziano i najstarsi nawet .świata tego, jeszcze sami
wyżej.
do tak błogosławionego stanu nie doszli i
• Pierwsza przyczyna - mająca raczej cha- innych doń nie doprowadzili.
rakter przejściowy, wywołany warunkami i
Ten właśnie kryzys fizyczny i psychiczny
wypadkami lat ostatnich - jest przyczyną - odbija się na charakterze i postępowaniu
raczej drugorzędną. Jest nią kryzys psychi- dzisiejszej młodzieży. Wymaga on środków
czny i fizyczny, jaki panuje wśród młodych zaradczych, co do których należy jednak
ludzi. Kryzysem fizycznym nazywam brak zrobić zastrzeżenie, iż areszt nigdy nie był
warunków materialnych, które umożliwiają i nie będzie skutecznym lekarstwem na mło
swobodną naukę z jednej strony i z drugiej
dzieńcze niepokoje. Woda nie gasi płonącej
umożliwiają naprawdę bezstronne i obiektywlecz ją podnieca.
benzyny,
ne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.
będzie się zmniejszał wraz
fizyczny
Kryzys
Czyż można dziwić się opozycyjnemu nastawieniu akademika, syna chłopa (z podwar- ze stabilizacją gospodarczą Polski. a może
szawskiej wsi), który przybywszy do stolicy nawet w pewnych szczególnie szczęśliwych
nie ma gdzie mieszkać, gdyż okazuje się, że warwikach całkowicie zniknąć. Kryeys psyUrząd Samochodowy jest dla państwa waż chiczny będzie malał wraz z uspakajaniem się
niejszy niż Dom Akademicki, niż tlach nad światowych i narodowych spraw polityczmto- nych. Istota jednak problemu naszej mło
Czyż ta sama
głową dla studentów?
dzież nie mająca po domach akademickich ~ieży polega na czymś zupelnie innym.
Szanowny Panie Redaktorze!
Przesyłam Panu artykuł do .Kuźnicy",
jako głos w dyskusji (I młodzieży. l\limo
różnJc dzielących mnie dziś od Pai1Skiego Pisma, wydaje mi się rzeczą zdr<•wą
i pożądaną, by taka dyskusja toczyła
się na łamach jednego organu, pod warunkiem, iż redakcja zapewni autorom
swobodę wypowiedzi. Łączę wyrazy szacunku

prześcieradeł

Chodzi o to, że naród polski od półtora
wieku nie miał ani jednego normalnie rozwijającego się pokolenia młodych. że od
<ihlgich już lat - i ciągle jeszcze - mło
dzież polska nie ma możności normalnie
przeżyć swych lat młodzieńczych, gdyż. i
co najgorsze postępowame
okolicz.TJ.ości i starszego społecze:ństwa - zbyt wcześnie
uaktywnia politycznie, zbyt
tę
młodzież
wczesme stawia przed nią do wypełnienia
zadania i decyzje, które winny tylko i wyłacznie należeć do zakresu decydowania i
działania dojrzałego, kompletnie ukształco
nego intelektualnie i psychicznie tzw. starszego pokolenia.
Zbyt wczesne uaktywnianie się polityczne
naszej młodzieży, co w konsekwencji powoduje zbyt wczesne wyczerpanie się jej jest naszą chroniczna chorobą narodową.
Chorobą, która nic tylko, że wvdaje pokolenie za pokoleniem niedouczone, nie tylko
politycznymi kanonami deformuje i kastruje
ale jeszcze
młode dusze i młode umysły,
osłabia siły wegetatywne starszego pokolenia, które wyżywszy się za młodu, w wieku
nieco starszym pragnie już tylko za wszelką
cenę żyć spokojnie. I w efekcie tego, gdy u
innych narodów politykę robią ludzie starsi,
ba! nawet starzy, i robią ją dobrze - u nas
o losach narodu decydowali przeważnie ludzie młodzi, lub też ludzie uzależnieni od
emocjonalnych dyspozycji kół, organizacji
czy grup młodzieżowych. I skutki tego są
na ogóf opłakane.
Przez cały czas niewoli ciężar walk wolnościowych musiał spoczywać na młodzi eży.
Typowo młodzieżową była decyzja powstania 1831 roku. Każde młode polskie pokolenie zrywało się do czynu zbrojnego i politycznego '(w najprzeróżniejszych formach),
każde wskutek międzynarodowych układów
walkę tę
sił i własnej militarnej słabości co obserwujemy z
przegrywało. I wtedy następował odpływ sił
zupełną precyzją danego pokolenia. Odpływ w
żywotnych
sensie fizycznym (śmierć, więzienia, zesła
nia, emigracja) i odpływ sił duchowych
(zawód, rozpacz). Pragnienie spokoju i ideał
apolitycznej pracy pozytywnej u ojcow,
przeradzał się u synów w nowy zryw patr.IO
tyczno - militarny. W takich warunkach rzecz zrozumiała - każda, powstająca w
Polsce, nowoczesna partia polityczna (Narodowa Demokracja, PPS) musiała się oprzeć
przede wszystkim na młodzieży. Podobnle
Kierownictwa
było i gdzieindziej.
zresztą
partii politycznych nie tylko, że nie starały
możliwie zdaleka od
się trzymać młodzieży
politycznej, ale
działalności
bezpośredniej
przeciwnie - szukając zwolenników, przede
wszystkim sięgały po entuzjastyczną a naiw
Nie oglądano się wcale na
ną młodzież.
straty, jakie ponosi naród, gdy część jego
młodzieży zostaje ideowo i umysłowo skrę
powana już na progu swego samodzielnego
życia.

Co jednak można zrozumieć w warunkach
niewoli, przy celach jakie stały przed narodem - w czasach wolności narodowej stało
się zwykłą tJbrodnią i karygodną demagogią.
jakże często potępia
Moralność publiczna
matkę, która zabiła dziecko jeszcze nie narodzone - a jak potępić należy tych, którzy
nieuformowany intelekt i charakter mło
dzieży starają się wtłoczyć w ramy swych
ciasnych i jednostronnych programów politycznych?
Międzywojenne dwudziestolecie było jeszcze karygodniejsze pod tym względem niż
uprz'ednia niewola. Gdyż nie było po temu
poza zwykłą
żadnego upsprawiedliwienia walką o liczbę własnych stronników.
Przez dwadzieścia lat byliśmy świadkami
dzikiej demagogii młodzieżowej, którą upra:wiał .zarówno rząd jak i wszelkiego ro-
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dzaju opozycja, otl lewicy do prawicy, b7le?y tylko znaleźć swoich nast~ców. Zamiast jak najdłużej poi!wolić młodzieży na
rozwój zupełnie swobodny - jut od najmłodszych lat szkolnych państwo stosowało
z całą konsek encją tzw. wychowanie pań
st_wowe, które rzecz jasna bylo wychowamem rządowym. Poprźez szkołę powsźech
ną, średni!), wyi.szą, na wojsku końtzaC' stosowano owe osławione \\iychowanie -pań
stwo.we z całq shllfiulatnością i bezwzglę1NaW:a historii uwypuklała jedne
nośc1ą.
spra\Vy, pomijała lub lekko zbywała inne.
System obchod,r,w, portretów, mrinlfe~tacji,
defilad - ~eż :c;łużyły temu celowi.

.w

tym stanie rzeczy opbzycyjne partie
polityczne nie siedziały z założonymi rekami. I one •miały i chciacy mieć swoją mło
dzież. Pierwszym frorttem tej młodzieżowej
walki były wyzsie tlczemie. l\lłodzież była
politycznie rozpalona do najwyższych granic. A ponieważ ani reżim sanacyjny nie
był rozkoszny, ani Polacy nie są zbyt skłon
ni do loj::ilności wobec nikogo, nawet wobec
wh1mego rz;:du - toteż partie opozycyjne
mialy wi" -sze sukcesy. I to propbrcjonalnie
do iego, itn która była bardzicJ demagogiczna i bardziej schlebiała młodzieży. Oczywitrudno okiełzrać.
ście siły raz wyzwolone Stronnictwo Narodowe nie potrafiło utrzyrozpolitykowanej mło
mać w ryzach swej
dzieey. I wówczas powstały r:z;eczy może
najstrasznieji;ze: polityczne organizac]e mło
dzieżowe. Nie ideowe. Ale właśnie polityczne, które miały wolę odgrywania samodzielnej roli politycznej. Gdy jeszcze do tego na odcinku sprawy żydowskiej - pokazało
iię, że i'nłodzicz jest w stanie zmusi<! rzad
do spe:nienia jej absurdalnych i zbrodniczych żądań - to ambicje rosły wraz z jedzeniem. I to u wsz stkich. U tych, którym
ich życzenia speh1iano, i t1 tych, którym odmawiano. Stosunki na naszych przedwojennych uczelniach były dostatecznie potworne
i znane, by jeszcze raz je opisywać. Laski,
blokady, ła 1ki, bojówki, ulotki, podwójne
„bntniaki", rezolucje polityczne, by wspowiec marcaWy
osławiony
mni~ć choóby
(19:10) uniwersyteckiej Legii Akademickiej:
I je:i.eli rząd ówczesny Był z istniejącego sta=
nu rzeczy mało zadowolony, to nie dlatego,
iż młodzież „politykovmła" (jak się mawiało), ale że „po ;t,Jkowała'" w innym niż reżim duchu.
•
Rzecz zrozumiala, z~ raz usankcjonowana
politylrn na terenie młodziezy file zatrzymała się na progu matury. Partie ptzeslfoczyły próg ten lekko. A ponieważ regułamin zabraniał jawnej organizacji politycznej na terenie szkół średnicłi - stronnictwa,
nie b<.'cząc na to, iż wszelka konspiracia
wvwoluje zasadniczo wiell-le sptJstoszenie

mornln~. szcze~llnie 11 mło

·d1,

potworzyły

polityczne. Na terenach
szkćł śrP~ni"":h był t jny ONR, była tajna
„Falal'«a", była tajna „Noga" (.,Narodowa
Organi:cacja Gimnazjalna"), był tajny so~jalistyczny „Sparbkus", były tajne grupki
komunistyczne, ba! widząc się dystansowaną
w wyścigu o młodzież sanacja Powołała też
tajne organizacje gimnazjalne: 1.'frzynasty
Maia" i „Związek Rewohtcyjnytn Piłsudczyków". •
taj1.e organizacje

Wszystkie środki były godziwe,
tylko zdobyć sobie irilodziei.

byleby

Tego rodzaju postępowanie miało swe rezultaty - i to właśnie takie, nad którymi
ubolewa Żółkiewski. Po pierwsze odciągała
po dntgie młodzież od nauki w ogóle,
organizacje z góry narzucały swym członkom
pewien schemat ideowy, 'ctóry tmiemoż1i
wiał stosowanie naukowego obielłty,vizmu i
należytego rozs"dku w ocenie z'łrówno nrzeszłości jak i teraźniejszości. lsto:ae stawały
1ecz
się hie umie~c;,!ności czy wiadornui'ci przekonania. '.~amiast mlod ~·..:ż uczvi'.! wszerh
stronnie, rickazywać jej prze, l: :e sy2t-=my,
od~ła.niać 'IJi? irozinaits;r.{;; aspekty lrnżdej spra
wy i czekać na jej własną opinię„ aż dojrzeJe. aż i1oma życie - ·;.rymar(ano 'ou niej
natychmia:>towej decyl;i, kazano odrazu
przyjmować l wlerzyc w jede:i jakiś s;ystem.
Chinkom !1a zdrowie nie wychodzi krępo
wanie od ~1zi ~r·1<a st<ln; st ją się kalekami.
To samo z mh:lyoni wnysbtni, ktńrym kaie
się wi<>rz ć w •Rkiś ~ysteir. Karleją umysł)'
W Jutach nti \Vl•ll pod wplYY.,.em ok(llicize nęk!.11r1 - pbli1:Vcznych i nai 'lQOności
wych, a w et'l~~e tlfopodle<t}ot·ci pod w~ły
wem starszego pokole11JR - młodzież :wyt
wcześnie dojrzewała politycznie i wobec tego !!Uyt tel \vdześnie prtekw1tRła poHtycznie. Wszystko było o dobrych lat dziesięć

za

wcteśnie.

Wojna, okupacyjne i. niepodległosciowe per
znów sprawiły, że kolejny
turbacje „rzut' młodego pokolenia zbyt wcześnie
dojrzał i życiowo i politycznie, że cały szereg odcinków prac przeszło pod kierownictwo młodych działaczy, którzy w normalnie
żyhcym i rozwijt!jącym się społeczeństwie
vsielił5y jeszcze ładnych
(np. brytyjs . i111)
lat ctclfoć na wstępne godności pań
n
s!wt-we i polityczńe. Obniżenie cenzusu wieku i doświadczenia u góry - obniżyło ten
cenzus i w dole. Dzieci stawały się przedhistorycznego
wcze~nie czynnymi aktorami
dramatu - i przedwcześnie doroślały. Historia kiedyś bezstronnie oceni ile szaleństw
i strat kosztowała · nas młodzieńczość naszych kierowników. Jednak i teraz juź możemv ocenić straty które ponieśliśmy przez
zbyt wcze>sne dojrzenie naszych dz'eci i na•
szej młodzieży. Wystarczy rozejrzyć się po
ulicach stacjach kolejowych, szkołach i wię
zieniach Weszło w życie nowe ,Pokolenie
niedouków z niepokończonymi studiami 1
szkołami.

Na odcinku

młodzieżowym

doszliśmy

do

absurdów, jak np. nieustanne szermowanie
hasłami w rodzaju „młodzi zmienią świat",
„młodzi odbudują Polskę", młodzi chcą tego
czy owego, za to że są tnłodti 1 mają dostac
to czy owo. Młodość miast być stanem prtej
ściowym, obietnicą przyszłości, przygotowaniem się do życia - stała się walorem sama
w sobie. Nie rotum, lecz właśnie młodość.
Kariery na tym robią na ogół ci działacze
gdyby przestali być
m?odzieżowi, którzy „działaczami młodzieżowymi 11

-

to

wśzedł-

dojrzałegb ze
społeczeństwa
życ~a
nie wiele
swą mierną na ogół ifiteligencją,
by znaczyli (typowj przykład ze znatiego

szy do

mi odcinka: starzy zawodo>vi harcE!rze, którzy t:Jtiza organizacją rtie są niczyffi w zyt!iu
społecznym).

Sprawa młodzieży w Polsce tak długo nie
zostanie pozytywnie załatwiona - jak długo
nie sprowadzimy z powrotem młodego pokolenia do wyznaczonych mu przez naturę pro

li

porcji życiowych. Młody działacz polityczny
czy pań!\twowy to człowiek 35-cio - a nie
·
25-cioletili.
U nas sprawy te zabrnęły tak dalelfo, ~e
sytuacji nie będzie
wyjście 11 tej przykrej
wcale łatwe. Trzeba się jednak o nie pokusić. Trzeba kategorycznie i radykalnie (choć
na skutki czekać będzie Się długo) odsunąć
młodzież od konieczności podejmowania decyzji politycznych, od politycznego deklarowania się - negaty\Vneg11 czy pozytywnego
W stosuiiKu do rzątiu. Należy wprowadzić
młodzież w szkole w zagadnienia polityc.me
i idE!ow@, ale nauli:a ta nie może przybrać
nigdy form już nie tylko agitacji, ale nawe~
tego, co nazywamy wychowaniem państwo
wym. Musi to być obiektywne i beznamiętne
referowanie wszystkich istniejących i przeszłych systemów politycznych w całym bogactwie przeróżnych aspektów. Wybór należy do wychowanka, li:tóry go dokona wtedy,

gdy poczuje ku tentu niesprowołtowaną ocho
tę. Oczywiście, by tego rodzaju wychowanie
potrzebne
mogło osiągnąć pełne rezultaty rozdział
są dwie rzeczy. Po pierwsze władz oświatowych od pał1stwa, na wzór
uspokojewładz sądowniczych. Po drugie nie się atmosfe-y wrzenia politycznego w
O ile pierwsze moie
całym społeczei'1stwie.
(na odcinku
być zrealizowane bez trudu
wytszego stkolfiictwa zasadniczo obowiązuje
autonomia), o tyle drugie wymaga lat. Al&
tu rysuję tylko pewną kierllnkową.
Cała trudtiość polega na t)'nl, by itistytucje powołane do wychowania - wychowya ńle
kształciłj wały, do kształcenia by oble zmus:rnJy P!łodiie± do polityki.
zaczyna ;powstawać
Gdyż wtedy właśnie
zjawisko, na kt0re z takim przerażeniem patrzymy my wszyscy: z ,Tygodnika Powszech·
nego", z „Kuźnicy", z „Gazety !Judoweji. i z
„Głosu Ludu".
Kazlhllerz Kuźnłew~kł

JULIUSZ ŻUŁAWSKI
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Spos& rpatTZeni.a na rzeczy, j<aki w tej bier:ania i wy.clą.gania wniosków og·ól· by1ły Tacjonalne, -Opierać isię mu.sfmy na
sprawie stosuję, m1ot..e się okia.z,ać dialekim nych. IPomiJając już to, Źie w w1elu wy- naukowych hadan•iaCh rozw'Jju społet:tJo
od sposobu patrzenia z;awodnwe.go peda- padkach obarczałoby się w ten sposób nego, na wylfryciu i wytyczeniu naturalgbga. Ate p1rzecież .sp.r.awa jest meryto- wychowanka niep0-trzebnym trud.em po- neg<0 k<ierlinku tego rovwoju, zgo.d.1100 !&
faktami, którymi życie społeczh.- określa
.tycznie initeresująca, paląca i niepokoją wtórnego ,,wynajdywania prochlu"
ca nie tylko dJ.a pedagogów. Tymbardzi.ej, praew.a'Żnie t.aki „Liberalny" postulat jes.t sr!ę sam'J, a więc zgodn!·e z neczyWietymi
maską dla zatajenia własnej berzideowo- fateresatni więkSzości i rzecrz:ywietytni chcąc nie chcąc,
że w praktyce pil:·arz,
}ej praChoć nie zaw.sze świadoID:Y*li staje s'.ę r·ów.ni.eż pedag'Jgiem, gdy daj1e ści wych<0wawc·ÓW. Poproistu ludziie ci pokoleniu .głosząc we wMisnej !'Jb.ron1e ów posttulat gniei:liami. W rezultacie, j.eżem Idee te si\
w.spółczesnemu i naistępnemu
będą przez większość zaak.słuszne a ponadto każdy, liberalnego, bezi.dieowego nauczani.a
swą lusiążkę do ręki kto nte j1e.st ca&1omci.e pasywIJ1ie u.sto- muszą prziedeż choćby nieświadomLe lll- .teptowane, jiezeli zaś są mylne =- będ<i
s.unkow.any do żyda, zn.a w.agę tr0skf o czyć na tb, że mł>odlzieżr wyposażona w pr~dzej czy później odrzurone. Ale gatunek lrudzi 1 którzy na jego oczach t'J- &w 11.<Jbiektywny" materiał wiiedlzy, sama tmusząć opf.erać s!ę na fun<liarrtencie :rzedzą się j dojrzewają w nu.rciie płynących 'Zlll!ajd.z.te ild.eę, a więc ohcą tylko· zwalić tzy-Wist}'ch 1nter.esów więks.zoścl, a Wfięc
z.a kfouunek postępu z tej większości wyr.a.stając - m'Jgą hle
odp'Owiedzi.alność
dz'ejów.
Bo też :z.a~.z.e, gdy myśli.my 'CJ sP·ta- na b.ark.i młodszych, d:ii:ałiając tymczasem być prz,fz tę więksiośc o<lrafo trafnie forwach wychowywania, itrulp!'fowan;ia 'i W\9beCllD.ie i opóźniając postęp. Ho prze- mułowane. Gdyż więks·zość ni2 zawsze
CLeż zatrzymanie eię jedynie na przeka- w'.d:2:'i jasno drogę swych tzeczyWistyth
św1adomie
kiSztałceniiia mki.dszyoh, te w atmosferźe pfzyczy nieśWla-diomie - wiążemy te myśli z źywaniu w epi'Jis-ób bezinteresowny, bez- dnteres·ÓW, będąc naszym poglądem, na kitertinek1 w któ- i-d.eowy „obiekiywrue.go'' dorobk.u wiedzy zWyc:.z.ajeń, pr.z.esąd.0-w i poi0rów - pbd
rym płyną dziej1e, na formy, ktete zamie- '1l p0k.olen!a na polrolente - byłoby z,a- przemoznym wplpvefii cliwllorwycłi emorzamy tym dziejom bud'Owiać. I ń'igdy rtle trzymaniem wszelkf,ego świadomego i ce- cji czy tez ni.er.zetelnej propagahdy. Dość
loWJeg·c> postępu. Niewąttpliwie niektórym przypomnieć, że naprzykład P'O pierWi!zej
było, nLgdy nie jest inaczej. Różnice są
oodajże
jedynie w stopniu i w gahtnku śW!ado- z tych lu<l:zi także i o to właśnie chodzi: wojnie światow.ej więks.z:iść
Jeż,eli wiążemy ze sobą tarni.a iN1'.e tylko' f.l z.rrzuoenie z siebie odpowie- chloP'ów w woje-W>Ód.ztwach zachodnich
mości.
dwte spr•awy czyli ispr.awę wyohowan!a <l:zialwości z,a prziyezl1oś·ć, ale też Q akty- popiernła entlecję, której wsteczny stosuilllek tlo rzeczywit>tych ·interesów cliłop
iideologicżnegó
i sprawę p()glą<l.u na kierunek irO'Z.wijania wne pow.str:zymywanie
skh::li był nam dobrze ~nany.
dzLejów, w .spbs·ób nie <lJość św.)adomy proaeeu budowianha dlzf,ejów.
jak:eś
wychowywanie przybieTa kBztałt-1t
T'Jteż aktualny w danej chwtili naetfój
W t!nrod.ze przed wkraczającymi w stfo1
1
d
czy nawet więK.s.ioścl
odŁamu
}aklegoś
„libera ne". .rę wychowania i.deam!i konstruktywnymi
przyipadkowe, różnoro n.e;
społeczeństwa nJ,e zawsze bywa miarO'Gdy zaś be spr.awy łączymy wprawdz.'e d pełnymi, ideami postępu społeczne.go a 1•' Il-LISZ poglą<l. na dalszy bieg TZe:czy, lud·zlle oi {){lri.oszą efę z najwyżs.zą niechę dajny. Ważniejsza jest ta opinia pu!blicz.a, kl·óra _tworey f1i.e rzy neczą.W:ym en.;.
na łl.ais:L:y r0zwój dziejów, Jes-t pog:ądem cią do j.akieg.<Jkohr1ek. wnfl~aln~ pl-OJ:m
idealistycznym, p().zbawionym wszelkiegl> wychowywania tl nauczania, jak r-avmież mowanlu faktów, od tej, która tw0rty słę
mate.rialu rz<!iczowego, sztucznym i niie- do państwowego kiernwnictwa w tej dzie- emocjonaln;;e .i przypadkowo z dni!a na
nauk-0wym - wtedy wythow)'wanie po- <lizfrniie, widząc w tym najpraktyczniejszy dzień. Ni.e w każdym momencie jeste§my ·
toczyć slę może po dr'Jg.ach zup1elnie .ab- w tej
chwili sposólb upowszecihniani:a dostatecznie świadomi naszych wepófuych
surdalnych, antyhumanlistycznyt'h, naw.et ideowości,
w:zbogacania .spraw. Tak jak w g·alerii obrazów trzieba
racj0nallllego
1
..11.
wbżyć dużo pracy, aby ptzek'()nać prnewręcz zbrodn;.czy1.;11, j.ak to się IS~ał-0 na- mlłod!ziiety w dynamikę idei. Wolą nauciętną publiczność .i rozwinąć jej śwfia
nfokont,roErWobodne,
całkowicie
·Cz.ariie
iprzyk.ład w hitleryźmi.e.
jednym słowem wryk6ztałcić ją w
domość,
im
W pralttyce z.amsze wychowyw·ani·e lowane - bo takie nauczanie pnwial.a
kierunku rnzumi.enia w.art-ości 1 pożytocz
i nauczanie - bez względu na to, czy na samowolne „chronien:e" młoooiieży
tak samo
dotyczy .zagadnień prostych, czy terż bar- pn;.ed ideą, b-0 takie wy<:h•owywanie daje nośCll dobnego malamtwa,
kierunku
w
społeczeństwo
trzeba
kBztałc!ć
musi wiązać im możliwości z.atrzymywani.a młodzieży
<l:z'ej sk0mplikowanych gorzej rozumienia wartości i pożyteczności rasię z j<akąś ideą, aby spi::łniJać swoje za- w cieniach k'Jruserw.aty.zmu lub nLeil!aukowych m'lbów l fanta- cj0nalnych idei spolecznych. Sprawa ,,za.
dan'.e„Dając dz:ecku po mz pierwszy wi- jesztze je.st czyinś isz,erdelec do ręki, abf zjadl.o ntin. kaszę rz ta- żji, pod pO'Z<Jrami wyposażenia jej W l'ÓŻ mówienia społecznego"
lerza - ni·e poprzestajemy jedynie na nobarWny wachl·atz „obiektywnej" wie- szym, głębszym i wybieg.ającymw znac.zfiiie
danym
poszczególnych dzy, którą w rzeczywfstości podają w dalej naprzód, ni'Ż aktualne,
mu
i.apTe'Z1:ntowaniu
fylk-0 momencie i na dzisl.ejszym etapie
przedmiotów, ca:yli taleraa 1 k·aszy, widel- sposób nie-'Joiektywny.
rozwoju odczuwane potrz:eby, choćby nie
ca, łyżki i innytł p.rzyberów, poz'JEltaWalcząc z wprowadzeniem wyraźnych
tylko p~zorn.e, alte nawet l'zeczywi.sŁe.
wiając jego uznaniu spraw1:; wyboru .i spocelów ideol'()gic.znych, z wprowadzeni:em
Gdy nie myśli się o niczym więcej jak
.s·o1m jied71etii.a, lecz daje11ny :tnu wyraźne [acj•onalriych itdei społecznych na teten
o 'i-aspakaj.anliu aktualnych i już po-.
tylko
wskazania. Mamy bowiem ideę sposotlu szkoły - i nażywając to „rozp'JlitykowaW5z:edmiie uświ-adamianych s'Jolie potrz.elJ
.spożywania kaszy. Gdy kształcimy k'Jqoś niem" ~ argumentują najczęśdej, że tanie kie idee wyi:uwa·ne są zawsze przez gru- - ~o z,aczyna się myśleć coraz bardziej
w dziedrz'ni1s kultury plastycznej l'l.merykatiski,
Pragmatyzm
popTZest:ajemy na pokazywaniu mu jedy- py w społeczeństwie n:eliczne, że prz.e- berzu1eowo.
nie obraz·ów w galerii, lecz tłumaczymy waźający otllam społeczeństwa ich nie który w pewnym eta.pie diił?jów tak waż-.
dziś dopro-wiadz.lł
ną. tam rolę odegrał,
m11, że obraz Gierymskiego i-est dobry, a chce, że to nile są idee „większości". Co
całk'Jwitej bezideQstanu
do
Amerykę
obraz Styki zły. Mamy bowiem ideę do- w,ięcej,
napozór mają
tiak,
mówiąc
brego ma •arntwa. Gdy uczymy ekonom!i słuczność. Racj0nalne i naukowe ide po- Wi'Jśd. Wpłynęły z11esttitą na taki sban mesp!MWy. W sumie - potrczebna je.st n<im równ!eż idea Ja- stc;pu społecznego zrazu rzadko bywają my d inne 11amb:jisze
oosoboo w biogactak.
fo,
spobeczeństwo
kie-g'Jś najełueznłe}c;z~go tlJ.a w-pólczesnoi-deatlli. dost·ateczni!! uświ·adarnianymi soelwnomicz- łi;e pr.z.e.z więltszośc. Z jedną tylko uwa- tWlli WIS!lelk:lego r.odzajlu, :z19.czytt11a j'l.l!Ż d~
porządku
ści l przyszłości
siić się (jiak. Widać crnnarz. wyiraini-ej !l tam.;.
.
neqo.
gą: ż-e to nie jest żad.en iargument prze·
1!ejszych cziasopism, rz: 11iif:e1natJwfy i z dóo.bifo
Tam, gdiie brak na:m idei i poglądu na ciw].{o sens0wnośd! i wartości społecznej
blnakru ńosit·atecz:nd&
diząicycli .relacj~)
tam wy- tych idei.
kierun1zk ludzkieg'J postępu okiieśl<onych c1elów. J1ak się t'CJ obecnte
chowywaniu i kszt·ałcenlu brakuje jaklthpowiedzmy sobie otwarcie
Bo. zawsze dtieje w takd1ch wyp1adkach - ten
kolwiek c'elów. W świec:e współc'Zlesnym W'ęlłszość nile zawsze bywa . wyposażona
nl'.te łJll.ldujący zo.yt wi'ellk!l·ch perspektyw
stanu
takie.go
widać wiele przykladów
W z<lolność najtrafniejszego oceniam.a. 1Stan rzeczy p·ok<rywia. Ameryka wobec fil;.
meczy. Albo i<l.ee są w ogóle niieekryet·a- i doceniarua rzeczy, kt ·re wyruikają z
nyich i W10b~c łlri!. bie finar.zesarni 0 „Liberat.
l:'Zowane, tz-y niepełne, albo istnieją tyl- rozwoju jej naturalnych polrz.eb. Powoły
.noś.ci". Ale w świede Wl'lpóbdlesnym peł•
ko W peWnyth dziedZ•inach, a n'ie 'stnieją wanie się wie wszystkim na nastroje na ,J1ilH!I1alność" oznacz;a pełną „bezlidie~
w innych, nie tworzą.t wskutek tsgo żad „większości" kapitulacja VłóśC".
często
b
ptezentt.ljącej
tafoścf,
P'Omyślanej
nej
przed niewyr<0bien'1em i niewykształce
FonT11ują·c p1ogląrl na kierunek roZWojl11
oibriaz jakiegoś pełnego, szerokkgo celu, ru'em, albo najstraszliwsz.a z demagogii. sp~łeczrr2g10 i biwdując ideę, 1Jrze/bia Jakku któremu mogfoby zmier.z.ctć wychowy- Gdyby się tym kierować napnykład w J]ajś•oiśJej jeszcze rnz podkifieślllić to
w.anie nowegio c~ł'Jwteka.
liter.aturze - tr1Zeba by w jakości produk- chciałbym - oprzeć ten pogląd i tę ideę
W tej sytu.acji i wśród tych spole- cji literacki.ej niie przekraczać pozfomu na pnaWdziw(e narukoWej anallt}e ziawisk.
ezi~ńistw czy grup społecznych, Wśr·ĆJ.d kt6- p:cs.en1ek Harrisa. Gdyby tym się kier:>- i folótów spoleicznych. Inacz1ej !:ormowall2
rych panuje ów n'.edostatek ideowy, wy- W>ać w malarstwie - trzeba by wyrzec się poglądy. i z czego iuneg0 wy1mstające Idee
rażający s'.ę zagmatwanym obr.azem dro- W!;zy.stkidi dzieł s.zluki lepszych od Qbra- są memcjonalne, sp.oł.ecznie bezwa•l'ltobnyC'h iiclei, niepowiązanych ZJe 1Sobą, nj.e zów Wojciecha Kossalła. Gdyby się tym ściowie, nlisużybeczne i niie tylko niie wyrewid0w.anych i nie wyzrt.ac.zających po- k!.e1ować w wszelkiej pracy nauk:oWej zma.C"ZJające po.stępu, a:le często wręcz antysłyszy się często od ludzi, któstępu i poz1i.awcZ?j - trudno by było zr'Jbić hu.fu.;1rr:6'tyczne. Tym się odzl16.czają p.rzer'E'( na tan fakt przymykają oczy, że wychoć parę krok.ów naprz.ód. Gdyby kiero- <Le wmystlHm we.z.elkie i<.l1ee, wyw~dz.ąc~
chowyw.anie ' kształcen'e powinno być wać s,ię tylko takim doraźnym osądem eię z p1ost1awy szrl'll:CZJl'ej. MeaFs.tycz,nej.
wolne od we.zelkich „~endencji" id·eol-o- w·E'ir:zo~c! w UBta!rn;u 10gi.cznych wnio- R.'l!eczywis.te će1e, ~~żące na rzeczywr..stych
gicznyth, że tt.aum:.anłe powinno ogr;ini- sków z 1Pa1ierf.ału fakt6w gospodarczych dllogia.ch postqpu sp.olecz1ruego, objęte bye
cz:ać się tylko do prezien!towania Utżniowi ci,y nawet po.J'tyczuych - nie łiatwo by- m'.lgą jiedyn'.e ilde1ami, IYl.alo"\Vlanym~ iz na.J•
czy 1SttldentoW1i 0.otobkU W'.iedży z całko~ łoby zb11<lować poqlątl ca-łkowi!~ie t.a<:jo- ściślej realiśtycz'lej postawy W>Obec ś·w"la·
witym pozo.sMw!entem mu kł'.lpdtu wy- nalny.
ta i j1eg:o dZihejów.
kulturaloo,
Twbr.ząc l<le() społeczne Mee t6;kie, poeii~dia.Jące p-0s•bać pow.iznq
*) i>or. 11.r. nr. Kuźnicy: 9, 12, 14, 17 i 20.
gos.podar.cze i poli!tycxne - a chcąc, aiby f a::zebeln'lle bnunian::Bltyiazną, !idee pra wd12i1..

STR. 5

KUtNICA
wiego p.06tępu sp<>reCZlllegiQ -

.są

pożyteczne w szk•'Jłaoh niż.szych

nriJe tylki?
i wyż

szych, ailie WJlll106il kioni.e.cznie i n~..:QdZ·OWM
jeiieH chcemy wydnw1ać C'?:łow~ek:a dojmaMgo <lJo swej wspókzesMśd św!iadio
mego - oba·czajiąicych gio pm.Memów il rz.eozywi9a1e .got<>weg'.> d'O pr~ej ~-::;-l. odp~l
wiedzialności 'Za d'allS'zy bieg rzeczy po
dbra.nej, najba.IlCLziej logiicznej i racj-0IlJalnej li.mi, a n.Le człow:·eka, błąkiaiqcego t;ię
pół żyda
lllajtrozma~tsrzy.ch

przez

wśiród klręiby eh śoiierek
!w1'.JII1ili bez okireślrmego
do 7Jadnej. Bo okllleśl:ać swój
IIliOŻIIlJa j•edyn·iie rz poobawy ;deo- a zmf.ieniiać ją w kiażdyrn p:>-

t!ilbosunku
sto611lllek
J.ogkmej
k·oLeilJilll beri hisboryczniie UZJ&Sia<linbnyc.h
powodów, oo znaczy fll~e pr-O.S1towiać drogi,
lea"L wy:r:z.ucać o:> chwi!La hiLSboJtl.ę z J'e.i
toru . . Historię, kitóra j•est p1'Z1ecież dh1żsn
od· ży<:i:a Jednego pokQllen.iia.
Toteż µna.ca nad mozW'ijaniem
hńsllo!ri'i
po określonych toPaich powiin.nia być
pracą podobną pracy w labonatomach chemicznye!h, w ktt-óry;ch rzastępy tl'CZiOny<:h
częst'O przez pokole~a całe ciągną 7Jharmon1.zi'.>wiane wysiłki w obrębi.e jtediniej
idei, jednego wspólnego celu.
· Wsbmąs ostiaitniej Wlojny mi•ał prrzylllajmniej tę jo•dną diobrą t!ilbronę, ż,e częśdo
wo obę.M bezużyteCZllJe, nri.ere<:j1:>naln{'!
i be?J'.doowe formy życia społecznego f oaLy9oił z niloh teJ1en, w zasa.ctrz.iJe ułtalt
wi.ają.c
W
ten SDOBÓb OOrestal\lJilOWlanie
n.dei l'lleczywishegt:> po.stępu. Nie powtl.n.no
eię dopuścić do zmamoowian.iia, do uiflracerua 1.ej szaru;y. I dlartligO tym uwiaż.Iriej
pa<br.lymy na ur.zącą się młodziież, gdyż
nasz.eg-0 ŻY'C ·.a nie wystal!'czy.
Zre.sztą oomi ·n.fa j·esbeśmy najLepsd. Min.J lli~eusbająioej walki o śwliaitłv.> 1!1acjorualitzmru.. w któnej upłY'Wla naS1Le życ:e ciągnąc za sobą 1uia.dycj_e
wieków, n.apewno ruie całkowkie jesrzcze pO'Lbyli:śmy
si tNl<l.:y-.:ji'. sp:oł•ec:i:niiie szkiodlliwych, podcui.s ~ 'y staJl'ldmy się ziacbi0wiać pożyte1cz
ne. ·i·e e:i:ko<l1iw-e - od'Pęciz,anie - przecież 'wW1a1Tzysa:ą nam j-es'Zloze tiu i ówdrzie
w &tylu życia. w sztJUce. w ocrzruciach.
• tyle, że umiemy już od dawna lokalizować je, jak ch-0robę.
Młodlzii.eż powi'J_penna j•eSit w imiej sytuJa.cjli: n'.1e poai•a<La niemal żadnych tiradyc,jd społeczmf..ie pożyiteczm,y'Oł1 ti wiarto$.c.ilowych. Są to wynikli warunków, wśiród
których sw.e najważniejsrze
pod tym
W!7ględem J.atia spędzidia. Wys~a,1-,czy dob[fle
się tej mł•0d'.1l:eży ptrzyj1TZ1eć i pirze&UuddioWtał liczne firagm.enty listów,
drukowanych na 1.amach „KuŹlI1i'cy" w odpowiedrz.i
.M '" pamflet Żółk•if'wskG.ego, aby .s~ę o tym
praekon.ać. Natomiiast p.osiJada ta młod'l!Leż
pewne .zalety paiaktyczno-żychwe, kitóre
skierować się moqą kiu zł.eIIlJU lub kiu dofueIIllll. I posi'.iada przede wszysitlcim wielkli
głód wiedzy; kitóry zaspokoić IIllOżna
w
- sposób przemyślany, WS'PÓłc'ZleBIIly i okireś1')ny iidirnw-0, , wychoW'Ująic tą dlI'ogą lllOwego człQwiieka, wyzbytego WS'Zielkliich
mitów i przesądów, aJe zwiąZ1anego z hiS'borią kiult'l.llTy i jed!noaz,eśnie dojirrziałego
dJo Il'Jl1JU'!Illi.eniia idei me1crzyw".sttego postępu.

Pokonia'llli·e teg-o kiapitalnego zadania,
które całym swvm oiężarem nad naszym
pokoLenliem mwf'.lsŁo i jest szansą nie do
od.IlZ'Ucenii.a, z.a.Leży j~dnak llliiie tylk.o od
21ap],ą.nowanila rorzs.ądn.ego i celoweg.o sySll:emru n.a'lLCZaruiia. Trzeba p.o2la tym jaknajptręd:z.ej i z.a ws'Zelką <:einę stwiall'Zlać tej
młodrziieży W\SIZystk1:1oh k~as sipo·~e.aznyich
<:ior<l.IL ~epsrz,e wia.ru.n.lci pmacy i życia. Na
Uniwe•rsybecie Łóc:lizkrim 30 pwc. sbud.entów jest chorych na g;rużlkę.„
Drukowiane w „Kużn'.cy" Hsty studentów, uC'Zni-ów i nauczycieLi (w N-rze 15,
17 i 20..Jtym) . opisują te wa[IU.Ilki Pfilil.CY
i żyo;·a w sposób wystaircziająico reail·i sty·czny. OdCJllU.Wa &i.ę po tej 1ekWrzie tym
więksrzą troskę i niepokój, ż,e cll!O<lrzń tu I )
lu:dlzi, na- których ba'ZJUjemy d.ZJień jf\.IJtrz.ejszy. N:ie.nQ.rm.a.lnie rozwijająca stlę przez
lata wojny, a dziś dągle. j·es-zicze w swiej
lntaei.e nliiedost.atecznie ubtI!ana i odżyW'iJa
na, t!i/tłoczon.a w dasnych móesz.kani.ach
i 'bez kio1111iecz·nej pomocy &zkolruej
mlod'llież z trudiem wakzyć · mrusi o egzysbencję.

Ale nie tylko to uwidiaczni.a s'.ę w tych
}~bach. W st'Jpnilu znacznie większym, niż
:Mlent.e się n.a wairunki materialne, p.owta-

rza. t!ilię

STEFAN ŻÓŁKIEWSKI

· Głos w dyskusji o młodzieży
I.

WSTĘPNA

.hzeprow.adzbliśmy

nad

siprawą

REASUMCJA
w

„Kuźnicy"

dyskusję

młodzieży

d:zisi·ejszej. Miala ona
fCJormę ni·eco ·inną niiż zazwycza•j.
RoZ1PoczęJi.śmy
pamf!et~ym
ar,tyk.ulem,
potem z.aś drukow.a:liśmy listy I glosy bezpośrednio
zainteresow.anych, t. j. mllooy.ch.
W tym zaś numerze zamykamy ten spór
trzema artylruilami.
R.!asumcja dotychczas
wy;powiedzianyc.h sądów 'Pozwala stwier<lzić,
iż sy~uaoja nas-z~j mlodz.eży wymag.a pll:anowej ofenzywy i.deologicmej. Podstawowe wytyczne tej ofenzywy dafy.by się, jak myślę,
tak w.jąć:
1) Obielktywne
przy.czyny sa>0wodowa!y
lkatastrofalne niedoks:vtalcenie naszej młodzie
ży to narzru,ca nam walkę o szyibiką reali·
z.aaję reformy sU:olnej.
2) Z tyoh JaJmych powodów młtxlzież nasz.a
1)ir. dorasta do poziomu ogiól·no-europejsildei
kulbwry. Tymczasem tyilko sprawne opanowanie S1Uibtelnych techni•k klll.lt'llll'owyoh, które
wykszta:lcil nowoczesny człowiek mogą uzbroić nasze sipoleczeństwo do iprawdziwie
nowoczes·nego żyicia, które c~chuJje wsipólnotę kwlturalną naszych czasów. To wymaga
cdrzuce-nia na~wnvch separatyzmów, które
przynosi ideoloi.ia odrębności kultury ludowej,
3) Mil.odzieży naszej brak krytycznego, nanlkoweg.o pow!ądu. na świat, cz.ęstio nie . zna.idule ona we w&oolczesności tych wartości,
które bętdą-c źróólem pr.awidzJwie ludi7!kiegio entuizjazimu i usipra wiedHwieniem równie l1udztkiego Olbuirzenia, są j~dnocześnie czynnikiem
lksztaMuóącym <...hara1ktery. Miusil!Ily mlodizieży
otworzyć oczy na te warrości, obQok których
przechodzi obojętna i nieświad'Otna4) I wresz.d! brak tel ml.odzieży umie.jęt·
naści sądzenia spiraw ludzlklch, brak określo
nych gwstów kuliturowyoh, to ją dySkwal:fi·
kuje Jako twórcę nowy{;lb w.artośoi, nowych
hierarcMj wartQośoi, nowego sityl!Ju życia. To
z.aś wy~a zmiany
IJ)Otocznydh pogilą.dów
na rolę myślenia ;p0litycznego, zmiany pc>glą
dów na idea•! życia kultwra!lneg-0.
Na te tematy chcę poprostu zahr.ać głos w
dy sklll&,ii.

II. TECHNll(A REALIZACJI
. Wiele j111Ż 11>isano o naszym PI.anie reformy
szkolnej. Jej zasadnicze wyty•cz·ne są w:laś
ciwie uzgodnione powszwlmie i dobrze znańe. Posit::!faty demokratyczności, powszechnoś
ci, jednohto!i·"i i bez.pl.atności są ogólnie 'IJfZ1'jęte. Nie będę tu do tych spraw ustwj-0wych
w.racar. Pragnę natomiast zastanowić się, jak
przygotowana refonma może zmienić nasz typ
życia

kwlturalnćgo.

W prasie naszej („Sztandar chJJ\opski" i
,,Kuźni-c.a") przeprowadzona z.ostata dyskl!ls.ja
na tema~ technik! urzeczywistnienia reformy
szkalnei, tempa likwi<Jł()w.ania szok& niżej zorg.anizowanyoh, w.prowadzania ośmiolatek i
nowych proJ?,iramów, 'J)rzynosiz.ących rudymenty nauczania systematycznego.
Publicyśoi „Sztan.daru chłopskiego" proponow.ali dopiero . wtedy realizować nauczani"
ośmio'letnie, kiedy będzie można rÓ'Wll1omiernie pod1nosić poziom siz,kól na wsi i w mieś
cie, .aby nie pokrzywdzić wsi- Rozumowanie
to srpotkato się z krytyką ,JJIU/blicysty „Kuźni
cy": ten mniema!', źe sztuiczne powstrzymywanie proces-u podnosz;!ni.a ipozfomu szkól w
ośrodkach, które mają odpowiednie do teg.o
warnniki teohnkzne, jest błędne. Procesów
S11Jołeczn:v1::h, które dojrzały, nie da się sztu.cznie po.wstrzymać. Miasfo · bedzie górowało
silą swego wyższego ui;brojenia t;!chnicznego
i cywilizacyjnego. Nie mając ósmej klasy
szkoły powszechnej, z.apełnfać będzie pierwsze klasy gimnazja:lne, rozbudowywać ch.aotycznie samYl!TI ,p arciem nieugiętych sil emancypacyj.nych szkoty średnie. A b.!z.plan•owość
za wsze jest s:vkodliwa. Natomiast rozbu.dowywanie z rozmachem
ośmiolatki, odraz.u
wszędzie tam, gdzie jest moż.liwe, choćby narazie mp.rzywi•lejowalo miasto. wyjdz;ie w rezultacie wsi na dobre- Gdyż właśnie automatycznie poddągnie stan organizacyjny szko·
Jy wiejskiej, !która będzi;! musiała nadążać
za miastem. Narzuiei to pl.an jednolitej szkoTy. Tymczasem iponiechan•ie szybkićgo tempa
reformy SIPOwoduje, że górujące mi.<fsto znajdzie sobie formy awansu sżikolne!!:O nieprze·
widzianego w 1J1lanie j~dnolitej szkoly - co
jeszcze pogłębi
istniejący dystans między
wsią a miastem. Tymczasem zaś jest to podsta w'OWY zamie.rzony rezultat reformy szkol'llej - z.mniej-szyć 1 wreszcie :zJ!ikwidować ten
dystans Jru,ltmralny. Jest to podstawowa !konieczna dla normalnego rozwoju narodu zmiana tl'>Pu dotychczasow~go polskiego ży
cia k·ml'tiura111ego.

bam. n'lllila niepokoju. o brek. dość
j-asniy<:h celow, nuba rO!Z.'terki1. Mł,od:z1 błą
kiają t!ilię po kirótki1ch i klrętych śct'.ieżka'<'.h
bte~ildieow0ści i co więcei zdają solb6e
z teg') sprawę. Ta kwestia w każdym liście
wyb:jla się oo p.ierws.z.e mń•ejsce. I cóż tu
mówić o tym, że w · s.zkole należ) Z·am)lkoać ' okna · pr;z.ed powiiewem wyira:bnych,
III. KUL TURA LUDOWA
J.fonstruktywnY'ch ildld sporecz.nych, kiedy
Ma
to
w
lron~ekwencii dać jednolitość kul<li. · co t!iliedizą t.am na ł·awk.a.<:h, już dziś
tn:rrep;x:zą się bez tych idei, j~k bez ~o turaliną kraju. Ma przełamać ciasne szranki
folklQoru na wsi, naiwnej kultury ludowej. wiebru. Wid.ać to w k.aż<lym ich słoW'11e. Podciągnąć
ogól sipoleczeństwa do poziomu
Je6lt to znak wiażny i znak zobowiązlll kultury ogól·nonarodowei
i tym samym ogóljący.
noludzkiej, z.btliżyć masy wiejs•kie do trady· Okires hiisboriń., w kotórym żyjemy, z }ego cyjneg10 dorobku kulturalnego Burnpy w jego
brudinośc<lami i jego ideamń - dt')mag.a. siię najdos'konalszych przejawach- Sens pozytywwychowani1a nowsgo człowiiieka. Dob'me ny t~go jest zarów•no śoiśle kultu·ralny jak
by 'było. abyśmy nie zb.a.gatel'zowali ta- i s.pol ecz:n y.
kiego zadania i takiej szansy.
Qbrońcy !rad} ~yjnej kultury 1.udo\\'ej Z\I ~ ·
. Jąliusz tuławsk~
acle 11Jodkr ~lizją odrębność IPSY·chiki w·iejskiej

'

i mielskiei radziby kopać pl zep.aść między
interesami" wsi i miasta, między dążeniami
jednych i drugich środowisk.
Ten zasa.dni•czy seip.aratyzm jesit nie tyl~o
fal·SZY'WY teoretycznie, ale jaik zwykle zawiera btląid sz.ko<liliwy społecz.nte. Ci sami obroftcy kwltury ludowed w•idzą w ni~ szczególnie
cenne iprzeiawy „dwcha". Mniema.ją przy tym,
że ta szczególna duchowość chłopa ksztat.buje się p.od wip~ywem prY1J11itywnych war.unków życia, które oni nazywają „obcowamem
z naturą". Chcąc zachować s.kwt~k - cenn~
odrębność duchową chłopa i j~ bez11mśredni1
wyraz - lru1ltwr·e ht·dową, muszą ~ą.żyć do
zachowania i przyczyny - pryim1tywnyclh
w.amników żyda. Tak też <los.łownie pisze
awtorytatywi\y ideol·og tego ;lder.u111kitl, St. Pigioń, w ostatnio wydanej książce. „Zarys no~
s..zej literaiturY. ludowej" (~t.r. 13-:-28). Wro!':1·e
im jest techniczne i cyw1l1zacyJne_ d'Oz.bn:ne1ni;!, industrializacj•a W\Si. Lęka.ją s1ę bowiem
wtedy zaniku tak cennej d'la nioh odrębnośoi
ku;ltiu.ry !l!ldowej, ź.ródfa s•karbów duchowych.
Tymczasem całe to rozunnowanie jest blęd
·ne ,cala ta idedlogia jest fałs,zywym proroctwem. Stan naszej wiedzy o kulturze jest
dziś taki, :le nie rpozwal•a nam przworządilrn
wyw.ać w sposób konieczny o'kr~ślonym wytworom kulturowym pewnych za~vsze tych
samych treści dwchowyah. Przeciwnie, doświ.a.dczenie nam mówi, że wytwory Jru1ltu.ry
wraz z wpływem czas.w wiążą s-ię dla nas z
coraz to innymi treściami dwchowymi czy
znaczeniowymi. To, co w :pewnych w.arunw.ach mogillo wSlkrzydlić i uwz.nio§lić c~lowie
ka. w innY'Ch warunkadh, w innym cz.asie może być źródfom rozterlki i d.wchowego zastoju. R~jowSlka obrona systemu pansll)Czyźnia,;
nego, postępowa m swó1j cza$-Jju1ż w XVlfI
wieku byla źródilem Jnn~~ch zgoła, podniet du,_
chowych - wychowYwala nie nowatorów
lecz wstecznrllków. Cienpiętn.ictwo naszych romantyków byito źródileim sublimacdi duchowej
dla ll·oko!eń P·oliowy XIX wieku; dla ludzi eipoki Wysipiańskieg'O i Nowaczyńskie.go, jak
świadczą ci !Pisarze, byto źródTem zaikilaman•i,a l maramnu duc'howego.
WSJPókzesna wiedza o lrudtuirz..! 11.[e pozwala w sposóib jed•nozmacZlllY przyporząidlknwy
wać pew!!lyoh 1P1
r.ocesów żyiciowych i 'ZIWią
:z;any.ch z ni.mi .psychicznych określ·onym procesom twórczości .kiul•mrowej.
Nie można
twierdzić, że jest ja.kiś związek iprzyczynowy między p.rymitywnym gQSipodarowaniem
chłopa, jego przeżyciami ipsychkznymi i formami jego twórczości ku'lturowej. Przeciwni~ badacze wiedza, że kuatura 1wd~$a ra·
czeJ wyw.odzi się z nieudobneg.o n.aśfaduwa
nla 11>rzypad'kow•o na.potkanych d"liet kuMuiry
dojrz.alej, ogólnonarodowej, dziel Lwltury -klas
uprzywilejowanych, które dysiponu.ją techniką dziatania kulturowego na danym poz:iomie
historycznego d1oświadczenia ludikoścl.
Na
tak więc wątłych przesłankach nie W•olno
nam opierać pr.agraimu ikiuntiu1ra.łnego, który w
lkonsekw·~ncji
chce konserwować wieś na
IJ)rymitywnym ipoziomie cywiJizacY'inym dla
wię<;ej n.iż wątplhvych korzyści „duchowych"
i który chce utrwalać rozdział między wsią.
.a miastem. Roz<lzial, u warunkowany nie odrębnościami IJ}Sychicznymi, lecz stalyrrn w ustroju ka•pitalistycZlllym 1Przeciwieństwem interesów miasta I ws.i wobec opóźniania się w
rozwoju ekonomicznym .rnlnictwa w stoSllL!l!ru
do przemyslu, co jest z,ja w iskiem Wll.aściwym
ustrojowi kapitalistycznemu, a co pociąga za
sobą wyzysk wsi przez miasto (słynn! nożyce cen!) . .

Nauka byla od egipskich czasów doi!JI:en:i zarorośnie strzeżonym !Przez
wprzywileJO":V.a.nych. Masom dawało się jej ~urogat, wiele
natomiast tresury zwanej urabianiem osobowości. Nowa szkoła zamias·t zalewać potopem 1pse:.idowychowawczy.ch czyta~ek? 1J'l'ZYg1otow.u:Je do rzetelnej wiedzy o św1ec1e, spe>!eiczeństwie i !P'fawach nim rząidz.ącyoh.
Wytyczne ideowe naszej. reformy szkolnej
są z(!JlJowiedzią
historycznie k?ntecz.nego i
w.laściwego przeobrażeni.a czilowicka w Polsce.
Tyle o treściach lnblektualnydh, lkt&rym\
ma operować nowa szkota. Le~z wiemy, że
naiw)ęcej niepokoju budzi wątJ;iltwość, c_zY ta
s?Jk.ola będzie miał.a <!ość bogate treści moralne bez których ksztartowanie ch.ai:,akteru,
.a na~et i umyslu., nie jest możliwe; sama
bowiem wiedza nie starczy, nie jesteśmy
przecież maszyn.ami do myślenia i 1P-0znawa·

n.ia.
Szukanie tych źróde! moraiJ.nych wychowa·
nia to jednocześnie droga do sformufowania
zada'ń jakie refor1ma szlkoln.a i rzeczywistość
ipolsłk~ stawia przed nauiCZY'Cielem.
Twierdzę, że: obraz dziel, spraw i dąże(J.
którą są budowaniem wolności i szacunki
czitowi;!ka w Polsce, które są emanc :~;pa~ją
wsi, gospodarowaniem spolecz!JYm, odpow·iada na}g!ębszym historycznym potrzebom reforuny w naszym kraju.
Twierdzę, że to wszystko, o co wakzymy
I z czym wakZYl!TIY, winno •i może być źród
łem naijbard!ziej JudZ'kiego i godnego nas1zych
czasów entuziiazmu i obiwrzeni.a.
Twierdzę, że związanie młodego 1J>Oko.lenia
z tymi dziełami i zami;!rzeniami winno i może być źródłem moralnej <loskonalości charakterów.

V. ABSOLUTNE I HISTORYCZNE
Zludna i :z;byt dumna ambicja dla czlowi·eka jest szukanie absolutnych. niezmiem1ych,
pozahistorycznych nonn i źródeł silv moraln1ei. Winniśmy sie z cala pa:kora nauczyć ~e
nić hiisto.rycz.nfo zmienne ~deały, bo od,pow1ada to godności Iu<lzk~ej, taki·ej, jaka posiadamy. Człowiek nie jest tak godny, aby
był bogom równy.
Obca mu jes•t niezm'1einn-ość. Ale w~aśnie historyczność stawanda się
- jest' najbardziej ludzka .
I doprawdy myślę, że dl!IIlo nam już nioejednokrotnie świadectwo pięknych przeżyć mol'.alnyoh Z\vląz.anych ze Zimiennym historyczll) m . z.:zetc:em
i niedolą. Dla wyzwolenia
z siebie wewnętrznych sil człowiek ·nie 1>0trzebu.i e absa:lutu. Bardziej mnie ;porusza, sił
nieJ budzi entuZt.iazm i gniew obraz rzeczy·
wistych, historycznych celów, aniżeli fal'szywa, mitologiiczna fikoj.a wiecznych dążeń. Czy w istocie g.!ębszą, boleśniejszą, lulb
W'Z.nioślejszą jesit mito[.ogiczn.a tragedia lilldzkiegio żyda - rzeczy n;ijibardz.iej lkruchei ze
wszystkich, rolJJ)iętej milędzy dw.iema wąt·
11liwyimi otchłaniami: niebem i piekłem? Czy
tY1ko takie 11>ascalow&\ie sforrnu~owanie moż~ być źródłem moralnych iprzeżyć? A czyż
nie g~ęibiej nas dotyka tak niewątpliwie
iprawdziw.a tragedia cz.!owieka naszego cz.asu
- że jest niewolnikiem siwego dz.iela? że 11>anmdą nad jego wolą., sumieniem, indywldual·
nym 'l>OCzuciem s:prawiM.liwości żelame prawa przez tegoż czJowieka stwmzoneg'O sys·temu produkoj'? Że srumą od;r.azą do krzywdy
JIUIClzikiej nie -potrafi odwrócić 'Ziła kryzysów,
beziroboci.a, wyzysku?

Odraza do tel/io. Po marksowsku okieśJo.nie
go niewolnktwa · człowieka wOlbec jego wlasZadaniem reformy s.z kolncj jest 1!1Pl()wszech- ne&'O tworu i dążeni.! do osiągalnej p.l.anoweJ
nienie dojrzałej ogólnonarodowej kultury. Bę zmiany tego sta·nu rzeczy - sądzę, że modzie to jednocześnie koniecznym s1mlecznie że właśnie silniej '\J.skrzydlić dzisiejszego
ipowiązani ~m szkoty z życiem i jego potrze- czi o wieka.
b.ami. Skuteczny sysitem wychow.ania musi
Dążenia demokr.acii .p olskiej sa dążeniami
bowiem być tak pomyślany, aby przysitos-owywat mlade pokolenia do •najp:.Jniejszych wyrosłymi z tradyo.ii mchów ludowych, z
tradyoji ich s.t'Ul~tniej walki klasowej. Z trazadań. które stawia przed
społeczeństwem
potrzeba historyczna. Dla nas jest tym zada- dycji Gromady Gru<lzią; Sciegiennego, Dąib
niem podciągnięcie cywilizacyjne naszej wsi, rowskiego, Wa.ryftsik;ego, roku 1905, ruchu lu~
dowego poczatku XX wieku. Odrodzona Poljest intensywny rozwój t;!chniki w kraju ska tworzy S•ię według myśl! wvrosłei z dnień
abyśmy niogli szyblko i sprawnie od!budować
bezprzykl.a•dne straty .w ojenne i zagos•podarn- chłopskich i rnbotniiczyah. Nauczyci•el, •. wi~ .żąc
wać obszary Ziem Odzyskanych. To są truiz~ si ę z nimi, winien prace wychowawczą podjąć
my. Ale ich wielorakich konsekwen.cji w p-o- w duchu potrzeb tei?:o budownictwa.
lit~·c e kulturalne_;, polityce oświatow ~j. w ideA potrzebna jest śpieszna decyzja. Czas
ologii - nie chce s:e widzieć!
nagli. Nagli zwlasZJCza sytuacja młocLgo poPrzede ~szystkim nie docenia się podsta- kolenia. Przeżyte przecież klęski wymaga ją
wowego negatywnego osiągnięcia w polityce świadomej pra.:y, jeśli to p-0kolenie m.a być
szkolnej. Oto definitywnie weszliśmy na dro- w 1Jleln1i wyzySlkane <lila tych najpilniejszych.
gę retnej eliminacji
elem~ntów
faszystow- koniecilUych zadań.
skiej ideologiii w programach, .podręcznikach
i praktyce sz:k-olnej. Kto pamięta jak groźne
VJ. SYTUACJA MŁODZIEŻY
były w naszei szkole postępy demoralizują
Zastanówmy się nad sytu.acją tej młodzie
ce<>:o wp-:vwu faszystowskiej ideologi1i przed
19.39 r„ d.la te.go nigdy to osiągnię6e nie bę· ży! Jednp <la się powiedzieć ze s!!l1utki;!m:
Szkoła polska, j~śli i<lzie o je.j treść wewnę
dzie dość podkreślone.
trzną, 1pozostaje w tyle w stosunlku d·o inNajistotniejszą
wartością, którą przynosi nych instytuioji życia z.biornwego. Na niekonam reforma szkolna wpowszechnia•jąc nau- rzyść szkoly wypadnie porównanie z fabryką
czanie systematyczne jest poszerzenie i czy organizacją gospodarczą ch!opiską. Ta
unowocześnienie horyzontów kulturałnych. fabryka i „samopomoc" dziś urab:a htdzi. Wyrazem tego są nowe programy i podręcz To one w swoim działaniu trafiają na lronieniki. Wzbogacona żostała wkdza młodego czne źródł.a entuzjazmu i oburz.!nia. I prawa
pokolenia, ujawnione szczególnie cenne treś tego działania - odkryw.ają zasadę moralneci dla reaHstycznego, krytycznego, rac.ional- go u.ksztalcenia. Jest to i.a.sna dla każdego
nego myślenia. Wysunięto elementy wiedzy prawda! W tym zestawieniu szkola zostaje
ekonomicznej, spoteczn~j, przez wiprow.adze- daieko w tyo\e. W jej życiu wewnętrznym
nie preh;stori; pokazano człowieka we wtaś cz:irć ob~ość i niezroz"'. mienie w~pólczesnośc~
ciwej perspektywie Rozbudowano dział na- widać n•ieprzystos rman•~ do życia, lek, martu1k śc:stych Dano masom potężne narzędz.ie wotę, jałowość, sk ostn'eni e rutyny. Tak jest
,walki o postęp: rzetelne treści PO'.ZJDalliCze. nawet wtedy, jeśli historii i geografii nie
JV. SPRAWY UMYSŁU I CHARAKTERU
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Wyldada się z i;rzedwoiennych podręczników.
Wystarczy, jeśli tego wy<kla·du historii nie
procesów dziejoożyw•ia takie rozumienie
wych by jasno pokazywały dotąd p1rz,~mil
czany sens historii, sens krzywd i walk. Tak
P~zemilczany, że w Polsce int~J.igencia ani
razu nie wydała dość silnej gmpy, któraby
się wyraźnie upomniała o krzywdę ludową.
Sens, któremu wyraz dawal" u n.as nieliczni,
Lelewel, WorceM, D~mbowski,
na~lepsi Krzywicki. Abrnmows1ki, Żeromski, Nałkow
ski, Czarnowski.
Nieporozumieniem jest wychowanie tej mło
w du.chu apolityczności. To znów jedno z haseł human,itaryzmu. nieludzkiego w
<lobie walki - utn.ymać lu1clzl bez broni, aby
ich uchronić prud udziałem w zbrodni. Inaczej znaczy to przygotować ich n.a ofiary
zbrodni. W istocie bowiem hasło apolityczto oddawanie młodzieży •na żer reności akcji. Upolitycznić -to znaczy nauczyć rozumieć i pojmować procesy społeczne, na.~.
zaś od polityki
Odsunąć
czyć je oceniać.
- to dzisiaj znaczy odsunąć od ruchu ludowego. Wychować tę ciągle jeszcze w wfęk
szości 1nteligencka z pochodzenia młodzież w
tradycyjnej atmosferze mieszczańskiego przektóry sączy
Przesądu,
sądu .politycznego.
każdy dzień, a z !dórym jest je-dna metoda
w.alki: · uświadomienie polityczne, odrzucenie
hasta rz~komej apolitycznośici. Tyliko ll'ea-kcji
wygodnie jest mieć bezmyśl•ne pokolenie, idą
ce na !eo każdej tradycyjnej bredni, 'Pokolenie niezdolne do krytycznej rewizji zastanych w rodzinnym salonie orzesą.dów. nie nau.czonc politycznegio myślenia.
dzieży

rykę. Ale w tym Wllafoie wyraża się dokuczliwe 'WCzucie - że przesY1Plamy s,pr.awę. Oto
znów nie wszys•cy Polacy, Mórzy powinni
skwpić się wokół dzieła r~formy zajęli sta·
nowiska. Jakże by:m chci.at. by za lat pięć
mogła powstać o tym pierwsza w naszej hi·
storii radosna książka. Bo t:rle jut mamy
dz•ieł z.rodzonych z zapóźnych żalów, samotnego zrozumienia błędów, niewczesnej rozNiech paczy. r zbrorow.a książka drezdeńska o konreta· stytwcjj 3 maja i Mochn.ac.'kiego dzieto o po-

Grożnym ostrzeżeniem jest nitSłPOdziewane
cdradzanie się n.ajgorszego tyipu młodzieży
polskiej: koriporanta. SygnaHzrnją to gazety
od czasu do czasu: na tle zaś głębokiej demoralizacji wojennej nie jest to w środowi
sku mieszczańskim ani nieoczekiwane, ani
niemożliwe.

VU. ZAKOŃCZENIE
Kończę

te nauczycielskie
mi wybaczy czytelnik tę

rozważania.
&'orączkową

ANTONI BOHDZIEWICZ

Gdzie filmowy Achilles ma piQtę?
logu - nie potraii ani czytelni.k, ani teatr, bo
istota rzeczy jest schowana w tym, co postaci·e mówią, a nj.e - z którego miejsca, w
jakim kostiumie itd.
Zupełnie inaczej jest w scenariuszu fHmo31. HI).
„Pierw- . wym. Tutaj - dialorr jest zawsze rzeczą druRację ma Toeplitz, kiedy pisze
szym grzechem Biura Scenariuszy było, że gopla·nową i nie raz zajmuje bardzo mato
bez metody i racz·ej miejsca. Tut.aj - na pi.erwszy plan wysuwają
~romadzono materiał
pr.zypadkow,o. Nawiązywano wprawdzi·e koin- się właśni1e „uwagi dla reżyser.a'', tj. opis
takty z lud.źmi, ale ni1e wysilano się zbytnio, przyszłych zdjęć, tego, co ma być p o k a z a by wszystkich sprawą tą zainteresować i nie n e I r\le opi·s te.n w re.alizacii filmowej zupeł
ud·erzono do Związków Zawodowych Litera- me z.nika, .rozpływa się w materiale konkrettów, prosząc o czynną pomoc. Raczej czeka- nych wyglądów, w tym co .przyniesie praca
n.o na chętnyan. niż icn szukano. „. Moż.e nie jak libretto baletowe i scenariusze komedii
dość energiczn;,e st>ukano do właściwych del' arte. scenariusz filmowy jest tylko nodrzwi ... Można było barid ztej irutensywnie ; tatnikiem pomysłów, :nie raz bardzo dokład
prz.ekonywująco prowadzlc akcję uświada- .nym i ciekawym, ale nf.e posiadającym Jeszcze
podkreślając cze.go praw do r.angi utworu dramatyczne.go! Dla
miająco-propagandową „film Polski'' domaga się od literatów p;. zą- kina nfo jest wcale ważne, czy scenariusz jest
pisany „piękflym językiem Hterackim'', podobcyoh soe·nariusze ... "
Dziękuję! T.o włafoie woda na mój młyn. w nie Jak nie ma żacfoego znaczenia dla teatru,
jaokim językiem są p!.sa.rne w tekście sztu.kl
którym od listopada mLelę te same prawdy.
Nie ma racji natomiast ToepJi.tz w ·pozosta- „uwagi dla reżysera".
Tylko więc na upartego [ tylko umownie łeJ partii swych wywodów.
można mówić o scenariuszu jako o nowej forCO TO JEST ,,nno.ny SCENARIUSZ''?
mie beletrystycznej. Nic w niej oprócz pozo.
~
Główna teza Toepbitza j~t itaka: „Bez do· rów z kina nie ma, lll.ic .a •nici Słowo „scenabrych scenariuszy nie będ.zit dobrych fHmów riusz" jest tutaj tylko uniezwykleniem, jakie
- to murowany w świecie filmowYm aksio· autor stosuje, żeby zabawić, przyciągfląć czymat ! ... " Piękni'e ! AI.e apodyktyczność tego teLnhka. To znaczy, może sobie ktoś, jeśli się
sądu okaże się diabta warta, jeśli .nie potrafi· uprze, napisać opowiadan'•e w formie scenamy zgodnie ustalić definicji pojęcia „dobry riusza i wydl'illkować to potem w książce. Tak
sceriariusz!" Jeśli „dobre'' dla Toeplitza z.na- nar.isal Jules Roma:flS swoją „Donogoo-Ton<:zy np. zielone, a dla mnie - czerwone, to ka' (rzecz zabaw111a - zrobiono potem z tego
kto z. nas dwóch ma rację? Konknetny przy- nie film, ale wlaś.nie J}rzedstawi·enie teatralkła·d: ja uważam np. scenariusz Toeplit.za o ue !), formy tej użył Wells, u nas Brzękow.ski.
Moniuszce za bardzo z.ly, a Toeplitz to samo Wątpic;, czy tej „modzLe" maż.na wróżyć pomówi o moim scenarfoszu „7 a-dresów". I co wod·zeni.e, .a wcale niie wątpię, ż.e nie można
·dalej? Zwołać in•nych? Owszem, można. Ale rtu mówić o jakichś nowych i trwałych wariooi takż.e podzi·elą się na dwJ.e grupy! Zaw- tościach artystycznych. forma „scenariusza"
sze I I nawet jdli tych, którzy p.oohylą po jest tu tai uniezwykleniem, ale takim, które w
rzymsku palec w dól, będzie więcej, a obroń· samym założeniu wprowadza coś sztucz.nego:
ców - tylko mata garstka, to co? Czy ten używa się i.ako ostatecmego kształtu fo;mv,
ilościowo wygrany plebiscyt może d.ecydo- · k.tóra wciąż jeszcze ndsyla czytelnika do wiwa.3 w,,Sz.tuce? Bynaimni·ei! Autorzy kryty- zji ..tJa ekr.PJJie''. ti. do i.Jlllei ~z~uki, -n;~:wyra
cy - tnaią prawo do &porów i pr.owadzą je żalnej w słowach! W dodatku-. forma ob'eod wteków. I j.e·dno tylko potrafi spór zamk- eau a, a nie dana! Jest to dla autora bardzo
.nąć: gotow.e, skończone dzieło. A i „zamyka· wygodine: skoro cmis jest tylko „proj.ektem
.n·iie s·poru" wymaga Jeszcze czasu. Bo dziel.o, .zdjęcia'', to może być mniej stara.nny. Pracuje
wi111no zostać się tu w peW11ym stopniu na cudzy rachunek.
jeśli ma być pozycją trwałą w pamięci ludzkiej na dlu~ej. To „d.Jużej'' jest Ale raonunek jest bez pokrycia. bo przecież
oczywiści·e względne i dla filmu naJkrótsz·e, wizji na ekran te niema i uioe będzie r Itd„ ..
Czym więc jest scenariusz Hlmowy? Po·
ale cym ni·emniej istnoieje. W każdym razi·e d.o chwili ujrzenia pomysłu w jego ostatecz- w!edzialbym: notatnikiem pomysłów, rudą do
nym ksztaicie (a Jest nim film!) - wszelkie prze.róbld, którą weźmie w swe ręce wlaści·
zbyit dług.ie dyskusjoe będą jałowe. Będą wła· wy autor f~lmu. reżyser. I j•edyne kryterium,
śriie owym „maglem", o którym w-sporni.na i jakie moglibyśmy tu bez klótni zastosować,
jest następujące: wymaga się od scenariusza
Toeplitz, tylko że go niepotrz·ebnie broni.
To pieirwsza uwaga. A druga: co właściwie pewnego procentu filmowości. którą zdefinionazywamy samym scenariuszem? Umówmy wać możemy dość łatwo i którą zdolny autor
się! Czy to jest autonomiczne dz!ielo, nowy filmowy samym nosem wyczu\11a. Ta właśnie
gatunek twórczości literack~ej, jak chcą tego „filmowość'' materialu zadecyduje o tym, że
Ford, Bossak i zdaje się także Toeplitz? Sio- z dafiego scenariusza wyjdzie naprawdę porw.em, czy scenariusz znaczy tyle, co literac- cja kbna, a nłe „teatr na plót.nie", czy ilustralde wydanie sztuki teatralnei. albo partytura cje do powi.eści typu Andriollego.
Kiedy słyszę: „'Robinson war sza ws.ki"
muzycz.na? Czy też przechV(lie: scenariusz
jest tylko półfabrykatem, tylko wewnętrznym !historia Judz.i ukrywaj[Jcych się po powstaniu
dokumentem w prac" nad filmem, nie mają- w martwym m'eśc'e. to !a filmow.ec - od razu
WPem: tak, to jest wspaniały temat dla kina!
cym samodzielnego życia?
Zdania I tu są podziielone. Owszem, istfiie- I wtedy biorę nailerszych jak;ch mam ludzi
Je ambitna t•endencja, żeby scenariuszow! w do roboty (autorów i reżyse.ra) i już się nie
tej formie, w jakiej go dostarcza Merat, przy- waham, wale 11a calego naprzód! r wtedy nie
Obrmi~' tezy, przestraszy mnie możliwość pomyłek czy poznać artystyczną autonomię.
tk.nięć, bo są w każdej pracy one niewniknioże scenariusz fHmowy jest nową formą dran·e. Ale zal.ożenie: wyjdzie z tego film pełen
maturgli, ~ak przemawiają:
„Jest to situka tworze1r1ia w wartościowym ..filmowości" - jes.t tutaj n:e do zb.icia, chyliteracko utwwze (?!) opowiadania, które ba. że zadanie da się do wykonania analfabeswoimi rozmiarami, strukturą, rysunkiem po:. tom. Jeśli się jednak reżyserowi choć trochę
staci, wyborem środków ekspresji - op!era ufa. to krniec. kropka. żadnych większych
się o s·pecyfikę kina. Dramaturgia klnowa tak l!Warancii nie wymyś!.imy. FHm może będzie
pojęta, stając się częścią poetyki narówni z doskonały a może. tylko poprawny, to już
dramatmrgią sceniczną, łączy się też z drugi.ej zdolności odpowiadają pewnemu m!nimum strony z „teorią budowy" filmu, z teorią ki- zależy od zdolności autorów. jeśli jednak te
nowej reżyserii... Nowa ta forma literacka f.ilm 11ie może być zły I
Dlatego ni epot.rzebnie Toeplitz spycha „atma prawo do samodz'.,eln.ego istni·enia p.rzed
i po realizacj.j filmu, iiliezaJ.eżaiie od niej . . . mosferę filmową" fia jakiieś szare miej&ce,
Można sobie wyobrazić, że taki $Cenariu·sz mówiąc: „(w nadeslanvch pomyslach) zupefd.oczeka się nie j,ed•nej, ale kilku realizacji, t11ie myLnie i niepotrz.ebn!·e akcent został po·
coraz to innych ... Scenariu•sz literacki jest &taw'ony na toQ. co się nazywa atmosiferą.. a co
j.est czy(Jn;kiem i0 nteresującym w dzi•ele filmoautonomicznym dziełem sztuk! ! ..."
Do twierdz.eń tych muszę się odnieść kry- wym. aJ.e bynajmniej r.Jie zasadniczym, jeśli
tycwie. Założenl.e, że scenariusz filmowy mu- chodzi n pie rwsze jego stadium, trzn. scenasi być „literacko wartościowy" jest dla mnie riusz ... "
Jakże teraz wygląda to·eplitzowy aksiomat?
mie·situszn,e, Ni~ to j.est fiQmowi potrzebne!
„Nairówni z dramaturgią sceniczną" ... Me Jakie naprawki na·leży doń w·prowadzić? Jeszprzecież sztuka sceni.czna składa sie z dialo- >ez.e c'hw'leczkę ! ...
gów, to j,est ze zdań i zwrotów, które odrazu
KONSTRUKCJA DRAMATYCZNA
T.rzeha je
są O·Statecz,nym kształtem treści!
CZY MOŻE TAKŻE INNA?
tylko wYPOwiedzieć, albo przeczyt.ać. Tekst
„ ... reasumując,
Cytuję dalej Toeplitza:
sztuki jest utworem literack;m bez względu
na to. czy sz0tu1kę pokazano ki·edyś w teatrze nie ma (tu) elementów klasycznych, jakich
czy nie pokazano! Tak zwaaie zaś „uwa.1ti dla wymagamy od dramatu., bez względu na to,
reżysera", to co autor pisze o d1ekoraciach. czy chodizi o powieść. czy o sztukę sceniczmchach postaci itp., to zajmuje w tekście ną ... "
sztuki bardzo malo miejsca. pisane iest częstr
„Bez względu na to" - bar·dzo mi się nie
iezyk:em prostszym.np. mową ni·ewiarnnr 1odoba ! Bo elementy k\asycwe, jaki.eh domakiedy dialogi podahe są wi.erszem, a zdarz.a si~ ga się ToepiHz. to wla~'1ie owa „konstruk·cja
r!.ramatyczna"! To jest ten św„ A.rntoni Padewczęsto, fo jest to pop.rostu ko11we,ncirf1"!ln 1 •
orga1n szczatkowy, nikogo n'e obowiazu'acy. ski, od którego ocz•ekuje się cudu i ahsolutKonkretyzować tych „uwag" bez pomocy dia· inych kryteriów dla oce111y scenarfosza I PrzePragnę odpowiedzieć na artykuł Jerzego
Toeplitza, ied.nego z dyrektorów filmu Polskiego, zatytułowany: „Scenariusz - piętą
Achmesa polskich filmów" („Robotnik" -
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Nieporozumieniem jest także unikanie w
wychowaniu młodego pokolenia wyraźnych
lturalnych, wyraźnych hierarchii
upodobań k•J1
wartości; opowiadanie się za eklektyzmem,
za rzekomym obiektywiz.m~m. Mfodzież twierdzi się - jest z.męczona latami wojny,
nad wiek doirzala, uspokojona wewnętrznie.
Ma postawę lu.dzi sfaryąh i zn.mżonych. Nie
chce wy,raźnego wyboru. Natomiasit ohętn.e
będzie groomadzić zewsząd r,zeczy rozs.ądne.
Przeciwstawia się więc JednoHt·eJ kwlturze
wyboru, która 1nwne wartości odrzuca jako
jej obce, rzekomą kulturę eklektyzmu, !która
wszystko, co dobre, ikitór.a.
zewsząd zbiera
Jest umiarkowana, unika entuz.i.azmu i krań
cowości. To .znów pr6ba 'obezwaadnienia mlodego pokolenia. Trudna epoka wymaga od
nas konsekwencji. Tylko w ok·resacn czasowego zastoju możliwy jest taki eklektyzm.
Dziś wlaśnie wybór jest naszym przeznaczeniem·
Wiel'ldm zadaniom, jeśli mają być Sipetniolfle, musi towarzys·zyć kcmsekwentna świa
Nikt
domość celów i dążeń ku.Jtur•owych.
nie przeczy, że takie właśni•e mamy zadan!a
I musimy technicznie sprostać potrzebom zdewastowanego ikraj.u, a kwlturalnie doros.nąć
do konieCznCP:O T'OZiOJT '' +i>cJ1 ,· ne!)'.Q ży;,;i.a,
sprawności, produkcji. Hasło skrzętnego groomadzenia „ob:ektywnych" encykl011edy>eznych
zbiorów - zamiast jednolitej kultury z wyboru - jest i w tym świetle z.amaslkow.a•nyim
hasiem 11>01itycz.nych bankl'IUltów.
Dla l))rzykłaidu: konsekwentna walka z!>
szlachetczyzną kształtuje gu.st kultull'owy w
tym kiel'1tlrnku, rprzelrnztalca nawet aktualne uIJ)Gdobanla walczącego, buduje nowe.g•O czlowiek.a. Bklektyczne · odrzucenie takk~1 wyjrpoz.wala na leniw~
ścfowYch konsekwencji
tolerowanie przeżytków odrruconej iprzesztości w takiej czy innej formie. SprzyU.a wewnę
trznemw lenistwu, nieczulości, która toleruje
wszystko, nie brzydzi się niczym, żyje drobnymi naskórkowymi reakcja.mi, niczego na11rawdę głęboko .nie chce.
Oczywiście czym innym jest przemyślany
szacunek dla tra·dyoii kwlumralnej. Szacunek
dila tr.adycj~ jeśli nie ma być, jak uczy historia:, JaJ!owym aleksandryni1J1tJem - nie może
wvbieraniu te®i>erać się na eklektycznym
go, co mi się w danej chwili podoba, co zaspakaja ikapryśny smak. Mu~! być oparty na
'Wyborze - odrzucającym konwencjonalny
bal.ast starzyzny, na wyborze, który od~tu
je się' do kryteriów równie spr.awidzalinych
jak !kryterium technika, co cxh~ca zwietrzałe cegły - a wybiera 'J)l'zecie dobre ze starych :riuJn do budowy nowego domu.
Eklekty1llTI nie j.'!st wyborem rozważ,nym~
jest wtlaśne łekcewaieniem wyboru. Bo rozwaga właśnie nakazuue sumienne i krytyczne uistalenie za.sady wyboru. I konsekwentne
Jej prz.~sitrzeganie, aby U•niknąć btędów subiektywinego braku sta~ości i równowag!. A wybór w 1Jru1lturze jest ważny, -0n to bowiem 'Ulnożliwia obrone przed rutvną i prz.oesa;dami. Jest warunkiem rpostę1'U·
Musimy nauczyć młodzież naszą wybierać
model przysztej kultury. Nie .da sfo tego u·
czynić bez żwiązku szkoty z życiem sipoJecz·
nym i j~go żywa_ problematyką. Nie można
więc izolować młodzieży, przeciwnie, trze~a
ją nauczyć politycznie myśleć i krytycznie
wybierać swoje ideały kulturowe: trzeb.a jej
dać nowy poglą·d na świat. Pogtla;d na świat,
wyrosiły z potrzeb naszego kraju i czasu. Pogląd na świat wyznaczony przez tradycję
przodujących dziś mchów l'Uldowych. Nikt n!e
zaprzeczy, że stkoła nasza w swtj treści me
sobie jeszcze tego poglądu na
przys•woiła
Jest to
śv.·'.at. Jest to jej br.ak kardynalny.
groźba dla przyszłości młodzieży. z.miana tego stanu rzeczy stanowi pilne zadanie dla nauczycieli: jest napewno nakazem rozumu, patrioh·zmu i nrzeciaż szacu.nku dla człowieka
w Po.Jsce. Młodzież nie może być chowan.a
w sztucznY'm odcięciu od rzeczywistości (pogarcln dla starć politycznych, treści . ruchów
post~powych) . - iakn zmęczona życie~ (l~
niw1· rklekt\'z:11 k11 11 11r~lny). jako na1wme
knnfor11•'~trczna (brak klimatu now.a•tor&twa
w szkole}.
0

wstaniu listopadowym, i smruina puścizna Nał
kow;Jkiego, i gorzki wydżwięk ,.PrzedwioBilans z.marnowanych młodości. śnia".„
Wszystko ·przemawi.a za tym, że t~j iednąk
•eformy kraj n;;sz nie prześpi. Możemy już
1.a szczęście liczyć na c~·fry osiągnięć - nie
tylko na dobre nastroje. Chodzi jednak o to,
aby uczestn!.czyt w tym wszystkim inteligent
polski. Aby uczestniczył pełnoprawnie,
Stefan Żółkiewski
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pras.zam, nie zgadzam się! Konstrukcja tak! Ce!owe ulożenie zebranych elementów w
tak! Al·e n!e koniecznie i
rozsądną calość .nie zawsze - konstrukcja dramatyczna! Poco
ograniczać w samym punkcie wyjśc:a mwe.ncje autorskie? Pomijam już filmy o charakte.rze impresyjnym, dokumwtarne i nadreali.styczne gdzie nonsens takiego ograniczenia jest
oczy.wi·sty, ale i w filmie - opowiada.niu
„ko·ns•trukcja dramatycz.na" n.i•e jest bynaj·
mniej conditio sime qua non!
Jak to zagadnien:e wyglijda w powieści>?
Powieść może nie mi·eć budowy zwa·rteJ,
wyraźu'e dramatycznej. Może być wieloplę·
trowY'm gmachem, labiry.ntem, szerok11 plvn-·cą rze.ką (roman fleure), wielką Summą obserwacji autora nad dolą i niedolą człowieka.
A.ole czy to znaczy, że powi0 eść taka ma ni.ższą
.rafigę artystyczną, jak pisał Paul Bourget?
Napewuo n'e. Zresztą trudno jest określić
ogólne prawa kompozycji Mamy wiele rodzajów powieści, a każdy z nich ma inny pia.n
budowy, Szukając z uporem ogólnych kano·
111ów, moglibyśmy co najwyżej powi.edzieć:
dbać należy o porządek, lad, o pewną r6W110wagę elementów, o jasność. Całość musi być
r~zum111ą całością, a nie przypadkową sktada.mką.

zasady kompozycji powieści o·
,trzeba dokładoiej w:edzieć,
o jaki rodzaj powieści chodzi. trzeba powieść
pod,z.iel!ć na jakieś g.rupy. Zróbmy to!
Trafnym wydaje .mi się podz'.al, iaki czyni
Thibaudet w swych: „Reflexions sur le romam''. Dzieli oo powieść na trzy wielkie ro·
dzaje: powi·eść surową (le roman brut), która
maluj e catą e.pokę. dalej powieść bierną, która opowiada o ży,ciu ludz,kiem i wresizcie 'POWieść aktywną, która z życia wydziela jakiś konflikt i n!m się tylko zajmuje.
.Epoka jest czymś bardzo zlożonym, w.i elo·
warstwowym. Żeby ją w powieści p.rzedstawić trzeba dil.ć rówri:e złożony obraz. wszystkich sił, jakle w niej 1nurtują, rytm życia spotecz11ego. które wvkracza daJe.kn por.a żyei.e .... ..,
•1
jednostki, trzeba Um~eć wykryć różne RSJ)ek·
ty mij20ia czasu. Oto powody, dla kitórych
powieść „surowa" 111ie ma kompozycj! przei·
1rzystej, d,ramatycznej, diociaż i tutaj znajdziemy rozumną organizację chaosu życia.
1Nie w'dać jej z bliska, ale widać ją „z lotu ·
'Ptaka".
pia.n budowy dyktuje
Powieści b'.·ernej samo życ'·e bohatera czy bohaterów. Jedność
i ciągłość takiej powieści zawdzięczamy iedTo samo
'10ści i c!ągłości życia ludzkiego.
dotyczy czasu trwania. Taka pow:eść również
wypełnia przestrzeń i <:z.as swobodni·e, p!ynie
powoli, jak szeroka rEeka.
Powieść aktywoa, w odróżm:.eniu od po·
pizeduich rodza~ów - otrzymuje swą kompozycję od samegn autora. Izolują•c jak'ś konflikt, .nie można się już oprzeć ani o jedność i
ciągłość epoki, ani o j·edność i ciągłość życia
Judzkiego, ale trzeba \vydz.ielony z życia epizod \Vikomponować w ramy budowy od·rębnei.
wymyśionej i st\vorzo,nej przez samego auto·
ra. I teo wlaśnie gatun•ek powidci pow:r.!en
mleć kompozycję zwartą i przejrzystą. I tutaj
za1~ut k.rytyków wytykających „złą kompozycję'' ma swoją wagę. Ale tylko tutaj.
Opowiadani.e krótkie i sztuka sce.nic~na,
ograniczonym. powinny
dysponując czasem
jeszcze bardziej dbać o wyraźną linię budo·
wy, o wyraźne zaznaczenie poczntku, środka
i końca. To samo obowi4zuje rówr.Jież opowiadanie filmowe. Jak u starożytnych - czas
trwania tragedii odmierzano kle.psydrą, tak i
film-opowiadan;e mierzy sie długością met.rów
i jest pew'•en stai;dart, któ.rego się nie prze·
kracza. Nie rozporządzaj[Jc więc czasem nleovan:czooym i chcąc w wvdzielonych sobie 6
kwadransach pokazać wybraną treść najpelllli;ej, 111aibardz1ej wyraziście. fi.Im musi się sta·
r.ać o budowę jasną i celową. Nie konieozni·e
jednak jedynym tutaj wzorem ma być sceniczny dramat z i·ego niezmiennym schem~tem
(eks-[}ozycja, peiypetia i rozwiąza11i·e) I W zo·
.rów kompoz.vcyjnych w rówt1ym stopniu mona wet po·
powieść.
że filmowi dostarczyć
wieść bierna. Wszystko zależv od tego. jaki
ładunek treści -0powiadania zawiera. Slynny
fH111 „Cavalca·d·e'' np.,- albo f!lmy biograficzne
~Re-mbrandt, Pasteur) v1wvnos·zq widzowi opo·
wieść o losach całego rodu. albo o życiu jedp
nostkf i w rysunku całości lfli·e mają bynai·
mni·ej wyraźnej linii d.ramatycznej. składają
się czesto z epizodów, powiązanych jedynie
osobą bo'hatera, nazwisk!em rodowym, i do·
datkowo - jakimś ogól.nym motywem tematycznym (walka, slawa, poświęcenie ... ). To
samo powiemy o filmacn zrobiooych według
r·ecepty: „zbioru opowiadań". .,Jej Pi·erw.szy
bal''. ,.Gdybym mia! milio111" - oto przvikłady.
Odzież tu „kon-strnkcia dramatvcrna"? r czy
była potJ'JZebna? Nie było jej afii w „Dzisieiszych czasach'' Chaplina, ani w filmach Sach.y
Guitry. ani w „No man's land" Trhrasa. a.nri
wi:elu '(l.nych doskr~ia!ych 1ilmach, zarówmo
<J.rygl11al111ych jak ~ prz.erobio11yoh z powieści.
Żeby \vięc

kreślić dokładniej
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Nr l5
ZRODLA TEMATOW
Przerobionych z powieści, właśnie! ... Beletrystyka i ('.ęatr- mówi Toeplitz, - to głó
wne źródlo tema·tów dla fi:mowych scenarzystów. A także, przynajmn:ej w Ameryce ...
sluchow iska radiowe. Nie będziemy temu
przeczyć. Ale zbadajmy p~yczyny dlaczego
tak jest. Oto dla~ego, że fL!mowym producentom potrzebrne sa na gwałt namacalne gw.ar.a.ncje sukcesu, inaczej ,ryzyko wydanrla miliona jest zbyt w:·elkie. A gdzi·eż szu1kać ty.eh
.g warancji, jak .n!e na rynku wydawniczym,
nie w teatrze i 111ie w ameryka11skim radio?
Dickens - genia:ny pisarz? Dobr.a jest. zabierajmy s:ę do Dickensa! Nawet do j.ego
.,Papierów Klubu Pickwicka" choć tam wcale nie ma kompozycj!! flaubert? Szekspir?
t3haw? Dante? św. Jan EwengeLsta? Wszysuko dobre, bo sławne, bo uznane, bo taki i taki nakład, bo tyle i tyle tłumaczeń! To. to jest
główny powód, dla którego k!1no ciągl·e szpeira po blbEotekach, a z niechęcią przyjmuje
Zauważy! to
<>rygina!ną twórczość wlamą!
jeszcze Irzykowski (1924), a od tego czasu nic
się tu nie zmiell!ilo, kLno ciągle pasożytuje na
Ut-era turze.
Zresztą nie ma o co rozdzierać szat. ·Literatura je.st tak samo <iobrym ź.ródlem tematów
dla kina, jak surowe życie, a może nawet lepszym, bo dzięki drążen:om Bli·espokojnyoh auto.rów - jest ono głębsze, uporządkowane.
Chodz.i tylko o to, żeby nie stwarzać sztucz.nych zasad wyboru (tylko literatura!) i żeby
w wyborze kierować sie kryteriami · filmowy~
mi, a nie samą tylko troską o asekurację .sukcesu cudzą w~elkością !
Dlate~o. ostatnie projekty Kierownictwa
Pilmu Polskiego, zapow!adajace sfilmowanie
„P.rz·edw.iośnia" Żer-Omskiego i „Klubu Kawalerów" Bałuckiego nie wydają mi się przekon:nvujące ! Jakież racje artystycZl!le przemawiaj~ za przeniesieniem na ekran „Przedwiośnia '? K•si4żki, która przecież bez swego
języka n!•e potrafi jako dziel o siituki istnieć!
Mieliiśmy już i~duą próbę sfilmowania tego
:utworu, oczywiści.e nieudaną. Z drugą będzie
to samo, głowę <łaję! I gdzież tu omi.nięcie
·istniejących trud.ności? Przecież do „Przedscenariusz
1iapisać
także trzeba
wiośnia"
i jest to robota bodaj trudni·eisza, n:ż napisać scenariu"Sz orygic1alny! Żeromski bowiiem
wcale nie odmacza się w ,,Przedwiośniu"
jakąś

~
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zwar.tą,

„dramatyczną

ko1t1strukcią",

wprost prz.eciwnie ! Więc po co ta prób.a. z
góry skazana 11a nlepowodzenie? Ba! Ale
nazwisko. ustalona w li tera turze pozycja!
Wszyscy książkę znają, właśnie ją „Czytel.nik" na nowo wydal! No, tak, to są może
i wawe względy, ale CZY'Sto komi<Lmkturaine
·i ni·e takimi wi.noo się Kierowntktwo Filmu
Polsklego dz;siaj kiernwać.
to samo powoi-emy o
Muta.tis mutandis .Klubie Kawalerów". Mila, beztroska komedia, ale rzecz wybił.nie estradowa, sceniczna.
Gra n-ie warta świeC7:ki ! Chvha że s'ę chce
fabrykować „teatr na płótni·e"„. Jako tilmowiec miałbym ied·nak większe ambicje!
Zastanawiające jest to sięga>nie do „s.karbca" rzeczy starych i znan'Ych... Spróbujmy
poszukać wyjaśnień w wypowiedziach Kierownictwa filmu. Oto co plsze (Jlp. Bossak:
pierwszych kont.aktów rodzącego się fi.lmu
polski.ego z odrndzającym się p'śmi·en.nlictwem
- wynikło kilka cennych choć gorzkich dośw'adczeń, przede wszystkim przeknna1ni·e, że
w pierwszym o.kres!e budowy
na razie wypadnie korzystać z powieści
filmu i ~ztuk scenicz~ych. z dojrzalej twórczo§ri
lfteracki·ei. ·ni·e przeznaczonej w zasadzie dla
kina, ale też nie będpcej ubocznym produktem pracy pisarskiej. Filmowii są potrzebne
powi.eści i szt•uki„."
Oto jed:na przeslan.ka. Teraz druga. Cytuję
Biulety1n Filmowy: „nl·estety, polska twórczość powieściowa jest na raz.i•e tak ogra11iczooa, że trudno nawet mówić (!!!) o możli
wościach iakiegokolw!ek wyboru rzeczy nadających się do fHmu .. .'' Wyk,rzykniki moi·e<.
A oto „genera.Jna liinia" dyrektora Forda:
•. Dlacz~x;o niema wspótczesnych sztuk teatralnych ?„. Jak sobie p. K°'tt wyobraź.a
\\.Spótczes.ny polski film bez wspólc.zesnej powieści? ... Może pan Kott wyobraża sobie, że
scenarius·z filmowy jest pośl·edni·ejsizym i latWli·eiszym rodzajem twórczości literackiej? „.''
Wyciągn·ijmy z tego wnioski. Jeśli film polski „musi się'• opierać o gotową literaturę
i Jeśf1i z ctrugiej strmfy - tej ii.t·eratury „nk
ma", to gdzież wyjście? Gdzież ia.ki·ś film?
Kiedy będzie?
Będzi·e, bo oto Kierownictwo filmu, dając
narnzie psztyczka w nos całej polskiej współ
czes:neJ beletrystyce postanawia sięgnąć do
„skarbca p11Zesz!ości''! Hokus, 11oku·s i oto w
cylindrze „Przedwio&niie'', I oto „Klub Kawalerów"!
Bardzo p,rz,epraszam, ale ani przestanki,
ani wnioski panów nie trafiają mnie do przeJmnani.a ! I myślę, że ruie tylko mni·e.
Bo po pierwsze: w Departamencie Teatru
i w age.nciach teatralyuch leży około dwustu
sztuk ni.egr.anych, a u wydawcó\v leżą dziesiątki niewydanych jeszcze powieści i nowel,
kli6re - zanim silę zawoła: &'drzie jest polska
mera tur.a? - trz.eba pożyczyć, pi;,zeczyitać,
zatJ.a!izować, omówić. A nuż okaże się, że
jest tam coś dla kina? Czy to został'<> zrodalej:
bione? Od·powiadam, bo wiem: nie!
•CZY film.owi reżyserzy. ci autorzy 1.n spe
•pien\l'Slzych polskich filmów znają c~oćby .te
,..;ydane pozycj.e beletrystyciine? Nie znaią.
bo film nie pomyślał, żeby im tę lekturę
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umożliwić.

Po drugie: można się zgodzić, że powi·eść
polska i pol.~ki tieatr, choć to i owo ukaz.uje
się, przeżywają pewien kryzys. I że to ~o
trwa. Dobrze, jakiż z tego wypływa wm9sek dla filmu? Czekać, aż si·ę kryzys skon1czy? Aż o tern napiszą Ważyk i Wyka? Baridizo wyg<>dna postawa i absolut111i·e ni·e do
przyjęci.a w nowym życiu I Nie, ·proszę pali-

stwa, mm polski musi odważnie wziąć w tym
kryzyste udział, przeżyć go razem z powieścią i teatr.em! To znaczy: trzeba zdecydować się na realizację w tej chwili takiel
scenariuszy, ina jakie dzisiaj nas•zą Jml<turaln;
z ·„atmeJ;Slfera" a
glebę stać! Choćby tych bez „konstrukcji dramatyicznei'' ! fi:my, jakie
z t·eg.o wyjdą, będą może gorsze (:i nawet na.pewno!) ni.i filmy polskie za 10 Jat, a 1 e
b ę tlą ! ! ! Wypchną nareszcie z ekranów
Wacusie i Znachory. I chyba .nie, jes.t takie
trudne z.robić film lepszy od ,.Wacusia"?
obiecywali
Oczywiście, o ile nie będzi·emy
s.amyoh tylko arc:vdz.iert

korzystania z wiel1u wzorów. I oito efektowny
sio.gan: „bez .dobrych scemariuszy - nie ma
1obrych filmów" traci swoją wartość użyt
;ową, nie moż.e iu.ż być pochodnią oświeca
· ącą drogę Wytwórni! Tu potrzeba czego in,1ego. Rzeczy całkiem prostej i jedynej, która
3prawę ruszy z miejsca. A której jakoś nie
widać. A mia.nowicie: nie należy .up!·erać się
przy kano.nach rzekomo niewzruszonych
kompooowania filmu, tylko trzeba okazać
większ.e zaufanie do k>ultury i zdolności l'lldzi
polskiej sztukii, więc i tych kHku filmowców,
jakich się ma obecnie. Nie kanony bowiem,
ale żywi Judzie tworzą dzieła sztuki. Zbłądzą
raiz i drugi? Nie ·siz.kodiii. Jak się idzie lasem,
to się czasem błądzi, ale istoiąc w miejscu tylko porasta się mchem i pleśnią!

KONKLUZJE
Nie ma rady, wąskie i bezwzglę.d1ne kryteria, ja.kie Toepliltz doradza w ocen.ie scenaNaprawdę dobry slogan dla Polskiego f.iJri•wszy, są nie do przyjęcia. „Bez dobrych
scena11iuszy - nie będzie liobrych filmów".„ mu znalazł dopi-ero Jan Kott i PO\Vli,nien doCóż, kiedy nie ma zgody co do teg.o, na czym stać za to premię! Przypomhnam: .1kiedy się
polega owa artystyczna i f.ihmwa .,dobroć''! nie ma z czego wyjść - wychodzi się spod
Dla Toeplitza - to „konstrukch .d,ramatyicz- dużego palca!"
na", dla mnie - t<> pnzede wszyr;tkim filmoAha, jeszcze o tym „Znachorze"! Wiemy:
prawo to przedwoie1my p()Jski kicz, którego O'Statwość tematu, a co do kompozycji -
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nia kopiia, iak s~ę nam naiwnym zdaje, koi\czy swe niesla wne życ:e n.a ekra.nach. Trudno, nie ma fi'!mów. rozumiemv. Ale co pań•
~two powiecie, jeśli s:ę dowi·ecie, że Film
?olsk·i n·'e tylko ei<:sciloatuje starą ,kopię „Znachora", ale s.fabrykowat NOWYCH TRZYjakiego
NAśCI'E? Ti. pełny nakład kopii,
wymaga obecnie polski filmowy rynek. Aa?
Co byśmy pow'·edz:e!i o „Czytelniku". gdyby
tak cichcem wypwścil na rynek ąiowy nakład
powieści Migowej czy Mniszkówny? A czyż
to nie ie·st z,up·elnie to samo?
Więc z jednej st.ro.ny rozpaczliwe okrzyki!:
nie mamy dobrych scenariuszy, nie mamy
zdo~11vch reżyserów, autorów, pnzebieramy,
bo kryteria nasze są wysoki·e, bo chce111y
wam dawać tylko bardzo .dobre filmy Hd.„ a z drugiej: szast, prast - cichutki szmugiel trzynastu z.nacho.rów na .po1'ski·e ekrany!
Coś mi się \\'ydaje, że tu właśnie błysnęła
na chwilę odsłoniętą goliz.ną prawdziwa
„pięta Acłlli!lesa" Polskiego filmu! Och, móc
ją uchwycić mocniej, przytrzymać i \Hlnąć,
Antoni Bohdziewicz.
teby aż klasnęło!

.
9 ab·ami jest swa

DUNAROW&<I

Za

K·aśka pokręciła się trochę, p.oprawiła
chustkę na głowie, wf'eiSXc'.le osi:ad1ła grubą plamą wśród oślinionej sbneczną jasnością naci buraczanej. K·rotkie, wałko
wate palce, łaskawe dla buraków, bezlitosne dla innej zieleni, p.orus.zają się z
berzmyślnej
zachłannością
nilestygnącą

istoty, Uóra czas€lD. tylko, dla z.amaniife·
stawania swej 1.:>drębności, mruknie ludz·
kim głosem:
- ALe .narosŁo teg.o zielska. Kto temu
da .radę? Wszystko na mo.je ręce ino patrzy ...
Właściwie to Kaśka szł,a p•'J koniczynę
i w tym celu wzięła grabie. O bwak<ach
wca1e nie pomyślała. Kiedy jednak zauważyła, j.ak chwasty p!IZez te parę dni
okrutnie wyibuj.ały, nb mogła pr.:zejś.ć: obo·
jętnie, żeby na chwilę nie kucnąć do plewi·enia. Teraz to ju;ż nie wiadomo C'J najpilniejsze. Szczęśd•e, :i:e gospodyni cho·
ruje, w pole mał·o wychod:Z'i: f.na·czej by·
łoby urwanie g~?wy.
D<Ziiewczyn.a westchnęŁa ż.ałośnie. Nie
ma to jak być gospodynią. T·aka ma czas
na dhorość i na wszystkio. Mocny Boże!
Czeg') taktej jes:zcz1e br.akuje? Używa sobte .na tym świecie, ej, używ.a. Juiż &am
krzyk no słnżbę, rozkazywanie, p.c;ioczenie - ile w tym jest przyjemności, ile
rnzk-0szy. Czy <>na dioma k~edyś w życiu
<>wych .radości? 01.y ona ID')Że marzyć o
podobnej od.mi.anie bm?
bo pr.zypomni•ał się jej
Uśmiech.a się,
nowy sweter. Nad pocud udiarz'.>ny. No„.
i pr.awdę rzekłszy, to chyiba trochę przen·ośny na jej stan. Zbyt prymny. Wszys.tko przez to, że dwojakie nici: lniane
i wełffiane; że dw-0jako f.arb')wany: na
Nikt by nie pedział,
brązow-0 i zielono.
że te kolo·ry tak będą pasowały do siebie. W żadnym sklepie przed W')jną nie
znalazłby takiego swetra.
!Pr.zeryw.a T•obotę i patrzy po n~ebie,
j.aJciby chciał.a sprawdzić, jak.a pogoda
szykuje się na niedzielę. Zbyt cieplo napeW1I1o nie będzie. Gdzieżby się t·ak nagle odmLen·iło. Wsa.yBcy nar.zekają, że
pevmiie skl'óś tej Wl')jny tak ktśniie w po·
wietrzu. A ju.ż najwięcej Labiedzi jej gosposia. Aż uszy bolą słuchać. P>rzez cały
dzień jedno i to samo. Ze 7limno, że niic
nie r.ośnie, że do bani z taką wiosną.
Niechby :z.ajrzal:ia <l'J burak.ów, a przek<>nałahy się naocznie, jak to nic nie ro~
śnie. Kto tym chwastom da radę?
- Ona se choruje, a ty Kaśka ·ró1b!
IR.óżne myśli przychodzą K.aśce do gŁo
wy. Lecz na.d wszystkim.i dą.Zy jak duszna 'ZlILOI<a ciągłe naneka·nie g')spodiyni.
Czego ona się tak hoi? A ni.echby nawiet
nie rnsło! Dla niej samej .na pewnie wysta>rczy. W innych chałupach d7lieci1Sk peł
ne fury, a mimo to nie słyszy się tam tyle
l·amentów co tu. B:>i sie, że br.akinie jej
n.a wyrownani.e kontyngentu? O to niech
się sami .niemcy k.łoopocą. Ich interes. A
może się przewali to W1Szystko„. Wró.Zyli
na ten rok. Że po upalnym lecie„. Tylko że
na razie je.st mokra wi-0sna. Mokra i zimn.a.
Kaśka nie m.a .nic przeciw temu. Tym
btardizJiej, że sweter ma już p.rawie g:>towy. Do laba j.es:7lcze p.arę ni.edzie.l, więc
popiar<Clduje tr.oc'hę. 1t. p:>tem mech bę
dz1e ten upał, o którym wróżą, i ten kon1ec wojny. Niech będzie co cihce. Jej
wszystko jedn-0: woj,n a, pokiój, upał, mma, c:zy deszcz, p:>sucha czy burza rz. gradem. Przy upale zwykle więcej r.oboty, a,
odetchnie,
trochę
pod~s psoty człek
trochę kości wyprost'Uje. Tę ma.mą wysługę, na którą się zgodziła, musi otrzymać. Więcej nikt jej nie da. Więc co ją
m-0gą obchodzić jakieś tam wielkie sprawy tego świata? Jeżeli ten sweter czegoś
n1e odmieni w jej życiu, to przepadł·o.
nic więcej
żadna w1ojna, żaden pokój
zidlzi1ał·ać nie mo 1że. Clharówik.a od śiwiltu

,

d~ n'ocy, zrzędzenie gosposi, ciapranile się
w ·t'i,_ldzym gnoju, cudzym ibłocie, cały tydzien troskia o cudze sprawy i cudze zachda.tń:i, i tylk') ta jedna niedziela, trochę kot\.rami przetykana. Gdy ona zawiedzie, 'io już po wszystkim.
- Żeby o się n~e -0ciepliło! Żeby ino!
Alem se dake zr'Jbila, żem się uparła z
farbowaniem ~azielono i czerwono„.
Gosposia chcie n•a granatowe, ale to
żdy wie. Sta11emu nie
prrze:z za:zd·r·?ś•ć.
więc nie
pa&owałoby w tali\m swetrze,
dziwota„.
-0kładanych czte.Kaś'k,a, mimo swy
.rech dziesiatek nien.a nnego panieństwa
i trzech dziesiątek jes e nienagall'lliejnie zrezygnoszej poturacki p? sł;użba
dowych. Nie
wała z.e swych aspiracji
znac:zy t•'), aby się z nimi .a~'szowała jak
gosp-0sia, c·o jednak nie .:zmie · faktu, że
jej wszystkie najt'ajniejs:ze m ·li bryły
wypełnione jednym pragnieniem.._ Toteż
nieuk:rywiane tend·encjie gosposi P1\Ypr.awiały służącą -0 wściekłą pasję.
- że t.akia śmie jeszcze o czymś
śleć! Wstyd i obr.a.za b?ska!
Wdowieństwo gospodyni było dla Kaś
ki solą w oku. A wd-0wą 2-0stała jesz<:ze
v. p·Jpiu:edniej w-0jnie. G<l.lie zgiuął, nc1.
jakim froncie, nie dow~edz~ała się nigdy.
nie było to ważne. Dość, że
Zresztą
gdzieś się zawieruszył, że nie wrocił do
.chałupy, do baby, zostawiając ją samą,
zdaną na p·astwę losu, h1<lzkich języków
i własnej słiahości. Straciła więc najpie1rw chł•')p-a, a potem zac.zęł.a tracić co
iinn.ego. I może głupi·o zir.obHa. I może tego żałuje. Bo dziś jest sama jak ten p.alec. Nik<0go swojeg·'J, ni.kog·o bli.ski.ego to musi być okropne. Toteż zbiera ją
często mark')tność, a z markotności wy1azły jej wszystkie włosy. Co do jedneg·'). Głowa jak kolano. Wprawdzie gosposia nie zdejmuje chU1Stki n'.gdy, nawet w
.nocy do spania, ale od czego bytaby Katakich r:z,eczy nie podpa·śka, gdryby
trzył·a.

To odkrycie wywoł·ał·o w me1 uczuci~
dziwnej ulgi. Jakby sama na tym coś zyskiw.ałia. Na Jakiś cz.as wp.adła w d1.:>skoToć wiadomo, że z takim
nały humor.
łbem n'.e można marzyć o czymkolwiek.
Ze w .zestawieniu, ona wyjść musi na
plan pierwszy.
Publiczną jest prz,ecie'i: tajemnicą, że jej
gosposia kiażdeg.:i pairobka zmawi<a z peJako bezdziietna
myślą.
wną uboczną
wdowa mogłaby nawet m1ec poważne
szanse, tyn1 pD'ważniejsze, że gospodarka
wcale ni·ep')śledma. Jedna rz. lep.szych.
Sześć moflgów ornej ziemi, kawałek Lasu,
budynki w poibrym stanie, ciężarów żad
nych - połakomić się można. I wszystko by szło jako tak.o, wszystk·:> by się
zdajało gdyby nie ten goły łeb.
A gosposia mryśli, że Kaśka nic nie
w.ie; że z n~ej taki śtunnok, który niczeg·o
się nie domyśla. nic nie widzi co stoi poza horyzontem jej roboty. że to tłum<0k,
który w cudzych sprawach rozeznać się
nte potrafi. Zresztą taki sąd gosposi j€st
czwarty r·'Jk na jednej
Kiaiśce na rękę:
służbie, wypłiatę dostaje i pcha ten ży
wot lbez większych kłopotów. Przez taki
okres czasu mogła się nauczyć te1j filoz.ofii, któr.a w życiu najlepiej popŁaca. Co
wie - t·? dla siehiie, a c<> inni myślą, nie
przejmuje się tym wiele. Jedno pewne:
gdyby gosposia wiedz1ała, do jakiego
stopnia dokładin"Jści znane są Kaśce jej
taj€mn!ce, nie trzymałlaby jej ani dni.a.
P·')niewiaż nie takie sprawy świala trzymają się na złudzeniach, więc tym b.ariz.iej takia dirobnostk·a.„
z tej
Kaśka nie krzywdził.aby sobie
służby, gdiyby ni·e J.ewkia. Sama gosposia
jest sęk, c:z•asem trudno z nią wytrzyto ~epazej
mać, ale j·ak ją coś p:id!eci -

nie ma na świecie. Ani matka. Tylko ten
mały sęk: Jewka.
- Ten prz.ebr.zydły zm'..e.rzeniecl
Tego jednego Kaśka w żaden .sposób
pojąć nie może, po co gosp?sia trziyma
tie.go skra:ata. Ani to dziecko urodne, anl
zachowaniem się d'J człek.a podobne.
Swoj·e pr.zed czasem pogubiła, a to t:zyma. Jak'.eś omamienie czy jak? Bo cóz ze
siostry? Di.ablę oswoj1one by~:ihy ,zin~śni~j:
sze. W tym potworklU siedzi co. na1~1eJ
siedem czartów. Kiażdemu umui dop:•ec.
Ale gosposia t.:> tra:yma i wnet by się
®r.aż.ał.a, gdy ktoś ma z.astrze~enia co. do
.anielskości Jewki. Kaśka długi c7las cierpiała w milcz-eniu, bo mówiło się, że
drzi.ecko z·?stało wz:ęte tylko na czas
przednowku. Tyle można przetrzymać.
Bo wiadomo, co to jest przednowek.
Zwtaszcz.a u takiej Jak ta siosb:a, mająca
większych
jeszcze
dzi.esięci.oro
o'Jś
i mniejszych od J·ewki. Pr.zednowek je·
dnak minął i już diru.gi nadszedł, a .J ewka
jak sied:ziała tak si<edzi. Podrosła za . t~n
czat>, nabrała policzków, nabrnła rum1~n
ców i pra:eTóżnych nowrych pom)'.sMw
z kazdym
zł<0śliw:iści. A co gorsze <lniem staje się dufn~ej;sza i pewniej~a
siebie. Wprawdzie ciotka czasem łapme
żar.nówkę,· czasem parobek pię~c~ą wialnie, 'Czasem Kaśk.a w pysk 1Jrzasme, l·ec~
stko nic nie pomaga. W dane]
to
yku narob;, ręc~ składa, P'? ~ochwili
g;ach ca , '.e, by z.a chwilę zapommec "
wszystkim
- Nic in dopmst boży!
nabiera <Odwagi i co>raz
Kaśk.a tak
częściej gospo wypom'.na, że ten śpik
w.ca1e tu nkpot ebny, że tylko utępa
na .każdym kroku spórki żadnej.
- żebyście se w dzieli, że ja z tym
klukiem dłuży nie ś ' erpi~! Milse mi
be.z obrazy bozdwwie niż we.zystko.
skiej też się . nb ob€}dzie. I czy mi to
nował.a?

I jakoś dzień po dniu schodził bez wy·
iraźnych postanowień. Dopiero iakiś no·
wy wypadek ponawi.ał tę kwestię.
Kaśka zapomniała
Zajęta burakami,
zup·ełnie IJ grabieniu koniczu. Pode?:wał
ją i prwywiódł do
przeraźliwy krzyk

trzeżw<0ści

myślenia

Jewki, wystrzeliwmy
nagle tuż z.a jej plecami. Kaśka wstała
na równe nogi.
- A ki smętek cię tu przygnał?! I za·
raz z takim d.airciem?
Jewk.a zamiast odpowiedzi drze się w
cały rpysk. Na całą wieś. Kaśkę złość bieir:ze nie Ilia żarty. Bo o co s·ię łupi ten zaparbek?
- Mówisz czy nie! Bo jak złapię knysa, t•'J ci jeszcze dołożę.
Z oślim.aczałego głosu dowi-e<Lziiała się
wres.zde Kaśka, że Jewka nadeptała na
grabf>e, ciśnięte ,n,a drodze do góry zęba
mt. Jej g.r:abie.
Po co tu leziesz? Woł.ał cię kto?
Przy chałupie miałaś si·edzieć, kur piln:>w.aćl

Ale Jewka już rozumuje, że większa wina je.st po stronie Kaśki. Bo kto kładzie
grabi·e do góry zęb.ami? Kto kła<J..zf.e w
nr.awie na drodize? Cillyba na przebi•c:e
nogi. Zariaz pójd:ziie do chtki i W1Szystko
opowie. Wszyściutko. Zar.az„. ino że tak
holi! Nie do ścieT!P.ienia!
- Bedzies w'działal Ciotk.a cie naucz.y
mor.esu! Ciotka ci pokaż€ jak kłaść gra·
bie!
.Kaśka traci z oczu chwasty, buraki, a
wi.dzl tylko g.rab!e, Jewkę, jej twarz wykrzywioną. Ludzka myśl dobij.a się pierw~eństwa. Bo prawdą jest, że ten b-ól jest
rnep.obrzebny. Ze bez n:·ego mogłoby się
'Jbej·ść. że też cisła tak do góry zębami...
Ktoby się spodz'·ewał? J·ewka nie m'ała
żadnej potrzeby leźć za nią w pole. Pok.amło j11, ż·e pcha sioę tam, gdzie nie po•
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J,edn.a Kaśk·a nLc s·i~ tym nie p.r.zejmuj1e. nawet po prz.ebudz.eniu dłużs.zy cz.as.i ru,e
o Walku, wszystkie nadzieje z nim zwią
tecznie„. jak dz !ecko. Czyżby aż tak h:i- zane, jego p')le, jego· cha·łupina na skraj- '\lJc a nic. Jakby poctiodzila z obcego, miogła się j1ej pozbyć.
Co by tó mogło znaczyć!
lał-0?
Gdyby ktoś większy nadepnął . ku wsi. Pole! Je.st tego chyba dwa mor
. . .
la1ekiego kraju. Ternz, k iedy odpadły
Któreg·'JŚ dnia zgadał.a się 'Z k1ms, ze yt
mógłby przebić nogę n.a wylot.
gi. A m:iże nie całe, bo ojcowi e pokraj.al
ilany na dwa m-0rgi u Szmerbatego, :na
sąsiedniej wsi jiest taka bai>a,
co umie
Nie płacz, Jewka, ni e pl.acz! Gdy PoMć k '..edyś u l)zczerhatego był.a gospo
łużącą j na w .alka, nic ją nie ciies·z y,
dobrze wróżyć. Której s i ę wszystko speł·
pójdę na odpust, kupię ci
coś pięknego
darka jak się p.atrzy. D.ziś :ri0stało n
·,gzystk'J srało s i ę bezbarwne, j.ałowoe.
nia. Jak tylko czasu dopadn.i.e, poleci do
Pod spraw.ością , że ci kupię„.
wiele, ale krowinę jeszcz•e uchowa. Co t
Aż razu p.ewneg-0 pTzyśniło się jej, źe ńne j. żeby n;e w iem co po1eci!
.
Ta m i ękk·:>ść głosu wywołuje w dziec- się dzieje, źe tej z1emi tak wszędzie uby
iiała swój dom, <i ten dom miał tyl€
Tą myślą żyje, śn! , oddyc~a.' W teJ mv•
ku całk ' em odwrotny skutek. Czv ból wa? Ze tej zi.emi tak mało? Czy się od
.kien świecącyc'h . .:i~ Kaśka nijak ich zra- śli j.est cel jej życiia., z.aslaniaJący wszy.st·
spotężni ał,
czy chęć p.r zekory wzrosła, mieni -na św.i!i ciie k !edy, żeby było .iinc:
chować nie m'Ogła. A za d-0mem było po- kie nied01e dnia.
dość na tym, że Jewka nie płacze, ale się czej? Czy się odmieni?
!lru:pi nil oały gł.os . Ile może . I jeszcze
J.ak tylko czasu dopadnie„.
Kaśka postanawia soib:oe
w skrytości le, bardZ'o duż.o p-0la, a wszystko był•:> jej.
Władysław Dunarowsld
się podrzyźni<l z Kaśk i.
Swiadomość pos'. adani.a była tak silna, ż~
że jakby doszło do tego, co sobie w my„Nie płacz, nie pła·cz"! Ca'l"Ownica! ślach układ<i, i dolfWlał·a się d') owych
B-ed'zies widziała "Jd ciotki! Bedzies„.
dwóch morgów Walkowych, tak piei:wsz.e
- Bydż - ż·e cicho! Mów i ę ci po do- co zrobi, to namówi służącą. Jakby nie !RENA FILOZOFÓWNA (
broci. Nie drzyj s i ę na całą wieś , bo co było , ale służącą musi trzymać. Choćby
d to pomoże.
nawet z trud·em przychod'Ził-o, a1e mu.si.
- Całuj mnie tul
I już widz.i siebie w tej roli gosp·odyni,
Tego Kaśce .z.a wiele. T<iki śpik miałby jak diaje rozkazy, rządzi, gd•era, łaje„.
$ię z n '.-ej przedrzeźn;<ić! Za nic mieć! Tak
„Aktor nie :- ?sfawia po sobie świadectwa ja1k najwięcej. Za pumkt honoru uchodzi n'P.W~eko samo się zatrzasło. Kaśka z.ry!być nie m:iźe.
Ona chce z tym j.ak z wa &i ę z klęczek. Co gosposia powie, wi- sweg>0 tal1:;11tu... Ani avraz.. ani rz~źba, ani przywrócenie prawa do życia teatrowi Czeczłowiekiem, a to coraz goni-ze.
Kto by dząc ją zadudlfaną w łachach? Gotowa sfowo u.trwalonl w dmtku nie S<\ pomni- chowa, na<l którego dramatami zaciĄ.żyfla o·
to cierpiał!
coś pomyśleć. O, b"'.> ona każdego potrafi kiem je.go aTtyistycz,neoj d•ziafalności i dlate- pinia, zrodzona przez pierwsz~ pokazy jegq
Zrywa się i chwyta za grnbie.
swymi ślepiami na wy1ot prześwidrować, &'O o artyści.!·aktorze należy pisać więcej, sztuk w zaraniu dzialalności Teatru .Arty·
Pudzies ty stąd! Pucl:zi-es! Ma.rś do pr.zekłuć. Ona żyje riaczej cudxymi spraniiż o innego rodz.aju artystach, ktiórzy swo- stycznego.
l:pitety w rodzaju „kameralny.",
~hałupyl Kur pilnować, dotce co p.:idać! wami, swoje odkładając do
zacisz111ego
„c'kiliwy"
i
na domiar złego „vesymris.tycz1mi
cfzi;eł.ami
mówią
o
sobie
odJeglej
nawet
Jewk<i uc '.·ek,ając , podno~i z tyłu su- miejsca.
kienczynę. Zdołała Jeszcze k!rzyknąć:
Prziez ścianę słychać krzyk Jewki. potomności. Nieoh więc ocaleje przynajmniej ny" przylgnęty d-0 Czechowa - dra:matapi·
s~lachetne imię
artysty teatru w hiis torii sarza na dłu1go. Teoretycy dramatu dawno
- Tu cie morn! Tu!
Przer.aźl'.wy, zachrypiały.
Kaśka dop<ida ją wreszcie i robi sobie
sztuki I Jiter.atu1ry,
nieoh ocaleje pamięć już Czechow.a zrehabHitowali, ale teatry nie
- Już nigdy n i.e będę! Już nigdy!. ..
Ulgę za wszystk ie zniewagi. Tmchę osoaKaśkoa ni.e może tego słuchać. Wraca <'!o uznania i wdzięczności w!>J}ókzesnyich".
um1e1ąc
otrząsnąć
się ze W'Slpomnień popii.sk;em, więcej p i ęśc i ą po plecach. - Ta- buiraków. Wraca .z ciężkim br.zemieniem
P.rzed stu. laty z górą pionier teałr.alnej przednich inscenizacji, ociągały siię z ponowki rak śc i ekły! Taki zapartek śmierdzący! na sercu. Sama n ie wi1e przez co. Jdkie·ś krytyki i wielki miłośn i k sz'luki aktorskiej,
wym
graniem jego utworów
do tego
Im bliżej chał.upy Kaśka więcej po- czarne myśli, jakieś nieokricśJ.one ucz!U- S. T. A}csaikow r.zucil te hasła. Nie stracisto,pnia, że jeszcze w 1940 raku wystawiemstuje. Niech gosposia słyszy. Niech po- cia.„ Gospodarze noarzekają Il>lł woj:nę, ły one na aktualności nawet teraz, w dozna Jewcyne prz.ewiny. Choć prCLez ści.a lecz on<i nie w ie, na co ma na.m;ekać. bie dźwiękowego i barwneg.o filmu, przeciw- lllie w Teatrze Cha:rkowskim „Trzech sióstr"
na 80-lecie urodzin Czechowa uchodziło za
nę . ale niech p0zna. Osobno sprawiać się Czy wojna, czy po wojnie ·i niiej zawnie - na-brpni.aly Z'!laczell'iem dll a innY'!h fakit w radzieckim życiu tea.tralnym odos-0b·
nie myśli. Wi ęc jeszcze przed samym sze jedn.ak<>wo: haPówka 'Jd 3wiltu do nojeszcze WISllJÓt.tw1órców dzieła
teatralnego, n:iony. WwoWoiony wtedy w Teatrze Artyprogi·em:
cy - noa cudzym, dla kogoś. O własnym
- na dirugi r.az nie takie lejoty ci spra- życiu szkoda maro;yć. Choć najgors.ze przede wlS·zystlkim dla inscenizatorów i re- stycznym „Wiśniowy sad" d.zialaił ia.k wy·
w i ę! Paskudi:i jedna! Jak ty kiej d-0 spoprzyjdzi.e dopiero późni.ej. Gdy zajdzie w źyserów.
blakla fotografia drogiej chw~li.
Wytwory ich a·rtysiycznego wvsilku skawiedz'i pud.zies! J.ak ty to k.s ' ędzu po- lata, gdy lud,z i.e spostirzegą, że s iły :zd·a rW udocznie praikty1k.a teatraiLna nie rozwią
wi.esz!
zanoe s·a przecież z nałttry swei na zagładę w zała jesz.cze
ła; że już ni.e •'Jpłaci s '. ę zmawiać takiej
probllemu Czechowa., jeźeli
W progu zjawia si•ę gosposia. Jewka służącej. Wtedy bierze s '. ę węzełek, i kij, chwili p.arod!zin.
„Tieatr" ogilasza dwa al'tykuly na ten t~·
dopada ją pierwsza, chwyta za nogi.
i .ruszoa się od chałupy do charupy, od wsi
Sipra wiedliwość
nakazuje
zadoś6uczynie- Ciotko, ratuj! Kaśka chce m : ę zabić. do weL Wr·~zóe gdz i.eś kończy się ta 111ie, dorównudąice sile i ekspanS\ii wplyWów mat, a w recenzji z „WtuQaszil<a Jasia" w
Swierdlowskim Teatrze Dramatycznyim i z
Kaśka
czując,
ż.e sprawa
mogłaby wędrówka.
sztuki. teatraol:neoj. Z pow.ażnym zwzumienieim
wznowieni.a „Trzech sióstir" w Charkows•kim
"7'.z.iąć obrót dla niej ni•epomyśJ.ny. uderza
N iedz'. el.a zaczęła s ię be.z słońca, wśród
i gorącym adcz,uciem tei oowinności wobec
na całego.
Teatrz~ wytyk.a sporo blfę.dów interpretacyjchłodnego wiatru w s-am r<iz na swe- Wiedzcie se , że już tego mam do- ter. Kaśce ogromn~e odpowi.adia taki teatru spadkobiercy postawv Aksakowa w 111ych.
syć. Albo ja z chałupy,
albo ten śpik. dz ' eń. Toteż. ogarnia ją szalony zapał do Sipoleczeńsitwi~ rad1zieokim nie tyllko tworzą
Rewizja 'lldęcia utworu J>Od kątem wid~e~
Dłużei <!D i jedniej godziny nie s i edzę . Cy rnboty, Choć t:i ni·edziela, a1e uwijaczki teatr i oho<lzą do nieg.o, ale o teątrze roznia jego aktualności powtarza się już dość
mi to nowała c :·erp.ieć dzień po dnu t'O jest co n;emi<lra: z o.porządizeni.em bydła, ma wiaJą, romiew.a'ią g.o 11'0 cao!Y1111 kraju,
stereotypowo w stosunku do najrnzmattsam:i?
ze śn'.iadan.i:em dla ludzi, sprzątaniem. W w.pr.ow.adzają we wszystkie zakąt!ki życia,
I idzie do swojej skrzynki, wyjmuje łej uwijaczce nie ma cz.asu pomyśkić o aby sam życiem nasiąknął, skrzętn1ie z,biera- sz}'ICh utworów. Ma się wr.aź~nie, źe przy
szmaty, wiąż.e tobołek.
o czy.szczeniu swych butów. Miałaby też ją i z pietyzimeim przecho\V!l.lją ws.zelkie za- dobrej w~l'i i tolerancji wyj1dz.ie z ta:k•iego
- Co ty , Kaśka , zgłupiałaś?
óch')tę pomarudzi ć trochę, jak bardzo się bytki i pamiąt'ki teatraln~. Przekonywujące procesu obronną ręką niemaI każ.da sztuika,
- Mom doś i wi ęcej cierpi<iła n ie bę<lę. nalata, jak niewiadomo, czy zbierze się mówi o tym r.ad·zieckie Piśmiennktwo tea- której autor nie zadeklairow.af się wyrazme
Sprawiała ty.s s'.ę n ie będę.
na n esxpory. Ale na nic nie ma czasu.
µo przeciwnej stronie barykad). PrzypomGdy się wre.szc:e uśpieszyła, czas był tralne.
Tobol już leży got:iwy . Tylko się jenijmy sobie długą u nas dysku&ję w związ
Ogólnorosyjski.e Towarzystwo Teatralne
najwyż.szy, bo ludzit51 już r.zedli na dros:z•cze przebr<ić małowiela i już.
ku z wystawieniem ,.:Elelk.try". Teatry rawYdaj-e
w
Moskwie
„Tieatr"
- zbiór artyMagda błyskawicznie oceniła sytu a cję: dze. A przedeż w minucie nikt s i ę nie
dziecki~
f.aw.oryzudą
WJ>Tawdzie
W'łas.ną,
takiej służącej stracić nie może Wiele zbi.erze. Sama ni•e wie od czego zacząć. ktrtów i materiałów, w których odbija się dawniejszą i współczeS111ą., lLteraturę (Gógol,
tymczasem lwńczy stroj1enie źycie teatra1ne Zw'iąz,ku R.aid.zieckieg;o. P!'s\'.Z9lędów µnem<lw ia za tym. D:1 roboty Gospos ia
Ostrowski, Tołstoj, Gorki.i), ale nie odgra·
chętni1e z.abiera ze mo to podaje drobiazg-0wą kronikę ściś1~ arnanę<lza ~ n!e trzeba ;:"' .1rnw.al'!ram1 n ie Jewki, którą Kaśk.a
<lzają
się od twórczości obcej (Rostand, Gliy
Lata, pret:ensji ż.adnych. Trochę głucha. sobą. Ma przynajmniej do kogo sł.owo tystycrnej oraz oświatowej i sipoleczno·!ll'Opr.zy k·:>śdele. litycz,nej działalności huidzii teatnw podczas d•e Maupassant, Zola. Saroou. Scriił>e, LoPe
wygląd ma nieco głupkowaty __,. ale w przepedozieć p<> drod'Ze i
cza.sie wojny są to plu.sy, chron ' ą•;e od Ni.e CZ'llje się tak osamotniona. Niie czuje wojny, rejestruoe przedstawienia, koncerty, de Vega, Goldoni. Gozzi, Szekspir, Schiller).
ozabranl<i n.a roboty do Niemiec. A co :i.aj- się takim kołkiem, takim niczym jak
ilustrowane bwb dopełniane występami arty- Weźmy ·konkretine przykłady. Na afiszu teaważniejsze że w wielu sprawach je.st wtedy , gdy idzie sama.
stów odczyty, zebrc1nia, przemówienia, ape- tru im. W.achtangowa znalazfy się nastę
iealkiiem niedomyślna.
T')też gospos ia
Jewka już ubr.aną, a Kaśka ani w popujące sztwki: „Ol~ko Dundicz" M. Kaca I
czuje się przy niej całkiem swobodnie. łowie. Nijak nie może dać sobie rady z b omaw:a najważniejsze wydarzenia tea- A. Rźeszewsikieg-0, „front" A. Kornejczuka,
tralne okresu powojennego, porusza bJeiące
Plotek nie wynos!. na cudze ni~ patr.zy. wt0sami. Widzi to gosposia.
„Cyrano de Bergerac", „Burza" Ostrow·
Nie, takiej dziewki Magda w żadnym wy- Nie rób-że ze siebie mataca, boś nie P'I"Oblemy teatralne, nawią11utje do his-torycy;prowadzony
ipadku pozbyć się n i·e może. Bo nie tylko cudaki Pod.stame dtZ;opy tak się ni-e czie- nyich tradycyj teatru i kryt~~ śled·zi wpły skiego, .,Ndtouiche". Teatr
przez
Zawadzkieg-0
pokazał
po
pov.rro·
takiej, ale żadnej nie znajdzie. Co gdzie sują.
wy rosyjskie zagranicą („Rosyjska 'klasyka
do Mos.kwy sztiuki,
wystawi011e
był-0, wszystko pobrali do Niemi~:.:.
A
Kaśkia mi.ał<iby oohotę coś odpedzieć, na a·merykańskie'j sc~nie" I. Kutiokowa), pu- cie
jeszicze w Alma-Ata 1943 :r.: „Otelfo", „Za·
bez służącej czy dałaby sobie · radę? P~ro aJ.e n!-e ma CZ'asu. Jaki ·c udok? I z jakiej blik·uije literacki dorobek artystów
teatru
bek ba.rdzo nieP'ewny i niewiadorno czy racji pod.suw.a pod nos cudze J.ata? Niech- poglądowo u wy pukla tekst iLu·str.acj.ami.
b.awna
1Przygoda" Goldoniego i „Najśd~" L.
Na
s i ę utrzyma.
Jednej nocy w · dom11 nie że se swoje liczy! Widzicie ją! PodstMPańsitw.owy Teatr DramatY'!z.tty
podstawie
tcg.o
obfitego
źródl!.a (224 stir. ga- Leon-0wa.
6ypia, odkąd się dowiedział, że go komi- na! Ona choćby chc iała z włosami cudaim. Gorkiego wystawit „Rewizora", Teafr
zetowej
czcionki)
można
nawet
z
daleka
wY"
tet wyk,a:z.ał do wyjazdu do N iemiec. A kować, n~e mo:he . bo j€<lnej kudły nie
Ostattworzyć sobie po}ęcie o wS11>ól1CzeS1Dym tea- Artystyczny zamknąf sezon (1944 r.)
niechże go gd"lie przyc<ipną„.
Z')stałalby znajd'zi•e. A to co?
nią ofiarą" Ostrowskiego,
"
trze
radzi~ckim.
bez żywej duszy do roboty. Ale by się
Kaśce ·0padły .ręce, nogi ugięły się w
Z Armenii „Tieatr" PTzynosi odgfosy tur·
niektór.zy we vtsi cieszyli!
WsPÓlnY jest wielu autorom wgląid, że
kolanach, w grow:.e zaszum iało gwałto
teatr ma do spełnienia dwa zasadnicze za- nieju szekspiirowskiegio, w którym walczyło
Aby Kaśkę udobruchać, wzięła się wnie.
- Ki ścieklina?
ostro do Jewki. Wyćwiczyła p.atyką ile
dani.a: jedno - niejako poznawcze, polega- dwóch Otellów i dwóch HMmletów.
wlazło, a potem zamkła do chlewka. ZaMagd<i już dostrzegł.a dzi~ą zmianę jące na obnazantu czlow.eka i świata, dnurWMać, ie jedyny na pozór wnkt widz~·
groziła przy tym że jak t-0 nie pomoże, u Kaśki.
gie ideowo wychowawcze, ZITTJierzające Tl'ia w d-0horze r ~pertua.ru nie P'l"Zeslonif tekaże matce zab.rać sobie J·ewkę re.z na
- Co tob ie s i ę dzieje?
do wytworz~nia w widllll określonej posta- .a trowi radzi~kiemu rozległych boryzon16w1
izaw.s.ze. Jak kogo chleb bodzie, na to ra- Patrzde! Wszystk i1e guziki od swe- wy <ludowej wobec życia, posta wy, !którą nie zagrodził dostępu do literaturv świ.at~wej.
dy nie ma.
tra odprute. Ani śladu!
cechują aktywność i optymizm. Stą.d w}'lply- Różnorodność zachowafa się w dr~cie, w
Kaśka z,:istała. Stało s i ę przecież po jej
- N i.e mów! Któżby to? Kiedy?
wają wskazania re,pertuar.owe, przecież nie operze kome~N mu•zyicznej,
woli. AfL. ją ciarki prz.echodziły na myśl,
tańcu, teatrze
Najtrudniejszy pr·'Jblem: kto i kiedy? tak krępujące in icjatywę twórczą, jakby się kukiełkowym („Król-jeleń" Gozziego).
że mogłaby stąd odejść. Ze mogłaby już
n1e spotkać si ę z Walkiem od Szczerba- Obie kob ;ety są tym przejęte do ży'Wlego. to mogło komu wydawać. Wprawdzie najNie wyn ika z t~go jednak, by teatry ra·
Kaśka dobrze pamięta, źe wczoraj przed ogólniejsze
tego. Ale by sobie narobiła!
wytycz.one
daty. zą tematów 1 dzieckie byty eklektycz.ne w 2Jłym ro2Juttnie·
Potem rozło pr.oblemów bliskich chwili obecnej, ale ta niu teg.o wyrazu.
Ukłiadając łachy z p.:iwrotem do skrzyn- prasowaniem guz 'ki były.
ki, stale podłazi jej pod oczy nowy żył.a sweter nil łóżko, aby wysechł. Skła bliskość pojt ta · i~st sze.roko. Bliskie jest
Każdy z nich ma indywidualne
oblicze,
swietr. Czy tak układa, czy inaczej, swe- dała 0 zmroku, nic ni1e zauważyła . Skąd
wszystko. co korzeniami tkwi w narodzie, nadane zazwyczaj przez swego twórcę, •a
teraz
wziąć
tak;e
guziki?
Białe.
pedow.e.„
ter jest na wier.zchu, .sweter Je.st pod
w j~go przeszłości i teraźniejszości, a wy- zachowywane dzięki podstawowym rysom
Jewk.a znikł.a z izby i tym się zdradzi;ręką.
znacza mu drogę rozwojową w przyszłość. ustroju, teatrów. Zespofy teatralne baw.iem
A dalej w mglistym obłoku jest Wa- ła. Prz.epadł.a gdz i€ś jak kam:eń w wodę.
W ten s.posób otwiepią się olbrzymie moż ni~ sldadają się z ludzi przypa<lkowyich, WI
lek. Jest też zeszłoroczne wspomnien~e z Darmo gosposia woła, obi.ecuje nie zali
w·ości dla dramabu historycz:1ego.
Nawet je.dnym teatrze latami całymi wsiPÓIJ}Tacują
jakJ.eg;:iś z.arnbku,
jak ją wł<iśni.e zlał mykać do ch1swka, byl·e oddala guziki
wodą do nitki.
P.rzy żniwach to było, z.araz. Je.szcze by się przyszyło. Jeszcze operetka radziecka stara się przyjąć taką ze se.ba ci sami artyści. zfaczeni jednym
woda w dzbanku się ogrzała , on chciał n'.e tak późM. Ale śJ.adu znaku„. Rozstąp historyczno - patriotyczną linię repertuaru. dążeniem, wolni od troski o jutrzejsze en·
(„Swierdlowski Teatr Komedii Mu.zycz.nej" gagement. Np. Teatr im. Wachtangowa 11r
biec do źródła, przedtem ową resztę wody się ziemia.„
na nią wylał. Na nią. Ch:ić wtedy ani
I Kaśka do kośc i oła nie poszła. Na- Dmitr·ewa). Na pierwsze miejsce w reper- trzymuje stale dwie odrębne linie twórczoś·
swetra ni•e m'..ała, ani nic takiego. co by stępnej n~edz'eli był deszcz. A pobem do- tuarze wvsuwa sie wsoótczesna literatura ci, zapoczątlkowane
przez swego zaloźycie·
ją wyróżniało od innych. Wcak się n :e wiedział? się , że Walek wyjechał do Nie- dramatyczna, której tematyka obejmuje caJa. Jedna - linia gJębok i ej !'Teści i ważkie/
spo<lziewata, że na zarobku W.alek bę mi.ee. A potem n.astał-0 labo i zaczęły s i ę ły okr~s porewohucyjny,
Z\\~laszcza ostat- idei StPDlecznej („J egor BuJyiczew", „CzJf<>·
dz.iie. Potem niie mogła przeżałować, źe upały. Ludzie 00raz częśdej mówią o
nią wojnę. W wykazie premier z roku 1942 w1iek z bronią" . „frant"), druga _ linia lek·
sobie nawet n:iwego fartucha nie wzięła. końcu wojny. Bardzo im pas·ujoe ws'Zystko
raz po raz powtarz.a się ,,front" A. Kornej- kiej,
g-roteskow~j
komedii
(.)Tura·n.dot",
W sk.rzynce już wszystko uło.żone, ale do wróżby. I dopytuje s i ę ukradkioem jeczuka.
„Slom'kowy
kapelusz".
„Nitowche").
W obu
den
drugieg'O,
co
się
dzieje
we
świeci€?
żal spuścić w ieka. Są tam przecież oprócz
Z dramatopisarstwa PQprzednich pokoleń teatr s~uka nowych form. odpowi~dnich dla
s:z.m.at, optrócz przyodziewku, rzeczy o Czy żano.si się na co? B,:i upał j1est, a
te.atr, ra<l~iecki u~il111~e w~dob1:ć dila siebie ut.IDoriu~ jedJnak = iak ol>ie'ktywn·ie st..yierr
l'Wiielie ~·e:nniiejs.z.e, Są, tam ws.zyst~ie myśli wróżba była~.J

trrz.a. Ze nie

słucha przyka:-zu. Choć osta-

~

Teatr w piśmiennictwie radzieckim
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dża krytyk L1.1killl - ilie zawsze sie to udaje.
przedstawieniami
W związku z ostatnitni
zarzuca ów krytyk wachtahgowcom, te w
ich teatrze wesoły dźwę.k ostróg oficerów
Ka wa'lerii francuskiej z „Ni touche" zagłuszył
gromy „Buirzy" Ostrowskieg-0. Inn~ zupel111ie oblicze ma Teatr im. Mossowieta, którego charakterystykę kreśli t. Rodin w
„No:v3'ch pracach'' J. A. Zawadzkiego, Stanowią one Jego ostatnie credo artystyczne,
są wYrazem buntu przeciw samemu s,obie
i ostrym zwrotem w dotychczasowej twórczości. Zawadzki, jako insc=nizator i reży
ser, wycofo~e s•ię z jaskrawo teatralnej, iroreaNstyczne
nicznej maniery, zwalczającej
prawdopodobie(Jstwo, na zupełnie skromną
plerwszetistw.o aktorom,
pozycję, oddając
którzy dla spełnienia icl.zisieiszych zadafi te·
atru mwszą znaleźć właściwy wyraz scetti·
cz.ny. W zasadzie nie nowe dąfonia Zawaidz·
kiego kontynn.11u1ią główną .te11dencię sztulki
r,osyJskiej, ~awna skoncentrowaną ha z.de·
biani·u I ukazy'9faniu charakterów ludZ1kic1i.

Tendencia ta opanowuje dzisierszy teatr
radziecki i odzwierciadla się we wszystkich
artykułach „Tieatru". czy dotyczą teatru
dramatycznego, czy operetki, baletu, czy
nawet teatru kukiełek. Dezyderaty kryty·
ków i dąfonia artystów WJ•suwaJą na pierw.
w zystkłcłi
scalenie
szy plan organiczne
ożywienia
wspófczynników przedstawienia,
indywidualizację chavostacl scenicwyc\
rakterów, zoperowanie przercistów in'Scenl·
zacyJn:vch i reżyserSikic;h. Jest tJV wyraź11y
nawrót do K. s. •Sta11iislawskleg1J, widoczny
w monografiach aktoirsildch, w.
zwłaszcza
których charakterystyczne jest opjsywattle
zewnętrznego poprzez
poszukiwań wyrazu
wewnętrzne (np. „Praca B. W.
przeżycia
Szcwkina nad obrazem Lenina". Ch· Cher·
O niewygasłym oddziatvwaniu Stasoński).
życie teatralne świadczy
ttisławskie.~o na
zarówno drwk jego dwóch n,eopublikQwanych dotąd przemówień okolicznościowych,
wydobytych przez „ TJ.eatr" z archiwum, liStanisławskiego, jak I
vuścizny
terackie
wydany tego samego Toku (1945 r.) w 10.00J
Otella"
plan
„Reżyserski
egzemp1larzy
(392 str.). Złożyly się na tę książkę uwagi,
=atm Artystycz·
przesylane pracowni,kom
nego z Nicei w latach 1929 - 1930. Nie były pomyślane do druku, tym są bezpośred
.nieisze I ;;>OZWMllil zaJr"eć dei n!c"falszc. ·,a. nego warsztatu i prześledzić, Jak Już raz na
mard11esle ,,Czaiki", swoisty systertt Stanlprz:dstawiony czę~ctowo w
sla wskiego,
„Pracy. aktora nad sobą".

PRZECŁAW

Przegląd radzieckich wyda ~·nlctw teatralnYch z pierwszego roku po ukończeniu wojny s.kfania do refleksii. Co zostało u nas
choćby z twórczości Kazimierza Kamiń~kiego,
Stefana Jaracza, Stanlsławv Wysockie!, Jutmszy-Stępowskiego! Co napisano o teahte p.o
wyzwoleniu? Co w teatrze uobiorto? Niestetyi bardzo mało. DzlalaJność R.ady Tea·
tralneJ rozpoczeta w historycznym dniu 16
czerwca powinna zmienić ten uJemny bi·
tans.
Irena Fifozofówna

SMOLIK

Wy

ławo pra

Wystawa retrospektywna Marka żuławskie.
go w lokalu Spółdzielni Pracy Związku Artystów Plastyków Łódzkich, obejmująca sześC·
dziesiąt prac tego artysty z okresu ośmhi ostabtich lat, daje doskonałą sposobność pozna~
fila twórczości malarskiej jednego z czoło
wych dziś przedstawicieli fułodszej generacji
artystów polskich.
Wychowanek warszawskiej akademii, występował Marek żuławski już na kilka lat
przed ostatnią wojną na wystawach krajowej sztuki z praćami 1!.ollżonytni w leli ogólnym charakterte i malar kich tendehcjach do
gtupi- t. ZW. kaplslóW Cit l'. czyli Kafuitet

Marek

:r

Paryski),

reprezentujących

Żuławski:

bezpośrednie

rplywy fr rcusltiego malarstwa impresjonistycznego i poimpresjonistycznego w wspó -

czesnym malarstwie polskim. Na dwa lat'i
przed wyibuchem wojny 1939 r. M. żuław
ski wyjechał do Londyou, gdzie go na dalszych lat sześć zatrzymała światowa zawierucha.
Ten ośmioletni pobyt w środowisku angiel
skim, w Warunkach tak odmiennych od tych.
w jakich żyliśmy wówczas w kraju, nie tylko ułatwił artyście przeżycie tych lat, ale umożliwił mu też nieprzerwaną pracę nad sobą i zapewnił tnu stałj i intchsywny rozwój.
Poważny dorobek artystyczny, rezultat tych

w kolumnie wierszy Juliana

Tu-

wima należy sprostować następujące błędyi
W utworze „Odpowiedź" opuswzony został
ostatni wiersz:
Takby serce zabiła ta pisząca ręfca.
W utw0irze .,W nocy" strofa przedostatnia
powinna brnrnieć:
Zerwij z nocy Uś6 księżyca,
otul eeri;e mwrtwlfln blaskiem,
a fa swoje będę szeptał,
zap11;dając w som:nilingwę.
W tym samym utwotze, za niaistl
lśniących idealną", ma być:

,,ti1flę

taflą lśniących i.dealmą.

W poprzednitr. (24) nu.merze • „Kuźnicy"
z <linia 24 czerwca 1946 roku: Julian Tuwim:
Wl~rsze. - Stoni!!ław A. Malewski: Wsipóf·
czesna polityka kolonialna mocarstw zachodnich. - Stefan Żółkiewski: Czy w Polsee
szanu.je się czAowieka? - .J:tnil1a żurawicka:
C ·fry, które krzyczą. - Jerzy Andrzejew·
ski: Synowie. - Adolf Sowiński: Wiersz. -"
Tadeusz Orzeblenlowsld! Ze !!opraw anglel•
sktch. - .Ewa l(orzenlcwska: .,Próba ognia"
Tsid~1sza Hotuja. Jan Roiewskls Siedem dni.
bd. Prze11:ląd wydawnictw. Wanda Grodzień·
ska: Płomień. - ph: Przegląd prasy. - Ta·
deusz Kuhik: Ocneza powstania warsz a w~kie·
go. - Juliusz żuławski: llczeń diabla. - Noty. - Helena Ądąmczew•kn · Tuhil •nsz pierw·
szego zjazdu pracowników kultu.ry.

malars ich

M

rk

•

Zuł

w I ieg

ośmiu lat spędzonych na obczyźnie, jaki oglą
damy na łódzkiej wystawie, świadczy o tym
lostatecznie przekonywująca.
Wystawa żuławskiego, nie będąc w istocie
adną rewelaćją, ani też nie wnosząc do sztuki nowych wartości jest nie'Wątp1lwie do·
rookiem rzetelnego i rozmiłowartego w swej
1racy artysty i zapewnia każdemu miłośni
'rnwi sztuki poważne przeżycie estetyczne.
Bliski związek malatstwa M. Zuławskiego
_ współczesnym malarstwem francuskim,
ptaktykującym jako naczelną zasadę kolorystyczne rozbudowanie powierzchni obrazu,

asy e la.
tej, bogat i sk ii tb t:'i i slopl 11 Ie
11 z tum(ymi1 ~est u tu.
Tfzecłą, ru nor
ławskiegd spra a org nizacji ptzesinem1ej
obrazu, iozbutluWafiie kompozycji w gląb.
Przedmioty w jeg pejzazach i nętrtarh nie
1eżą na plaszcz ltiil:! w roli ró ·notzędn!e tra
ktowll:nych elemerttów zaobniczycłi, jak w
perskim dywanie, ale istnieją w przestrzeni
trójwymiarowej, odgrywając w obrazie uzasadnioną logicznie i kompozycyjnie rolę.
Człowiek siedzący, stojący, pracujący w tej
obrazowej, skomponowanej przez artystę prze
strzeni, to już nie tylko plama barwna
już hie jeden z wielu innJ!ch przedmictów i
pto adzonych do kompazycji
szczegółów,
jako elementy równorzędne, wypelnltl.):tte
mozaikową powierzchnię obrazu, lecz jest to
naprawdę człowiek żywy, stojący lub siedzą
cy przy stole i poruszający się swobodn'e w
wieloplanowej przestrzeni obrazu, w której najczęście~ odgl'ywa on dominującą rolę
centralnego osrodka, nadającego całemu otoczeniu i tłu, a tym samym i malowidłu wlaściwy sens i znaczenie. I oto ten własn'ie ro--~
~mny i dojrzały realizm w malarstwie M.
Wielska . ilf ga.
Zuławskiego, który wprowadza do jego obrazów już od dawna ustalone wartości a obok
tych także nowoczesne zdobycze m~larskiej
jest wyraźnie czytelny. To w pewnej mierze sztuki, odróżnia dziś jego malarstwo od majeszete i dziś zbliża żuławoocgo do czołowej larstwa ;iiejedriego z naszych współcze~nych
ooechie \V sztuce pólskiej gl'l!PY rm l r~":i'. z kolorystow, roziJudowtijęcych k lorys ycżtlic
którymi przed laty łączyły go te same ten- powierzchnię obrazu, za wzorem wielkkh
współczesnych majstrów malarstwa francuehcje.
Chociaż sprawa koloru w obrazach Marka skiego, (przede wszystkim Matissa i Bonnarna podobieł1stwo płaskiej mozaiki lub
żuławskiego nie tylko nie straciła swego zna- da), czenia, ale ma i obecnie zn:iczenie aominują dywanu perskieg?·
Jedną z charakterystycznych cech malarce, · nie jest dziś ona jedfiak sprawą wyłącz
stwa M. żuławskiego jest dochodZc"ICa czasem
ną, sprawą jedyną.
Równorzędne z kd1oreffi znaczenie przyzna- a~ d:o gran~c brutalności siła jego kolorytu.
je artysta sprawie światła. I już tu należy pod- ~1e J.est to Jednak cecha ujemna. RaczeJ prze
kreślić, że źródłem światła w obrazach żuław c1wme. M. ~uławski nie należy do malarzy
skiego jest właśnie sam kolor czyli odpowied- oszczędriych, ograniczających się w skali stonie wzajemne ustosunlfowanle batw o rozmai- sowanych stale tonów. Gospodaruje on Ja1:o
kolorysta swą paletą wybitnie rozrzutriie. Od
gorącej, ognistej czetwieni, od czystej biell
oranżów i brązów, intensywnej zleleni, aż d~
łagodnych, przygaszonych różów, srebrz:ystoszarych tonów i głębokiej czerni - żadnej z
zasadniczych barw wii:lttra nie brak w je"O
malarskiej -kui!htii. .
Obrazy M. żuławskiego czynią zaraz przy
tażenie barpier~sz~m rta nie spojtzeniu
dzo svheże. Wy 0 lątfa to tak, jal·gdyby powstały od razu, od ręki, bez Wyrażhego śladu
poszukiwań, błądzeń i pópraWeli, klóre nierzadko niszczą pierwotny plan dzieła 11iejednego artysty i dają efekt czegoś wymfrzonego i brudnego w kolorze. U żuławskiego
~aR:icłi płócien nie ma. Czyste, jasne, pi·zesw1etlone tony grają z pełną siłą w jego
?br!łzac~,. dając widzowi wrażenie tężyzny
i b1egłosc1. Tłumaczą się też one bez ttudu.
Nie potrzebują wyszukanych tytułów i komentarzy. Od razu rozpoznać można, o co tu
lub tam szł'o artyście: o taką lub inną gam.,.
mę barwną o wyrażenie określonego nastroju uczuciowego, o taki czy inny ćłiaralt
ter wnętr~a lub krajobrazu, o wyraźnie za.:.
zn~cz?n~ i czytelny ruch, interesującą scenę
z zycia itp.
. _A pr~y tjłm Wszystkim - intencje i zam1erzema artysty, przeWa!nie w sposób niedwuznaczny czytelne, nie we wszystkich
znajdujących się na wystawie pracach zo!
stały w sposób równorzędny zrealizowane.
Czyż mogłoby być zresztą inaczej w wystawie, przedstawiającej szcićdtiesiąt prac artysty z okresu ośmiu lal~ Są więc maltiwidła osobliwie szczęśliwie zamierzone i równi~ sz~z.ę'liwie zrealizowane. I takit!h jest
których nle
w1ększosc. Lecl! są i takie, w
wszystk~e 11. czynrik~h':' budowy imalazły się
w nalezyteJ zalcznosc1 wza ietnnej i równowadze. Nie uważam jednak za potrzebne i
wskazane zapuszczać si~ w analizę tego rodzaju różnic i nieul:l.iknlonych niedodągnięĆ;
zwłaszcza, ze znajdują one z nnddatkieth
pokrycie .w d~ełach dojt"załych i cennyt!h,
e3dą n1ewąlpll vie do i laznego lłu
które
· Pitału w rotw.oju i. dorobku artysty, świad
cząc wymuwme o Jego rzetćlnym i;;tosunh.11
do sztu~i'. o powainej pracy i rozumnie
wybraneJ 1 z pchlą 'wiadomością przez arty~tę dro?ze, która już dziś - mimo rnbdego
Jego wieku - za pewnia mu ie no z czhlo~ch miejsc w współczesnej sztuce polW kabarecie.
skiej.
0
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TERESA TYSZKIEWICZOWA

Moje wspomn1en1a o Tytusie Czyiewskim
I

I

Tytus jest urzeczony; nk nie słyi5'Zy,
nk !llie wiidzi poz,a st'.>s.em pocz·tów.ek, któ.I'e jurż sobie wybrał. Ogl ąda dalej, wciąri
odkłada, góra pocztówek rośnie .• ,

,,Kto za ro ws.zystko z,aplaci - W<Oła
rz;rozp.acz.cma malarka - pros.zę to zosta1 co o nim powiedział profesor Kowarski
wić i id:zii.emy na o'b iad". W Warszawie sytuacj.a przedstawiała
. Znałam go daw niej, ale byłam po rez niie, beztr'Jsko, odtwarzał go na- płóllnie jaiGdy Czyż ewski zobaczył ksoi ąrżkę u
się
podobnie. Ten sarno·tny człowiek, w
p1~rwszy w jego pracowni w rnku 1941. ko :ziawiłą arabeskę barwną.
Napraw<lę profes'.>ra patzyci.snął ją <Lo siebie i pow~e
Mueszkał
wtedy w Wa1rs'Zawie na Woli model był mu tylko pi!etekstem d'O kompo- diział: „Słuchajcie, profesorze, pożycrz.cie .u stawicznej pogoni za gwsa.em, człowiek
przy ul. Ludwiki. Miał dwa pokoje : pi.erw- nowani.a. tego bogatego ornamentu, którym. mi tę książkę , jak Boga kocham, z.a parę któremu obdarta kobioeta p1rzychod'Ziła co
6ZY skład ksi ą że k i r•eprodukcjli (z•a mHo- stawał srę kontUlf, fałdy dirap&ii czy rrysy dni w.am oddam". - Te parę dni trwał· o drugi dzii·eń 111gotow.ać kaszę .czy kartofle
:na obiiad - znajdował zaws.ze pieniądze
wa.ny zbieracz w.szelkich dzi€ł o sztuce, twarzy.
"ł lat.
gdy dll'.>dziło o zakup oleju, f.arb i wsz.elW kompozy·c yjnym p'Odejsciu do porkidh mater.iał:ów ma.Jarskich. Zdobywał ten
tretu m'.>ż·e być Czyżewski uważany za
grosz, n :.e dibając prawie o sposób: bywaw i·e lki1ego nauczycie1a: Zwtiąz.anie postaci
ło, żie pożyczał od spotkanych kolegów
z tłem, w komponowaniu jej, układ całoś
dosłown ie po kilkia zł•otych. Zdarzyło się ,
d, .ro'lJWią:zan1e barwne, wibracja
całej
ż e i.nstybucj.i, od której spodz '. ewał s i ę zapowii.erzchni. - nie znajduję p'.><lobnych
pomogi, gdy mu jej <Jdmówio'Illo, z.agroził,
we wspókzesn•ej sztuoe polskiej. Zaznaż : „od jutra przestaje maliowiać".
czyć jednak trzeb.a, że niie czuł zupełnie
cha·r akteru modelu, i re porbrety ni·e noszą,
Poz.a materiałem malarskim, tr.z.eba było
' nigdy śladu podiQbi•eństwa.
•
kupić od czasu do czasu, nowe akcesorium
do martw.ej natury. Dziwne mj.ewał nie.raz
Oto fakt: Czyżew.ski malował w rnku
wyskoki w tej dtziedzinie - dziwac:zne !
1942 mój p'.>rln'et. Gdy <liz,i,eł•o było ukoń
świadczące o zupełniie złym smaku.
czone , lud:l'ie znają:cy mn.ie diobrze, ni.e
; potrafili wylbrać między trz.ema ustawiePrzychodzę k.i1 edyś do pr.acowni, Tytus
' nymi wówczas w pracowni pon-tretami,
pokazuje
mi rz dumą -swój nowy zakup:
krory mtał być moim. Nawet charakte·r:
Był to kawałek deko·r acyjnego p.apieru,
uczes•a nia [ ubrania byił w zrupeł:ności zmie
jaki sprzedają kuchark·o m dla ozdoby póniony .
łek w kuchni. Wzór w kwadraciki ultraAnalizując l)b:r.az Czyżewsk ~ego, d•:>chomary nowe i żółte imitow ał wys.zywanie na
dzimy d'.> wniosku. ż e styka się on z postkanwie 1 krzyczał ordyn arnym złym guimpresjonizmem, czysto zewnętrzni e. Wys tem. Czyż·ewski jednak b ył zachwycony.
szedł z formizmu. W jaklś sworlisty spiQsób
Gdy włączył papier, jako tło do swiej od<Jdczuwał i prz€rabiał osiąignięcia mala·r w iecznej martwej natury t.ak cichej i stoskie doby bf.eżącej.. Poszuk iwał podniety
now.anej - nasunęło się dręczące pytaTyiius Czyżewski· : M.artwa natura.
Tytus C7yżewski: Portret.
w elementach, które on tylko mógł diojnie, jak wypadnie to nowe pł;ótno?
nieć, czy w naturz.e, czy w j•akittmś dzd.ele
Okaziałlo s i ę
w kilka dni późni.ej, że
artystycznym.
~lał tego ba·rdzio wiel·e) - drugi prac.ow·
06t.atniio w cz.as,i,e okupacji spotk.awszy WlStrętny, jaskr.a wy pap.iler zadrgał w oCzęsto klasyfikuje się styl malarz.a. po- Kowan>kiego obiiecał, że „już pi!ędko odma.
b.razi·e nieoczekiwanym stłumLonym blasByła dość duża o jednym w ielkim oknf.e zornie: Na przykład Dawildla, z tytułu epo- da'.' ·. K-0wa.nski pcp.rosJ go wtedy, żeby kiem.
z widok iem wprost na kośc iół wolski któ- ki i" akcesoriów, p•'.>dciągaj.ą pod klasy- _ks łązkę zatmz:ymał, i ziauważył na j'eg.o
•
ry miał 6ię tak upami ętnLć w dniiach 'pow- cy zm, a właściwie jego istota, tio dryna- twarzy W7ll'U6Zenire i na<lość: „Wi·ecie, że
miiczny realizm.
stania.
bardrzo wam dz i ękuję , wiecie , ja tę ks i ą.ż
Poza wsizysi!kirni innymi elementami
Pod:obillie Czyrżewski, choć tkwił w kli- kę barozo lubię". - Był wów.czas podob- poetyczność prz.ewij.a się popmez całą je. Sztalugi U6tawione · blislw okna, dużo płó
c1en zamalowanych porozc tawianych po macie formi'Zmu i p'.>stimpresjonizmu, od- ny do skąp€go rY'oerza, któremu ZiOsta- go twórcz.ośł i m:lż.e n i·ebezpodstawnie
kąba·ch ~il.ka zagruntowanych. przygo- nalazł formę, która cha•rakt·ery1Z10wała jemu wiJ'.>no skarb.
poeci twi·erdzili z pewnym sa·r kazrnem, że
t-0wanyCh jli'Z do dalszego
maiowian.i.ia · tylko właś.ciwe dotZ'Illania. W tym leży . I:nn'l:
był
wspa.ITiałym maLa·r zem, a wielu mala·
cedhą, char>akterystymną dla Czy(z zaz?-r'.>~dą można było patrzeć na t~ wartość jego sztuki.
zewshegio
była jego swo·iistla mani.a ko- rzy ~ronicznie określało g:o jako poetę.
Swia<l•omie i bardzie śd.śle konstm'.>wał
prz€wrduJ.ącą -przezorność i zaradność w
•
swoj.e zadania, c:zregr0 dowodem, że wracał lekcjonowani.a. ZamhllowianiJe jego do zbiezakresi•e przygotowań ma1anskich).
r~ia . W1Szel~1Ch :reprodukcj.i i p'.>cr.tówek
W najodleglej.s·z ym od okna kąóe, w częstokro·ć do z1agadniień jrakby prze- mL~ło w &obiLe <:oś z pasji. Pam i ętam nastę
Mów~ć o Czyżewskim trudM, tym bar•
półmroku prawie , U6t.awion.a była malftwa brzmiałych, mających "Jdblask formizmu pujące rztlarzeme w P.aryżu 1931 r.oku. dz.i,e j, ż.e brak pn.ec : eż jeszcze niezbędneg.o
(„ohrarzy
hiszpańskte"
jak
je
nazywał).
natura.
Czyżewski wybrał się tam z Hanną Rudzdystansu w ~as'.e. Twórczość t!egio wielGdy ją sp?.s~zegł.am ogamęło mnie głę Był w malarstwie mt e'ekt'l.Laliistą.
k~ Cybisową.
J.ak zwyklie, n ie m '.ał p~e ki.ego artysty crzeka na wł.aściwe, odpoBez
precedensu
jest
wr.ailenf.e,
}akie
się
bokie z<lum1e.n1e, bo zobaczyłam w niej
odnos i, patrząc na j.ego płótna: nie ma tam mę@y, &torował l'ię w najlic"hi<:wd1 ;-iHlło wiPl]nie j powagi opracowani,_,, Niewątpli
nagle gotowy ob.raz Czyżewskiego.
daj:n.iiach, brakowabo .na el·emeritam~ po- wie <:zyżewski się g.') docz·etka, tak, jak
pł.as:zczyz..J.y, ani głębi, ale poz.a :ramą Imbryczek, flakonik napełniony sztucz- przestrzeń, a w t•ej przestrzem i.stnileją pe- tr~eby. Dzień schodził mu na ustawicznej, :na we zasługuje„ . Sąd:zę jednak, że donymd spłowiałymi kwiatami, draperie i wn·e ksz.otJałty, pewne kolory - nieU6tabi- niekońC!lącej się wędrówce po muzeach i pókJ. j.ego ciekawą postać z,e wszystkimi
P!.aw:e zupełnie zgniłe jabłka , b.nęły w lirrowane. J.est w tycih obrazacih jakiś ruch, ma•rc'handa·oh.
jego ludzkimi. cechami, a nawet wad.ami
c10hych · półcien tach i złamanej g·amie. ale nie molina d"Jkł·adniJe okireśliić planów.
W każdej gal•erJ.i <Loznaw.ał pokusy nie mamy tak żywo p•r zed oczami, ważnym
~stawtenLe tak charakterystyczne dla płoó·
N i:e ma w n ich rui!c Z!Ill<l.terializow•aneg·o, do przezwycięż·en.ia: P:o.cztówkowie ;repro- jest gromadz.enj.e każ<lego sposbrrz·eżenia · i
cren autysty i tutaj rze·cz zrozumtała z;na- n·awet w sensie koloru..
dukcj•e. <lrzieł sztuki. Czyżewski p'.>żerał je .kiażdego .okra.chu wi•adomośd o nim. Ci,
lazł·o swój wyraz: ustawie.nie nie zw.arte,
ocziamr, p.rzeglądał. wybierał i kupował. którzy go znali - winni zatroszczyć się
lecz ~·0Z1Strzelone , dające kompozycję, nao to. Być moż·e pTzekonają Gię tak, jak ja
Chciałby kuµi.ć wszystkie. Cybisowa strrzesuwające na myśl raczej płlaszozyznę rów moich ro'Zm'.>wach z profesorem Kowa:r,gła go, aby n1e popełniał takiego szaleń
Tak w kilkiu zrarysach ocenićby się dały
wnomiernie wypełnioną e•l ementem dekoskfan,
j.ak trudno jest Z&Syntetyrl!ow.ać w
stwa. „Przecież n ie będzie na obiad .Llie
racyjnym, aniżeli grupę.
Zobaczyłam wartośd CzyżewskLego ja.kio malar.z.a. St•a sylwetce Czyżewskiego W\Szy.stk·i e zao!bWJ?lno
.P'.illu.
j~
nic
~1;1,P.i:ć"
„Tak,
ja
wszystkie tonacje zł.amane i przeł'Z.awi":> ją się one Z!"Jzumrl.ałe na tlie pewnych wł·a _ w1~m, jUZ me me kupię - tłumaczył
serw<0wane szczegóły.
się
śc i'WIOści Jego psydhiki.
ne, które tak dobrze zTuałam.
Spędz:iLiośmy z profeso·r em niejedną g·n·
Istotnie, sylwetka duchowa Czyżew zazen':>wany. Ale w następnej galerii na„Nie potrzebuje o.n juri: transponować,
gle zinika. G<lziieś s.ię z.awie!U6zył. Rudizka- dzinę na k<0nfrnntowaniu naszych wS<p-0mskiego
ukazuje
go
nam,
jakio
czfowieka
pomyślałam , ma gotowy ohraz", ale bar·
Cyb:sowa odkrywa go po dłuższym P'O- n1eń i spostnzeżeń o nim i przekonywaliś
dzo byłam z.askocz·on.a, niczego podobne- skrytego, niieufaegl), z ·ogromną srHą sar- szukiwaniu znowu u spirz·e d•awcy pocztó- my się ni·ejedn<>kmtnie, j.ak nilełatwe było
go nie mogłam się spodziewać. Wydawało karzmu. Ale obok tego o<lczuwrabo się niie- wek.
to rzadaniie, ale jakże f.ascym.rją·ce.
jednokrotnie tęsknotę z.a zwykłym współ
się , żie ktokolwi€kby u.siadł przy tym jasżyciem z innymi ludźmi, po prostu jak
nym okn1e i namalował drzemiącą w mro0
ku zwiędłą martwą naturę - mus1a~by .człowi eka z człr0'W!iekiem i pozia zagadnieniami sztuki.
zrobiJĆ „Czyżewski.ego".
Kiedy profeso:r Kiowarski oglądał jego
Czyżewski lubił p'.>kazyw.ać swoje płót
na. Mi ał wte<ly na usta·ch zawsz.e te same „muzeum" (tak nazywał swojoe rz;bkuy, ;refrazesy (absolutnie nie wi•erzył w to, oo produkcje, kartki pocztowe, wycinkli z gana utwór literacki
rwt itp.), 7!auważył, re czerpał ze źródeł
mówił): „To paskudztwo takie , ot to tak
llllll~~m111111111111r~•n: 11 i1111m1111 ·1111111111111111111 111r 111mm11m11111111111111111111~~111m
:nLe poddających się estetyce i normom
soJri.e namalowałem, i to takie także". przyjętym. Miał np. pośród swych zbiorów
W dni.u wydania setnej książki „Czytelnik" ogłosił konkurs na
Wyjm'.>wał, U6tawiał jedną, drugą, dz'ie- żurnia~e mód kobiie.cych Ii. tłumaczył, że
utwór lit~racki, przeznaczaj~c 200.000.- zł. na nagrody,
eiątą martwą naturę, w.szy.stkiie z tych sa- słutżą mu "Jne jako natchniente i materiał
Dma 21 b. m. na posiedzeniu Jury ustalono następujące warunki
mych mniej w i ęcej elementów: imbryczek do pracy.
konkursu
lndmalowa.ny p i ę tnaście ramy, flaklł'Jnik
Innym jest jego roizejśde się ze swymi
dziesięć razy i te same isztuczne kwLaty.
TEMAT:
Tylko w coraz to innej tonacjoi i klimade przyjaciółmi. w sprawiie Matejki. Mi·ał odB.itwa pod. Lenino, Warszawą, Berlinem, Dreznem: Kołobrze
wagę nazwać g-0 mai.anem dekoracyjnym
giem. (Bitwa może być tylko jednym z epizodów utworu).
.o brazu.
w wilelkim stylu „na miarę wielk.iich deko$Hemie się TytU6 bawił swo im mal.ar·
FORMA:
raborow włoskiego ':l<lirrOdz·eniia" w
.stwem. Nie mógł g':> 'l.Jludzić model, który
Powieść, nowela, opowiadanie, pamiętnik, listy.
chwi:lri. ki€dy odmawtano Matejce właśn~e
był mu tylko pretekstem do malowania.
poczucia kompozycji i dekorecyjllJ()ści.
NAGRODY:
Swobody jego wobec mode1a mógłby mu
„Matejk") pierwsrzy w Polsce budował fu•r 1-sza nagroda (za powieść)
80.000.pozazdrościć najw i ększy mistrz pendzla.
mę z.a poI11JO·cą barwy" twiel!dzi ten
2-ga nagroda (za inny utwór) •
• 40.000.Na p'.>Z·Ór, Czyżewski sta<loał i malował N iez.al1eżny, wbrew oałej opiinii i wbrew
3, 4, 5 i 6-ta nagroda po •
20.000.tak jak malują dzied, bez żadnego z•asta- najbliższym pmy~·acioł-0m.
nowienia i wahania. Patrz.al na naturę jed
TERMIN NADSYLANIA UTWORÓW:
W zachwyt wp.rawiały Czyżiewskiego
nym, całko'witym swoim w idzeniem i z te- ilustrncje Doże'go
Dla utworów krótszych
. 1.9.1946 r.
do „Po<lirooy p'.> Hffizgo skia.rbu cz•erpał wszelkte mo.żliwości,
Dla powieści
.
.
.
1,3.1947 r.
p.a nii".
lekkoś·ć i bezpośredniość. Ale t') ekspan·
J
ego
namiętne
zainteresowanie
ma1arR~kopisy nadsyłać należy w zalakowanej
kopercie z podasywne„ gwałtowne wyładow.anie w trakcie
niem hasła, na adres: „Czytelnik" Wydział Wydawniczy,
pracy było już tylko końcowym w:ynikLem st.wem hiszipańskirn i Hiszpanią orarz pryVtarszawa, Wiejska 14, „Jury konkursu".
uprze<lniej, n1eraz dłuższy czas zdobywa- mHywem podlhalańskim, złąiczyły się w
nej kl)nc·e ntra·cji wewnętrznej. Nie PifZY- jego doznaniu w jakąś ha.nnonij'Ilą wspólSKŁAD JURY KONKURSU STANOWIĄ:
pu.szC'Zam, aby Czyżewski ostJatniego okre- notę.
Przev:odniczący: .ob. Jarosła:V Iwaszkiewicz, wiceprzewodniZ wymienioną wyżej książką łączy sif
su, ten, któr>ego znałam , męczył się kiedyczący ...gen. brom Karol Świerczewski, sekretarz: ob. Zofia
kolwiiek nad płótnem , przemalowywał, następrujący fiakt: Książka byłia własno
Dembmska. Członkowie: ob. Janina Broniewslrn ob Staniszukał. $wiadomie te~ używam słowa, że ścią plflofes,o ra Kowarskiego, ilustracje
sław Ryszard Dobrowolski, min. Leon Kruczkowski g~n brygady ·Konrad świetlik.
„b.awił się" swoim mal·a rstwem.
'
·
Płótno Doże'go w drzeworycie, odbiegały od ty
gl)towe był:o w kilka godzin, a te skompli- powych form tego artysty, gdyż posia
Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik" zastrzega sobie prawo
kowane łamane tonacje , któJ'le zachwycają dały wiele temperamentu. Miały charak
pierwok.upu nadesłanych rękopisów, niezależnie od ich nanas , stwarzane były a l•a prime. od razu, ter częstio małych scen, zaobse-rwiow.anyd
grodzema.
mokre w mokrym , bez popi!·awek. Patrzał i rysow.anyc'h na fywo z je<Lnocz.esną du'na ustawtliony model i s'Zybko, zdecydowa- żą dynamiką reali.stycZ'Il'Lo.
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PRZEGLĄD

SIEDEM DNI
W~nowienie obrad ministrów spr.aw za-

optymistyczne
g.r.an1cz~ych . poprzedziły
wypow1edz1 mektórych mini.str·ów i w ślad
.za tym pełne r-Ożowych nadziei - komentarzie prasy światowej. Wygląd.a na to
i najpewniej bak jest, że wszyscy pr.agną
zgody i pokoju. Chodzi tylko l'J ustalenie
ceny. Otóż nie wydaje mi się, aby ostateczne dobicie tavgu był>o kwestią dni
liub n.a.wet m'.esięcy. Partnerzy w tej wielkiej grze orientują się doski".lnale, że żad
na ze stron nie zaryzykuje woj'ny w obecnym układzie sił; d1atego wł.a.śnie nie pominą, jak sądzę, iladnego z wie•llll kup.feckich spiosohów podbijania ceny. Należy
przy tym dorzucić, że o ile p".lkojov.'ość
anglosaskich męzow stanu warunkuje
brak najemnego żołnierza, o tyle Bi<lault
.i Mołotow bronią pokoju, śwładomi że
każdy dzień wyrwiany wojnie jest natu.ral_nym mnożniktem di')brobytu narodów,
ktore reprezentują. Jasne więc, że rrównoleg'le do pokojowych pertraktacji pierwsi, tj. Bevi·n i Byrnes star.ają się o zmLanę
obecnego układu sił, a o6·i,atni tj. Bidault
j Mołotow torpedują te pl'óby w mLarę
swoich możliwości. Pray tym zał1')Żeniu
możemy n'ewątpliwie wydz ; elić z kwestii
spornych sprawy drugorzędne od tych,
które mają w przyszłości przynieść jednej ze stron zdecydowaną hegemonię
militarną. Do spraw drugorzędnych :zaliczam zarówno Triest i Włoskie KoLonie,
wszystkie traktaty polwjowe z , wyjąt
kiem tnaktatu z Ni..:mcami, spmy tyczące
wszystkich granic, z wyjątkiem wschodniej i zachodniej granicy Niemiec oraz
„tro.ski" każdej :ze stron o „wohwść" małych narodów, znajdujących się w sfem:·e
strony przeciwne i. Spory te, nie wyłączając ,,wolności" dadzą się, jak sądzę,
tarrgów,
przew•lekłych
drogą
rozwiązać
natomiast różnice zdań co do losu Niem.ee, ich struktury wewnętrznej i granic
oraz rozbieżność 7.dań w sprawie hi.szpań.sk : ej noszą wszelkie znamiona „twardych orzechów". Przyplli'i~cz.am, że :nawet w wypadku natuiralnego zgonu ze
młodego jeszcze obecnie genestarości
An,glicy nie por:z1ucą prób
rała Franco,
rat10w.ania .os\.er-0cone.go f.aszy:zilllll hiszpańskiego, tej namiastk·i czynnika równowagi europejskiej, jakimi były silne NLemcy.
Tymcz,asem w drugorzędnych targach,
strony nie gardzą chwytami o charakterze kupieckioh sposobów, którymi starają
na wzajemną ustęphWl')ŚĆ.
się wpłynąć
Ulubiol'l.ylli Ud v1.t.y~ldJ., J1\,Yt3L:i Devba
jest.„ Winiston Chur.chill. O ile bowiem
obowiązuje takt
urzędującego miniGtr.a
i obyczaj dyplomatyczny, o tyle nie l')howiązuje on opozycjonisty i „prywiatnego
człowieka", który w cbecnej Toz.grywce
pełni funkcję bądź
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STR.U

KU!NICA

„łobuz.a"

straszące.go

mordobiciem bądź bezlmmp110misowego
bojownika o „wolność" nar-odów, kładą
cego się Rejtanem wa d.r·adize Bevina ku
„nowemu Monachium". Podobną parę
w.spólników, j.ak Beviin i Chu.rchilll po.znałem kiedyś n.a hazarze, k'Upując marynarwsp.ólni:ków
kę. Po<lczas gdy je<len ze
wyzywał mnie ordynarnie za to, że cśmie
lam się grymasić na elegancki i niedrogi
d.ar UNRRY, drugi przepraszał, rozkładał
ręce d z narażaniem życia szepnął mi do
ucha tak, aby wvspólnik nie s!yszał, zniżoną do -ostatecznych granic •Cenę. Kupiłem oczywiście natychmiast, zaniepokojony, czy awanturniczy wspólnik 111ie P'Obiie swego kompana za zbytnią ustę p!iwość.
Na targu św!.atowym spir.awy wyglądają
jeszcze inaczej. Kiedy Churchill grzmi o
radio
„żelaznej kurtynie" i , ,wolności",
moskiewskie wygłasza pogadankę o sy1.'llacji w Indiach, Palestynie i Egipcie. W
Tehernnie gości przedstawiciel Anglii do Moskwy zajeżdża delegat arab.ski,
wojskowi zwiedzają p-ól.amerykańscy
oocne Indie - Rosjanie zak~adają szpital
w„. Addiis Abebie. Ale w. Paryżu oczy6pr.awy;
się
Załatwia
wiście„. We•r sal.
drobne, trudniejsze sch!odzą bez sprzeciWlll z porządku obra<l. Ministrowie poczuwają się j•uż pon i ekąd moralnie z')bowią
umi d·o wysM.nia w rozbity i stroskany
świat jakiekolwiek bodaj wiadomości, że
w czym1wlwiek osiągnięro pozór poooZll.lm 'enia.
Sądzę, jak już zaznaczyłem , że wcześniej, a r.aczej · później, po droższych targach, uda Bię min'.atrom z.ałatwić sprawy
Nie wierzę jednak, aby
drugorzędne.
ZSRR, Fr·ancja i Polska, nar.ody dla których w.arunkiem równowagi 61lrOpejsk!ej
Niemcy r o .z b ro j •O n e po.szły na
są
komprom's w zasadniczej grze AnglU,
d1a której warunk.lem rowniowagi imperialnej są Ni·e mcy u z b ro j o n e.
Zamiary angie1skie w połączeniu z odwetowymi nast•r ojami Niemców są więc
doatateczną podstawą do st'Wierdzenia, że
zarówno w interesie naszej niepodleqło
śr· jak i niep-0dle.głości ZSRR i Francji
leży czujna i wieloletni.a ·okupacja Niem 1ec dopóty, dopóki nie przewyższymy
Niemców liczebnie i technicznie. Chyba
że ktoś chce wierzyć w demokratyczne
Niemcy, liub w„. cud nad Odrą.

Jan RoJewsld

PRASY

W bieżącym tygodniu bibliografiOZlllym Literackim". Niestety „Kamenai' stała się
znów z satysfakcj.i notujemy pojawienie się przyituiikiem mier.nego sty1u poetyakiego.
nowego pisma nuul.owego. Tym l'azem jest to Wrażenie to potęgują. jeszcze słabe przekłady
wzmowiony „Przeglą.d Geogrnficzny", organ z lllie bardzo p1,zodująeej w ro7lwoju poezji eupolskie.go Towarzystma Geograficznego pod ropej1skiie.j liryki serb3kiej. Talk więc rodiiimy
partykula1'Z pomnożony o owe przekłady daredakcją Eugieniusza Romera i Jerzego Lotha,
P1srno wydawane jest z zasiłku Wydz. Nauki je w swmle mało pociesza.ją.cy obraz linii roz,..
i Ministel18twa Oświaty. Nwner bieżą.cy u- woju tego pi1sma.
Niewątplilwie dodalm!ml pozycjami numeru
kazuje się jako tom XIX-1939/45. W artylkule
redakcyjnym czytamy zapowiedź, że „Prze- są.: artyikuł Wojeiecha Natansona. o ,,Nowosię .będzie w Czfisnym teatrz~ poetyckim", mimo i'ż nie moglą,d Geograficzny" ukazywać
czterech zeszytac:h rocznych, jako k:wia.rtal- żerny się zgod:.z,ić na sfo:runulowania a.utora.
!który twier~ząc, ie nowoczesny teatr poetycki
nik.
Pierwszy powojenny numer pi.sma jest in· pllzemvycięża naturaili:mn1 zara~ potem wyteresująey nie tylko dla specj.aLlstów, lecz i dźw.iga „zalety mora1ne • tego teatnu i tak
dla szerokiego kręgu tych czyteLniików któ- fCJ1rmułu.je swój sąd o pisarzu naturalistyoz..
rzy pilnie obserwują rozwój żyeia naulwwe- nym: „Pis·arz na.turahlstyczny najczęściej bygo w kraju. Numer ten bowiem zawiera do- wa eyni&iem". Naturalistycliny teatr frankładny rachunek strnt po.niesionydh przez ge- - ou.ski XIX wieku nie wydaje się nam eyni·
jest tylko liub stara się być obrazem
ogra.fię polską, o której Redakaja w artyku- cz.ny le wstępnym pisze, że był.a uważana „za nau- ).·zoozywistości. To racze.i teatr poetyl'lki bykę niebe21pieczną ze względów polityozmych" wa cyniczny: pr.zypomnidmy sobie „Elektrę"
w okresie sześcioletniej okupacji .niemie~ej. Giraudoux czy „Orfeusza" Cocteau. Sąd;r;imy,
Znajdujemy tu długą niestety listę nazwisk że cynilZl11 nie polega na mówieniu p-rawdy,
geografów pol.sikioh i przedstawieieli nauk po- choćby go1•zkiej, lecz na mówieni1u rtieprakre.wnych, geollogSw i karoografów, którzy zgoi- wdy choćby najpiękniejszej i pozornie naj·
szlachetniejszej. Tym niemmiej artyikuł Nru·
nę11 w 1a.taeh 1939-45. Poza tym oddzielni.f'! po·
dano krótkie życiorysy wybitniejszych praco- tansona zawiera pewne informacje, ..młaszcza.
:vn!lków na.uk~wych, zal'ą1ozając bi/Miograf"~ dotyczące W:SIPółczesnego „teatru po'etyc1ch prac naukowych, co dziś w 01kres.ie utrud- kiego" w Po1ime i to jest jego g!Ó\V'ną. Z!llnio.nego ·odszukiwania prae źródłowych i bra- aetą. Następną pozycją, która za.sługiwałaby
ków, jaikie powstały w 21a1kresie bhbliograf,ii, .na ezacunek byłaby kolumna przekładów z Hryk.i francuskie,j, g<lyby nie to, że przekłady
jest rrecz.ą ba1Uizo cenną.
„Kronika" przynosi nam a1-tyh.-ulik Wiesla- Zbigmiewa Stolarih."a całkowicie dęformuja
•
"'VY Richlil)g . K01ndraaldej, omawiający p·ra- poezję Aragona.
O wznowienie „Roczniika Literackiego" wocę konspiracyjną geografów polskich w Warszawie w okresie 1939 44. Ten sum owres w ła w nr. 9 „żyeia Literackiego" K. W. ZaKraikowie relacjomuje St. Leszczycki. O wodziń.ski w artykule „Rzut oka na literatu„Taj-n.F naucz~niu w zakresie geografii 'na rę poLską 1945 roku". Musiany przyznać, że
U. J. 1nfor:mu3e nas J. Szia,flarski. O geo- te11 ·rziut oka przedstawiałby nam literatu.rę
graf.iii uprawianej w obo·z ach jenieckich in- bieżąeą w stanie opłakanym, gdybyśmy .nie
Wydaje
formują nas dwa artyikuliiki. Wreszcie w od- iiatrzyJ.i !Ila nią własnymi oc.z yma.
dzielnyiclh a:rty'kiu.łach omówiono dzia.ralmość się nam, że autor artykułu z uporem nie doZa1kŁadu Geografi.oZ!Ilego w WM'szawie w la- stvzega istotnych i zasadniczych problemów
tach od r. 1935/36 do r. 1945 oraz instytutu w naszej literaturze, że obchodzi je z daleka.
geog~af.i~~g:o .u. J. w okresie powojennym. Mimo wszelkie zastrzeżenia odnośnie artykuGeograficzne- ,.. łu, meritum jego - sprawa W21Ilowienia „noPo~aw1e!11e się „Przeglądu
go" omawiamy dJatego tak obszernie, gdyi je- cz.nika Literackiego" - jest niewą.tp1i.wie słu
steśmy z.dania, że roz;wój czasopiśmiennictwa t:Zine.
Niezadowolonemu z rzeczywistości literaenaukowego jest sta.nowezo nieproporcjonalmie
~ł~bł' w. stos:z~u do mnożących się z d.nia na kii:j krytykow.i wtóruje w nr. 11 „Zdroju"
azien pism 1 P•lSemek „społeczno-literackiC'h", Vv1told Zechenter w artykule „Megalomania
któryc1!- j~dynym !Ilo·t_o.r~m h;tmienia. są c~: a i:n~eres s:połecz.eń<rtwa". P. Zechenter przedstoJm;oc ~neu~raw.1e~liw10ne pretensoe takieJ sLawia nam straszliwy obraz moralnego rozczy mneJ reg10.nalne.J gru.py literacll;,iej. Dla- kładu obyczajowośd literackiej piisze o katego. też ?ceniaj ą.c . z całym krytycyzmem (Tllie:zikach, o nadwornych krytykach i tak damnozące się wydawmilotwa „regionalne" i „li- 1lej, Pil1ny obserwato.r życia literackiego tot~racko - ąpołeczne" będziemy na·s zym ezytel- itzącego się w Krakowie mógłby zapewne z
~ukOi!Il. regularni!l sygnalizować nowopow,sta- ksałą ścisłością ustalić be~ośrednie przyczyny, które wpłyn:ęły w tak zdecydowany gpoJęce p1.sma spe~Jaln.e', zwłaszcza rnaukowe.
m ;sób JJa sąd p. Zechentera o całości życia Hte~ol~Jny (4) ~szyt „Nauki i Sztuki"
kw1iec1eń obeJmUJe prawie wyłącz.nie pozycje rac.kiego w kraju. W artykule swoim jednak!ie aut<>r nie powołuje się na ?iadne fakty,
z za>kr~su nauk hrumami1stycznych.
.o u:t,_·iv ia . .1"" !c:":eJ. ~. p1i.'.'rt!ctu. --r ~ Jz~n·i.: ~mir.je . t;!:U ihowe, le ~ gc„1 -ąc; w. '1ofu~~ !.u i~
w:ied~y o 9uce W?J~Jl:IleJ pisze Waeław Z•1en- rwsqystkiich po1sikich redakeji, frazesy. Ta prrók1~w1cz, ~~tor wy3as1!'1a na~, ~e stam,~szych b~ „usanow'.l'nia" po1skiego życia literackiego
wiadomosc1. o sła;wcneJ ?1~ie J~St dosc szczu- :me udała s1.ę zdecY'dowanie p. Zeehenter<>wi.
pł~ z uw~~J n~ S1{ą.~ zr6:dła. histo.ryczne. Ar, •Byłoby o w.1ele słuszmiej, gdyby autor artytyik~ swoł opiera 21enk1emcz pvzP.de wszy- !k:i:;Ju posługi.wa'! się przykładami. Okazałoby
stilrnm na z:ódlach rosyjskich. Mimo iż jedino- ~ię wówczas, że cala sprawa, którą z hukiem.
stro.nine „UJaWniają one wiele szczegółów nie- ~ patosem wytoczył p, Zechente1• na łamach
:unanych hiator!ografii racławickiej, ukazują lubelskiego „Zdroju" wynika z osobistych zamanewr} pl1Zeb1eg spotkainia w n01Wym świetle. 'Pewne zadrażnień. Na dobrą. sprawę Zwią
Po~.alaJą poddać rewizji, e~ęśei~wo przynaj- 'Zek Zawo~owy Literatów P0<lskidh po artymmeJ, prace Konstantego Górskiego i Tatle- ikule opublikowanym przez p. Zechentera wi1;1Sza Ko·rzona"_. Poza tym. w nume1•ze. znajdu- lnien zażądać od niego danych faktycznych,
Jemy. dalszy 01ą.g o?ycza,Jc>wego stud;rum By- dotycząeych „nieuozciwych krytyków", „kaplistroma o Warszawie lat 1815-31. Ciekawe ezkoma>nii" i tak dalej. Są. to bowiem za:rzuty
'
l!'lWłaszcza aą dane zebrane przez autora, a do !których bezpodstaW!llie rzucać nie ,wol1110.
tyczące ,zew.n,ę~zneg? w;vglą~u miasta i. je~o . „Od:a" w Il!llmerze 18/19 przynosi między
szpitale, wodoc1ąg1). mnym1 artyikuł Wilhelma Szewczyka o Wro.urzą.dzen (oswtetleme,
0_ "Badaniach regionalnych w XIX wieku" cławiu, kreślący dzieje tego mhlsta i stosunek
pisze Jan Reydh.man, kreśląc między innymi jego mies:>:kańców do Polski.
sylwetki zna_Immitych badaczy, .iak autor prac 1 O „Dwuch stolieach Ziemi Lubuskiej" o ~odolu, Jozef Rolle (pseud. Antoni J.). W Lubuszu i Gc>rzowie - pisze Józef M-0d1·zeinformacyjny jewiski, artykuł o konieczności założenia Mudz1ale ,,Kroniki" znajdujemy
artykuł o polskim życiu uniwersyteckim w zeum ślą.Skiego zamieszcza Zbigniew Kwiatkowski.
Anglii w latach 1940--45.
śledząc z zaimteresowaniem artykuły „0Pcre;hodz.ąe ~o omó_wienia treści nowyeh
n~erow ~liSID literackich m~imy niestety ?ry" dotyczące spraw ślą.skich, nie możemy
znow pOIWtorzyć nasze poprzedme zarzuty w Jec1nak powstrzymać się od uwagi że strona
literacka pisma, zwłaszcza dział poetycki są
stosunku do 6-7 numeru „Kameny".
.sP.odzi~w:aliśmy się, ~e „Kamena" stanie się nieco zaniedbane. Być może, że „z perspektyeklektycznym w wy Odry" wiersze te oceniane są przychylnie.
m1.es1ę~1k1em poetyek1m,
dz1.edzm1e formy druko;vanyc? u~worów, lecz Ale. „?drę" przeci eż czytamy dziś w eałym
d!b31łym przede wszystkim o ich ;stotną ~a?-'- kraJu 1 dlatego poziom lite.racldego działu teto.sć P.o,etycką: P~obnego ro~zaJU :nadz'.eJe go czo.J~wego pisma śląskiego jest dla nas
ph
„życiem wszystkich :vzeczą wielkiej wagi.
Wllą'lahsmy megdys z poznansk1m

~------------------------------~~~----------------.....------~------------~

PAŃSTWOWE ZJEDNOCZENIE
PRZEMYSŁU PIWOWARSKO-SŁODOWNICZEGO
podległe Ministerstwu Aprowizacji i Handlu, Rejon Krakowski

w Krakowie, ul. Kopernika 6, tel. 566-98
Rachunek czekowy W B. G. K. Nr 340 oraz P. K. O. Nr IV-1055
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Zrzesza browary:

Okocim, Żywi c, Kraków, Grybów, Zarszyn,
Tarnobrzeg oraz słodownię w Tarnowie
Produkuie piwa iasne 7° i 9°. Znany z dobroci1
porter 22° i piwo ciemne 15° z Browarów Okocimskiego i Żywieckiego ukażą się wkrótce w sprzedaży.

Marek Zuławskl, artysta • malarz,
który od 1936 rol u praco vał I WY·
stawiał swe prace w Anglii, przyJe·
chał niedawno do Kraju i wystawił
kilkadziesiąt obrazów z lat oistatnlcb
w Muz<:um Narct!owym w Warszawie, a następnie w Łodzi.

KORESPONDENCJA
Do Redaktora „Kuźnicy''

jest powszechnie ieden z przepis6~
który wymaga, aby sędzia wdziewał perukę w czas;e wyko.nywania funkcji zawodowej. Wiadomo TÓ"'l.mież
o tym, iż rytuał ten ohow ; ązu i e równocześnie
Kiedostaleczne są
adwokata angielskiego.
wszakże u nas informacje o budowie i działaniu
aparatu sądowego w Anglii. \Vięks.zym, aniże·
li peruki sędzio"'skie i adwokackie. a jednak
mało znanym ourio·sum jest np. fakt, iż w Anglii nie ma Min. Sprawiedliwości 1ten nieZ-Ocganizowany ipod względem forrna.1nym resort reprezentuje w Gabineci,., Lord Kanclerz, Przewodniczący Izhy Lordów, a równ-0cześnie naj.
Nie ma
wyżs.zy urzędnik sądowy w Angl:iu.
równ:eż takiego urzędu , jak pr-0kurator genera:ny. Dowodem niedostatecznej orientacji w
sposób
tej sprawie jest jcclnozgoó.nie blędn
które w swym k.r.aju
określania stanowiska,
tajmuje niedawny nasz gość, S~r Hartley Shawcross, przez prasę polską powszechnie nazyW"any .,prokll!ratorem generalnym" lub „głównym
pr-0kn.ratorem" angielskim.
Znany

angielskiegą rytuału urz ędow e g-0,

Wedlu,g tradycyjnych pojęć ściganie przew Anglii jest obow;ązkiem ka•żdego
obywatela. Odwieczna praktyka polegała na tym,
li.i sędzia angielski, jako conserwator pacis, wyzwłaszcza zaś osobę
hran:ci przez się osobę.
zainteresown.ną w danym akcie przestępstwa
(np, w wypadku zabójstwa wybór padał na
jednego z członków poszko<iowanej rodziny)
(to bind over) do wytoczenie.
zobowiązywał
ska.rgi przez adwokata. Na skutek niechęci ze
strony obywateli do poóejmowan;a tego rodzaju kroków (głównie ze względu na nieunikn'.one
koszta procesu, przede wszystkim honoraria
adwoka·ckie), obowiązek wno,zenia podobnych
skarg zaczęto ostatnimi czasy °fJ'rZerzucać w
znacznej ilo~ci wypadków na członków służ.by
polic:yjn(}j, która spr a wę oddaje adwokatowi,
przystępującemu w tych razach w charakterze
„Tzeeznika Korony", a w im ieniu i obronie ła·
du społecznego; adwokat pełni p-0dówczas funkcję ,,prokuratora". Praktyki te wykazują jedstępstw

nakowoż uderzającą 11iejednolit-0ść.

\V dążeniu do ' ujeónostajnien:a systemu sc1-

ustanowionv został ptrzed
latv urząd „Dyrektora -0skarżeń
publicznych" (DirectOT of Public Prosecut:ons) .
Nowa kreacja nie została wszakże wvkońcwna
IP<> dz'ień dzisiejszy; zakres działalności "Dyrek·
itora 0 skarień publicznych" jest naraz:e bard"o
ledwie 494 spirawy
!Wąski (w r. 1937 miał on za1
111a całą Angflię) .
Atto.mey-General jest to swego rodzaju uu!\d
Obowiązkiem jego
„.radcy prawnego" rząd!L
jest przede wszystkim opl;niować w szer~u
sp•raw nieja .~nych luh spornych w łonie p-0-szczególnych resortów ministerialnych. W dalszym
ciq,gu spoczywa na jego barkach obrona racji
pewnych kroków rządowych na forum padamentu. '~ wypaóka ch opozycji z.e strony przedsta wicielt nar-0du. Mus ząc w toldch razach występować na terenie parlamentarnym, Attorney·
General J.es~ z reguły posłem. do Tziby Gmi·n.
Z~z wy~za.i .1est również czlonk1em Gah!netu, a
więc piastuje godność ~finistra, \V banlzo waż
nych sprawach państwowych jak n,p. zdrada
stanu, fałszerstwo w~fo:y i t. P. występu.fe' on
'V: charakterze oskarzyciela. \V pewnych. rzadkie.Il stosunkowo wypadkach udziela wskazó-..
wek .„Dyrekt-0rowi oskarżeń publicznych". Zasadmczą sferą jego funkcji jest wszakże porada 1 obrona pra1~na. T~też ze wzgllędu na awóf
cha~akter, ri:rofcsJalny 3est członkiem palestry.
Taki własnte Attorn e.1·-G.ener~l przebywał nie
dawno w Po«sce; był ntm Sir Hartley Shaw.
cross,
ga11ia

p.rzestępstw

sześćdziesięciu

1:ych parę info.rm~cyj pozwalam sohie przesłac. dla !'rnpelnienl'\ w i adomości o perukach
sędz10wsk1ch

i adwol·ackich
TadeuM: Grzebieniowski,

Teatr Kameralny

NOTY

Łodzi

w

NIESZC~SCJE
Anonsując 1iom op o wiadań Wo jciecha żu.

krowsk.liego „Z kraju milczenia" - „Rzeczpospolita" zamieszcza wzm iankę, w której
m. in. czytamy:
„Pod śniegi.em" - !'O hi.storia urat-ow ain e·
go od niechybne j śm ie rei c h r ześc ijan i na , który mia! nieszczęście b yć Ży dem z poclw dze.
'
ma„
..
-A coby dop.iero b y ło za n i•e s zcz ęśc i e, gdyurałowany by t wy zn a ni a moj ż eszowe go„.
rm

"

COKOLWIEK SIĘ ZDARZY NIECH
UDERZA WE MNIE.„
'J.e.dfla z nasz y.oh agencyj prasowych poQ.ala ostatnJio
wiadomość o praw.dopodolr
nym przyjeździ·e Winstona Churcbilla na ku.
Tacie d>o Czechosłowacj i pod rnbry ką: Spra~YY polskie.
Bardzo sluszn.ie !
rkm

rycznie poznawalnych, historycznych,
s.połe·
c.znych granic,
.
I tu kryje się główny motyw subiektywny
sceptycyzmu: pycha i czelność. Sceptyk ceni
sobie tylko „ab.solut" t)•lko wartości „absol!.i t·
n e" O wartości ma rozstrzygać zadośćuczyn1e.
nie· potrzebom takiej czy innej ipostawy lud-..
ki ej a nie .podporzą d1kowanie si ę rygorom empirycznym - co jeóyn ie nada ie wartość w
['Z eczywistości.

Trzeba trochę pokory, by umieć cenić war.
tości ludzkie w granicach wyznaczonych prze7:
strukturę, mater : anną strukturę_ techniczn~
1
spo!ecz.n ą więź zbiorowej pracy danego h1storycznego S'połeczeństwa.
.
.

Lecz właśn i e tylko o takie wartośc1 - warto
to tylko jest godne człowieka.
Absolutyzm a rebours sceptyków - to pani
Pechin k.tó.ra chce by ć nieśmiertelną.
.
żłk
się troskać,

ZAGADKA DLA BEC·WALSKICH

Długo .Bec-Walsey czerpali sw?ia wi·edz.e
o Polsce z sens a·cyjnyoh reportazy za~r.am·
czuyCh korespondentów. Przesącza.Jo sie to
W „Rzecz.pospolitej"
z dnia 9 czerwca w propagandzie szeptal!lej - iaiko najpraw:
'(Nr. 158) ukazało się ,oglo.szen:e konkursu na dziwszą iprawda o kraj·u. Dziś ta moda raczeJ
heina! Zamojski. Wymagainia stawiane mu- mineta. I to mnie smuci. Postain owilem więc
<lostarczyć naszym Bee·Walskim troche . inzykom są wybitnie um ia r kowane.
,,He jnał
musi przypom i nać coś z tradycji g.rodu het· fonnacii o Polsc.e w tym dobrym, hiperbohcznym styilu. Tym raz-em z ser~i artvkul~w ~o·
mańs·kiego i obrony narodowej oraz prze.
berta Crouquet zamieszczonych w dz1•ennik1!
•sztych cierpień okupacjd niemieckiej".
Jak „Le Soiir". Oto WYfatki z oharakterystyk1
muzycy wybrną z tego zadania, nie wiemy, jednego z naszycih meżów stanu:
·
111ieah ich oświeci św. Biurokracy. Życzymy
„.„jest człowiekiem c:hwieinym. bez :wyrafi m, żeby hejnał przypomiina! nie tylko poźni·e określonego programu d calkowic1e 'PO·
stać wielkiego Uetmana, ale i Sobiepana Zamojskiego, który nie od1d>a~ mi<tsta Szwedom, zbawionym z-0.o•lności orgaini'z acyjnych. J.est
jak również Mi·chała Korybuta Wiśniowiec· io przywMca wahający sk„ _bez WY'~.itnej
ki.ego, który prz.ebywat w Zamościu. Nie za- energii i niezdolny do powz1ec1a decyz)l.
„.„Chce on WY•irrać na czas~e. ale czas pr~
szkodz.i równ ież i wspomnieć uroczej An-u.si
iBorzoboahatej. Z po~ac.i współczesnych war cuje p.rzeaLwko ni•emu. Masy jego z.wol~m·
to by, panowie muz.ycy, pomieścić w hejnale ików nie maiia iuż takiej wiary w mego iak
postać kierownika
wydziału · propagam·dy, na początku. Ghcia!y o.ne przywódcy„. znaJdetown•i ka wydz.ialu kuiltury i sztuki oraz i.n lazły natomiast spokojnego i niezdecydowa·
nych urzędnków, zajmuj ących s i ę sprawami nego człowieka".
O kim tu, panowie Bec-Wa1scy, pisz.e z tamuzyki, malarstwa, teatru i 1iteratJLrY. I::
J:i1ej11alem
warszawskim
będz ie
znacw ie ka niezawodna znaiomościa człowi eka ·i . trafmni•ei ktopobu. Wystarczy na cześć ob. Hen- ności .a spostrzeżeń wasz wysoki za•g ramczny
ryka Ładosza zmodiyfikować JJJieco popular- autonrtet?
O 1\\iko!aiczvku.
żłk
ny motyw: „Gęsi za wodą, kaczki za wodą,
trzeba ie roz.dzielić, bo się zabodą'', a wszy·
stko w dzie·dziłlie sztuki okaż.e sie na właś
ULUBIONE SLOWA
ciwym mi•ejscu.
W strefie brytyjskiej powstah nowa orgaawk
n:zacja polityczna pod szumna. na;'w~ „W~pól·
PANI PECIDN CHCE BYĆ NIEśl\lIERTELNĄ nota "Walki o totalną demokrację". Wyraz
„totalny", jak widać, ma w Ni·e mczeoh uP.rzerzu.całem „Pierścień z ametystem", z.na
n:wusalne znaczenie: po „totalnej" wom1e
ną IJ>Ow;eść Ana tGla Fra nce'a.
i „totalnym" zwycięstwie, które :z.mieniło się
Na której.i !fr.nnie mam dn.-ii; ą r-.z..-r11> ·e w kit;skę, przychouLi l"'iej 11.t „ttńa.lmi," de·
<> praczce pani Pechin. która chce być nieśmiertelną. Dwaj sceptycz.ni uczeni k;p ią so- mokrację.
bie .z przywiązania prostych dusz do religij.
Dobór slownika decyduje o stylu.
1
nll'j idei Illieśmiertelności.
A styl - to człowiek.
rJ
RozJwszują się idiotyczn•\ perspektywą: pos:polily sklepikarz z prowinoji, który ma czelność
PANU SZPAKOWI
W SKRUSZE
wierzyć, że to on, on jest n ; eśmiertelny. My.
dlarz ohce być nieśmiertelny, Gdyby mu po.
Na famach tygodnika „Dz-iś i Jutro" uhwiedzieć, iii jest inaczej, miałby to za złe i nie
zalo się moje s~romne nazwisko w zw,,ąz'lrn1
u.wierzyłby mówiącemu!
Istotnie odkrycie moż.liwości ludzkiego zaro- z zamiesz;czoną w „Kuźni-cy" mo : ą imp1esią
=mialstwa w dowci:pnej rozmowie o ,p ani Pe. (nie rozumowaniem) o Remarque'u. To, co na
ohin. która chce być nieśmiertelną jest tema.t RemarQu;!'a i mieszczucha napisałem,
·pełne wcizięku i krytycyzmu. Lecz obaj scep. witlać byfo nie najgorsze, jeśli pan Szpa'. ( de·
tyczni i.n1elektualiści repreze?tu.jący stan?wis- cydUJie się n.a polemizowanie (o ile można to
ko France'a zachowują się dziwnie podobnie c.o w ten sposób nazwać), jedynie przy pomocy
pani Pechin. Nic bowiem tak bi:utaln;e nie ?emaskuje fal:szywych i zarozumiałych ludz.k11Ch wymoczonej już we wszystkich kałamarzach
ambicyj jak sce,p tycyzm. Jest to forma kokieto. metody. Wyb!·era z mego artykułu dwa draW"ani>a skTomnością właściwą ludziom rozdętym styczne fragmenty i wysnuwa z n ich wn iosek,
oczywista wygodny dla si;!bie. T·o nawe1 nie
:pychą.
Pos1UiChajmy bowiem co mówi sceptyczny s·o.fizmat, to po prostu bzdura. Pom imo to komuni kuję: primo artykułu pana P iaseck 'ego,
porte - parole France'a:
„Idee Laplace'a są jasn0 wykładane prawie który przede mną ustrzelit Remaraue'a nie
od stulecia. a mimo to baśni żydowskie «ub czytałem n iestety. Nie jestem jednak monopochaldejskie o powstaniu świata,
z.najdu j ące listą tematowym, chc;:tnie .wstępuję Mu zdosię w świętych księgach chrześcijan, nie stra. bycz, jak każdy szanwjący się myśliwy. Zdo·
eiły sweg-0 wpływu wśród ludzi. W;edza nigdy
nie zasz.kodziła re1igii: wykazanie głupoty pew- bycz ta zresztą zlekka wonnio!ie, jak usil<>·
nego obrzędu poho:i!nego nie zmn;-ejszy liczby walem <lowieść. Secundo, z palą nie mia!em
łyoh, któr.zy go wykonywać będą, Prawóy na· w iele do czynienia. Nasi chlopcy z ZWM-owej
ukowe nie są sympatyczne dla ogółu. Ludy <lzielnicy W ola używal i. o He sobie przypożyją mitollogią. Z baśni wyprowad.za j ą wszyst- minam, stalowych sprężyn zakończonych okie potrzebne im do życia po j ęc ;a. Nie wiele ł owiana gałk ą . Używali ich przy akcjach rozim 1>9trzeba: kilka prostych kła mstw wystarcza
do ozłocenia milionów isln ; eń . Słowem. praw. broje n'owych - było to w początkach. brakło
da obojętną jest dlla ludzi. I źle by było, gdyby innej broni. W gwarze organizacyjnej nazy·
było inaczej, bo przeciwna jest ona zarówno wa,! się ten p r z yrz ąd inaczo!i, a me palka. Niich duchow;, jak ich interesom".
gdy
natom ias t nie miatem do czynien ia z
Ustęp ten trafnie charakteryzu;e em pirycz· bambusow ą l a chą. opatrzoną żyletikami, janie stwierdzalne granice s.połeczn e go ,,,pływu lkich używ a li
humanitarni sy•naYkowie z
prawd naukowych w nowoczesnym społe czeń ONR-u.
stwie.
Poza t y m ohcialbym podziekować panu
Lecz .z tego nie wolno nam wyc ; ą g ać
sceptycznych wnio~ów o przeciwie ństwie Szpakowi za tl1Jld, jaki podią!, by wyprowa„prawdy" i „człowieczeństwa". Należy w dzia dzić mn ie z manowców światopoglądowych,
'aniu liczyć się z ograniczonością wpływu n.a jakich b-!ąkałem się, nareszcie wiem, że
prn.wd. Lecz fakt ten w' niiczym nie ohn'ża war. j.estem faszystą! O jedno mam pretensję - o
lości na.u.ki poznawczej. W niczym dla r ealis ty epitet , 1Pałkarza", na który, jak starar~m się
ni:e obniża ich wartości społeczne j, praktycznej. wyżej wykazać, bynajmniej nie zasłużyłem.
Nie ma bo~1iem środków działania Ju uk iego, To tak ładnie, panie Szpak, niewinnego czło·
które byłyby nieograniczone,
W giranicach wyznaczonych przez historycz wieka ob a rcz.ać ci-ężkiim zarzmitem? Po ikatoną rolę nauki w postępie ludzkości
prawda licku to? Miłujcie nieco nieprzyjacioly wasze.
naukowa jest niezastąp'.ona.
Pozostaje z głębokim poważaniem. Bja .Eia
A sceptyk typu France'owskiego gotów jest .a Ja ta.
uznać wart.ość pll'awdy, jeśli ona będzie dzia.
łać cudy, jeśli jej wpływ nie będzie miał empi
B. Czeszko
HEJNAŁY

„Produkcja Pana Brnudła" Jana Rojewskiego
Scena z aktu I: Michał l\felina, JfJJ'7;y Duszyński

Kłopoty Bęc-Walskich i kłopoty z Bęc- Walskimi

-

Każdy <?kres przełomu ma swój „Wiśni-Owy
.s.ad", swoich „Rozbitków" Starzy pakują wa.
~lzk:i i odohodzą, Przychodzą inni ludz ie i ze.·
c~ynają nowe żyóe.
Jak mu siała usunąć się
nieproduktywna stlachetczyzna dając miejsc ~ młodej burżuazji, tak musi od ejść znege.
nerowana burżuazja
pozostawiając na placu
żywioły demokratyczne.
I tu i ta.m wrskaźnd.
kiem jest produkcja. U Czechowa : panj Lub n:czego ni-e produkuje, natomiast Lopuchi.n
da boóźca do nowej prod„ kcji U Rojewskiego: „producent" Brandt nie produkuje; prod11
ku ją natomiast Walczakowie. Zamiast łez nad
kwitnącym drzewem wiśni,
żaJ za sza.sera.mi
generalskich a.diuta.n.tów w św ; etle kńnkie·tów,
za irlandzką suczką. Rekwizyty epoki schodzą
do Lamusa. I 0 ile rekwizyty epok·i „ Wiśnio
wego sadu" mogły znaleić rezonans fatszywego sentymental;zmu na widowni, o tyQe rekwi
zyty doby Brandtów wzbudzają eo niaj~vyżej
uśmiech ironii i politowania.
Dobrze się stało , że autor pierwszej powojen.
ne.i komedii sięgnął po probllemy społeczne.
„Kapitał na mękach" to nie nowy problem
w komedii . Celował w nim G. B. Shaw. zwł~.
szcza w pierwszym okresie swojej twórczości.
(Szczygli zaułek)
Lecz tu pokazano nam go
w nowe j szac :e. Ze względu na zmienion'.ł s!·
tuac ji; ekonomiczno - społeczną Roje.wskrr .Die
musi wkładać tylle pasji i namiętności w ?;ęt
nowanie kap ;talu . Może sobie pozwolić na 1ro.
nię i nawet uronić ironiczną łe.zkę sentymen·
tal:zmu. Komedia Ro,;ewski ego - to ni„ socja~
I;zm walczący - to socjalizm .do j i:ze.wa j.ący ~
re i estrujący doty?hczasowp _os1~gruęc1a ~ ch';1
lowe niedomagania rzeczyw1•stosc1. .U _ShaJW a
w „Szczyglim zaułku" jest „k~p:t".1ł w.Zięty na
męki" przez autora.
Ro jewski Illp b1e:ze na
męki kapitału . Zrobiła to • uż za niego h1stori:1·
Autor może sobie pozwolić na . stonowa~t„
ostrości konfliktów, na złagodzenie zagadnie.
nia. Członkowie Masy obum ' erające j , to wcale
nie czarne chara ktery, Prócz as.polecznych,
amoralnych cech fabryk anta Bran-0ta,_ pokaza
no nam ludzkie cechy kocha j ące.go 01ca. Ha·
Ji.na jego córka to w gruncie rzec.zy porządny
człow i ek tylko okropn;e z1e wychowany.
Gale zresztą towarzystwo zachowuje się ~d
idechłym psrm. Poslpon.u j ą - nie exrobotn1,k a
Wakzaka , ale siebie sam ych . Może to usmyanL się <>runtu pod nogam i nastra ja wszystJu.ch
h '. steryc~nie, odbiera .umiar . . Patyna maD1er
~łazi.
Tym jaskra wiej odbija na tym ~e
ironia autora, który
każe
fabrykantó~ie
upodobać sob' e w robotniku iego ... mamery:
Jial;na szuka starych w a rto ś ci , c~y też raczej
pseudo.wartości, w nowym ~10~~1e~u.
Scena komediowa - Cwo.1d.z111sk1 ego - po
teori·i Ei1n.sleina i Freuda Teorii snów, zyskała
materializm historyczny i d ial ektykę w 'Yykł
dzie Ro jewskiego. Jest zasadn ;cza rófoic~.
ile w tamtych sztukach pokazane i ~ykip1one
zostało la ickie wydanie teorii .i. metoc.y prze:
prowadzone wedł1;1·g tej że teorn. ~ tyl.e tut~J
autor rozprawia się tylko z wer_ba.nym1 łatw1z
nami teorii, wkłada j ąc je z ko3e~ w usta ws~Y·
stkich nierozumiejących jej i .mew-prowa~za1~·
cych w życie. Ci, których życie )es.t reallzaci ą
idei (w marksistowsk '. m ~ozum1enm tego sł?
wa) nie operują sloganami. lch post~pow•:rn1.e
mówj samo za siebie. I tn jest zasadnt.cza r.óz.
njca pomiędzy
Cwo jdz i1i. kim a Rojewskim.
Cwofdziński w swoic.h komediach da je wr.su~
limowany i odosobn1onv w swym . komJ~m1e
przekrój psychologicznych perypetii, pow1ąza·
nych pseudo . naukowym wątkiem w~rb3;l·
nym. który jest opracow~_ny meto~olog1cz~1~
wedaug recepty danej teoru, pokazując w fauszu jej życiowe bankructwo. Rojewski oódzie·
la stronę komiczną od strony poważnej. Stronę
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komiczną

farsowością

zaha.rwia

niepotr.zebw g•rz-e aktorów (BielicStronę powamą ratuje od patosu, zalbarwiiając dialektykę psychol<>gic.znymi ipoślizgnię.
cierni życiowymi i niekonsekwencjami uczuci<>·
wymi, które mogą osłabić (bo nie :r.mienićł
prężność linii postępowan ; a w wake klas. Halina kooha swego ojca. Halina nawet jako żo.
na Walcz.a ka będziP. córką Brandta. Gdy bę
dzie chodzjło " jej ek.5-burżuazyjne zachcianki
w rodzaju suczek terrierów irfandzkich i t,p„
uczucie jej do ojca nie osłabntle. Brandt się n:e
zmrieni. Ta 1><nycja jest stracona. Brandt, jeŚlii
po.zostanie w kręgu wMzenia córki, pozosta,n ie
równ~eż .w obrębi"' jej zainteresowania, Brandt
będzie wierzgał dalej, dopóki mu sta·rezy sił.
I albo Halina przy pomocy Walczaka. bęózie
go wyciągać z niejedinej jeszcze opresji, co ko.
niec końców dla wszystkich trojga za.kończy
się tragicznie ,albo Bran.dt wpadnie, nie <:itrzyma\V'Szy pomccy zięcia mimo łez i ipró§ii> Hał>iny, co będziP. przykrym zgrzytem w pożyciu
obojga i stanie się początkiem końca. Halma
ni, będzie mogła żywić trwałego uczucia ~o
Wa.Jczake., którego towarzysze wsadzą do C'IU.
py jej ojca. Jeśli młoda para obce żyć spokojnie niech się wystara ,.. paszport dila teścia.
żeby jak na}szybciej wyjechał ~a drugi koqtynent. To refleksje po opuszCZIIllll kurtyny. Re.
fleksje nie un•iknione w wyipadkach, w których
wchodzi w grę sztuka, w której historia nie posta wiła jeszcze swojej kr<l'pki nad „i" (w po~
jęciach wielu panów Brand1ów).
I w której
historia nre dała nam prececiensu konsekwent·
nego rozwiązania rewolucji łagodnej. Co zrobi~ z Brandtami,
którzy ie chc.ą przestać
wi,erzgać? ~ie mogą przestać, zbyt starzy są
na zmianę po.stęp.owania i pogllądów - i mają „to" we krwi. Kategorie łapown.fohva, postu·
laty wszechwładzy pieniądza chcą przyłatać
d.> nowych zmienionych całko'\vide wa;run.ków.
Nie chcą widzi.eć nowego typu człowjeka, ~tó:
ry dlla nich miał dotąd tylko „króllkle nog1 l
długie ręce", będąc przez to idea~nym narzę
dziem do pracy. W nieme zciziw;enie wprowa·
dza Brandta Walczak. nie pragnący pieniędzy
ani brylantów, lecz tyilk" wolności i sprawie.
dliwości. W niemą wściekłość wprowadza ame
rykańskiego przemysłowca i akcjonariu.sza potężnych trustów strajkujący robotnik, domaga·
jący s-ię nie wyższej płacy, ~~ .wglądu w ?o·
menę zakazanego tabu: w kstęg1 1 płany swmch
warsztatów pracy Napróżno . „Szkoda, Ż·e Kapitał Marksa nie dostał się wpierw w ręce kapitaJi.stó w nim doszedł do rąk robotnika"
mówi Brandt myśląc, że sformułowaną teorię
można by tak samo wykupić i ukryć w safes'ie,
ja·~ patent na epokowy wynalaz-ek. ~?· <l;wai~ ią.
cy rentowność danej gałęzi pr?dukc11 t trod~a
wyzysku kapitalisty.
Zapomtna o tym, ze
Marks t<> ty3ko jeden szczeb-el na drodz-e ~o
wyzwolenia świata z matni rozwijającego się,
a z kolei - przez narastani-e paradoks0v '!i samym ~jawisku - upadającego
kap1~ahrnn.
Zapomina 0 tvm. że M.ark.s ~o tylk<? Jedno z
o<>n.iw w ła1'icuchu przyczyn I skutkow. Zapo·
~n3 - ho nie myśli dianektycz.n.ie
nie
ka).

przejasikrawi.oną

Halina Kowalska.
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