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KONSEKWENCJE
REWOLUCJI PAŻDZIERN.IKOWEJ
YJ,EKROC tuż p-isllillO o ekonomlcz·
nym, społecznym, politycznym l
kulturalnym znaczeniu Rewolucji
Październikowej, o jej wewnętrzno
rosyfsklm i międzynarodowym aspekcie, że wydawałoby się, Iż nic nowego o niej powiedzieć nie można. A.le upływ
eutsu oz.nacza nie tylko powtarzanie się
dat I rocznic, oznacza zarazem tworzenie
perspektywy dla oceny wypadków historycznym, a tym samym nowego punktu
widzenia.
Inteligencja nie lubi gromkich słów, nie
Wierzy utartym sloganom. Posiada natomiast, a przyl}ajmnle/ powinna posiadać,
wysoko rozwinięty zmysł dla ocen i porów.
nań historycznych. Dlatego też łatwiej do
nleJ dotrzeć przy pomocy argumentu histo·
rycznego, aniżeli aktualno - politycznego.
Dwadzieścia dziewięć lat - to okres hlstorycznJe nie długi, ale jednak wystarczający
dla pewnych perspektywicznych ocen.
Spróbujmy 1 my podejść do oceny Rewolucji Październikowej od strony perspektywy historyczne\ JeJ skutków i oddziaływa.
.nla.
Malo było wydarzeń historycznych, kłó·
re spowodowały tak rozdwojone uczucia,
wywołując entuzjazm jednych I nienawiść
drugich, fak Rewolucja~ Październikowa.
To Jest miarą Jej wielkości. Wielkość wymierzy slę bowiem
darzeń hlstorycznyc_h
zarówno miłością f oddaniem zwolenni.
ków, lak \ nienawiścią przeciwników. Ale
kto z nich miał rację? Czy ci, którzy. Rewoluctl bronili, czy też ci, którzy za wszelTrudno odpowie.
ką cenę ją zwalczali?
dzleć obiektywnie, sine lra et studio, gdy
sprawa fest jeszcze aktualna, a walka ży
wotna. I wówczas, gdy zawodzi bezstronnależy
ność żywych uczestników sporu,
się odwołać do świadectwa faktów. Podobne spory rozstrzyga ostatecznie historia.
Przyznaje ona rację tym, którzy bronią
sprawy żywef, . sprawy postępu, sprawy,
która przebija sobie drogę wbrew wszystkim trudnościom i oporom.
f"';;,.•w'

><f

„
Lenin w 1918 r.

Trudno mówić bezstronnie o sprawach
aktualnych. I dlatego dobrze jest, jeślt mo·
ina, oderwać się od nich i sięgnąć do ana.
logll historycznej.
Cóż bardziej przypomina •spór o ocenę
Rewolucfl Październikowej, aniżeli analo·
glczny spót o ocenę Wielkie! Rewolucji
francuskiej?
I ona miała swych gorących zwolenni
ków i niemniej fanatycznych przeciwników, I ona miała swoich Jakdbinów I swo·
Ją Wandeę - swoich bolszewików I blało
swardzlstów, ł ona przeżywała chwile, gdy
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tjalistycznej, . ileż podobieństwa wy~aa:u1e
to porównante. I ona wywołała uw1elble· JULIA HARTWIG _
w 1 E R s z E.
nie jednych i nienawiść drug!ch, I na prze- 1 „
·
żywała chwile, gdy słowo „bolszewik" byWIARA
ło najwyższą pochwa{ą dla jednych, a najMOWA żALOBNA
gorszą obelgą dla innych. Walka nadal
NAUKA
trwa. Ale co się już okazało? Brak nam
LOS
jeszcze perspektywy Rewolucji Francuskiej,
nie widzimy dość daleko I nie posiadć\mY
dostatecznego doświadczenia historyczne. PAWEL HERTZ UCIECZKA Z KRAINY LAl\IBERgo_ Wprawne oko badacza widzi jedMk
TóW
Już dziś, jak wszystkimi szczelinami prze·
żóLKIEWSKI ._
AN
dzlerafą się idee Rewolucfl 5ocjallstycznef STEF
do życia narodów, mimo oporów, mimo
stawianych na ich drodze tam. Idee Rewolu- EWA KORZENIEWSKA DWl.TGLOS O KSIĄżCE KAZIMIFej! Socjalistycznej głosiły konieczność planoRZA BRANDYSA
wania gospcdarczego; krytykowano JC niegdyś z punktu widzenia liberalizmu go~po
darczego Jako szkodliwy wymysł. a Cl.Llś PRZECLAW SMOLIK WYS''" WA T:---.:::CH GRAFIKóW
starają się je wprowadzić w życie klasycz•
POLSKICH
ne kraje liberalizmu, iak Anglia i Stany
Zjednoczone. Idee Rewolucji Socfallstyi:znej głosiły konieczność ogr<'niczenla, a na· PRZEGLĄD PRASY wet z.niesienia prywatnej własno~cl środ- KRONIKA ZSRR
ków produkcji; straszono tym Jako wy·
a dziś w v 1 ęższym NOTY
mysłem bolszewizmu,
lub szerszym zakresie nacjonallzl!fą przemysł kraje klasycznego kapitnl!zmu. Pn.y· RYSUNKI:
OLGA SIEMASZKOWA"
spo.
p truny słę cwolutjl ustawcr-a.wst
łecznego, zagadnień politycznych, czy nle e
znajdziemy na nich piętna Rewc:>lur.ji Paź· ----~-----~------
dziernlkowej? Przypatrzmy się krajom nowej demokracji, czy nie odczuwamy w w porównaniu z i:oklem 1017, mimo trudnich wpływu jej ideologii'? Realtzacja !del ności I świadomych wysiłków swoich przeWielkiej Rewolucji Francuskiej różnymi cbwnłików, Zwilązek Radziecki zd:>łał się
w państwo poiężne ekono.
kroczyła drogami. l burzliwymi, rewolucyj. przekształcić
nymi, l pokojowymi; towarzyszyły jej raz micznie, militarnie, politycznie, z.dobywa„
walk.i na barykadach, innym zaś razem }ąc się równocześnie na ogromne rozpokompromis społeczny. Niesłm:;zni> test też wszechnienie oświaty i nauki w kraju tak
oczekiwanie, że histocria Wielkiej Rewolucji fatalnie zac-ofanym pod rzątłaml caratu.
Socjalistycznej będzie się mechanlr.znle po- Była to prawdziwa próba ogniowa Rewo·
Jucji Październikowej, próba dokonana w
wtarzać. Różne są wydźwięki jej idei, róż
ne drogi ich realizacji, zależnie od konkret. najbardziej niesprzyjających warunkach
nych warunków miejsca i ~zasu. Ważne zacofanego, zniszczonego materialnie i otojest jedno, a mianowicie, że historia po- czonego wrogami kraju. Próba ~ię udała.
twierdza słuszność jej sprawy. A temu nie To wiele mówi.
da się zaprzeczyć.
J,niellgent ex deflniitt.o ne Jest przyjacielem
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Karol M„uks
stowo „Jakobin" było równie obeltywe
równie straszne w ustach możnych tego
świ6lta, jak słowo „bolszewik" po dziś dzień
w ustach pań z „wyższych sfer". Ale cóż
Historia ukazuje
się ostatecznie okazało?
nam wypadki owych dni w świetle, które
ich wypaczewydawałoby się złośliwym
niem w oczach współczesnych. HistQria po·
kazuje nam Napoleona jako wykonawcę
testamentu Wieiklej Rewolucji; jego Code
Civile stał się historycmie t-strzej!izym
orężem nowego ustroju, aniżeli nóż gilotyny, a zdobywcze jego armie na ostrzach
swych bagnetÓW niosły śmierć feudalizmu
I zwycięstwo nowego układu społecznego.
Z perspektywy historycznej widzimy, Jak
monarchistyczna Restauracja wprowadzała w życic dzieło Dantonów I Robesplerrów. Ze wzniesienia stu p!ędziesięclu ·1at
historii widzimy dziś, jak Idee Wielkiej.Re·
wolutji, mimo Wandei, Termidora I Restauracji, i mlmo przekleństw, ciskanych pod
adresem Jakobinów, mimo oporu stacrego
społeczeństwa, krok za krokiem z.dobywały sobi~ prawo obywatelstwa, wszystkimi
szczelinami wciskały się w życ1e narvdów
europefskkh, realizowane częstokroć przez
wczorajszych swych przeciwników. Złorze·
czono Rewolucji, ale realizowani) jej dzleło. Dlaczego? Ponieważ inaczej nie mogło
być. Ponieważ Idee Wielkiej ~e..,.•nlucji były
ideami kroczącego naprzód życia, odzwierciedlając jego konieczności. Czy można
było przeciwstawić się na serio idei wolno·
ści przemysłu i handlu w dobie burzliwego rozwoju współczesnego przemysłu
Czy można było przeciwstawić się wyzwo·
leniu włościaństwa z pańszczymy gdy roz·
wój przemysłu l kapitalistycznej prndukcji
nakazywał przejście na nowe metody produkcji rolnej'? Czy można byłn przeciwstawić się w tych warunkach idei formalnego równouprawnienia wszystkich oby.
watdi, które było politycznym ukoronowa·
niem przewrotu przemysłowego? S;.>rawa
Rewolucji Franci.1~.klet zwyciężyła, penie·
waż była nie wymysłem, ale odbiciem realnych potrzeb społecznych. To warunkowałc
1 ednocześniP. klęske jef nrzeciwników.

kultury I nauki, jeśli nie nosi swego mdana niezasłużenie. Interesować go muszą
siłą rzeczy te ruchy społeczne, które pre·
obrońców kultury
tendują do stanowiska
I postępu naukowego. Może sobie ~en I ów
lekceważyć

wkładany

w

spruwę

Któż może zaprzeczyć,
t.urę europejską?
ze urafował ją właśnie Zwią?.ek Radziec-

ki, posiadaf ący główny wkład w to zwycięstwo? Kióż może z sensem przeczyć w
obliczu faktów, że Związek Radzdecki jest
dziś głównym bojownikiem sprawy pokodla rozwoju kultury
I nauki? Któż może z sensem przeczyć. że
Polska zawdzięcza ocalenie Związkowi Radzieckdemu, który uratował tym samym od
zagłady naukę i kulturę polską? .
ju, tak koniecznego

r

Jeśli popatrzymy z tego punktu wldzen.i.
na losy historyczne Wielkiej Rewolucji SQ·

wysiłek

podniesienia kultury I nauh.i Związku Radzieckiego. Któż może jednak powątpiewać
dziś o wielkiej misjt kulturalnej Rewolucji
Socjalistycznej wobec zwycięstwa nad fa„
szyzmem, które uratowało od zagłady kul·

·Stalin w 1918 r.

Można lubić Związek Radz:eckl: można
nie lubić. To zależy od tego, czy
sprzyja idei Rewolucji Socjalistycznej,
czy też nie. Ale niezależnie od sympatii
lub ant!rpatii. obiektywny obserwator a Inteligent winien się na of>iektywnoś{
musi przyznać, że 29 lal
zdobyw·ać
to
Istnienia Związku Radzieckiego
triumf Idei Wielkiej Rewolucji w praktyce.
Będąc nawet 1.aś!epl<my.m wrogiem Zwląz·
ku ~a-~~icckiego, nic nv>żna z;apr1.t>C?.yć, ~e.
g.o

się

też

Rewolucja Październikowa była dla zwolenników socjalizmu od pierwszej chwili
symbolem postępu, symbolem zwycięstwa
Idei wolności i sprawiedliwości społecz.nej.
Kła~ robotnicza na całym świecie instynk.
town!e ~znała sprawę Rew0Iucji za swoją,
brontąc Jej Interesów nieu1lcżnle od swych
prze~onań ~o~tycznych. Hist0ri;1' toczy się
daleJ. W sw1etle fej doświadczeń coraz
to ~~we wa:stwy społeczne odkrywają
Rewolucji Socfalistvczwłasc .we oblicze
neJ. Wymowa faktów działa.
Adam Seba.ff,

Str. l
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NOWE PERSPEKTYWY GOSPODARKI ROLNEJ
I. DAWNIEJ - UCISK, WYZYSK
I N)J!DZA
tlistoryk, socjolog czy polityk, który zechce badać strukturę społeczną, a zwłasz
cza stan wsi i chłopa w Polsce przedwrześniowej, nie będzie mógł pominąć tak
poważnych, autentycznych i dokumentarnych źródeł, jakimi są wydane przez Instytut Gospodarstwa Społecznego na parę lat
P!"Zed wojną - „Pamiętniki Chłopów". Te
w1elkie księgi historii nieoficjalnej, lecz
zrośniętej z rzeczywistym bytem wsi tysią
cem włókien prawdy niezafałszowanej, nazwała słusznie Maria Dąbrowska w przedmowie do „Pamiętników" ~ „spowiedzią
powszechną całej warstwy narodu", podkreślając z niemniejszą słusznością, że Polska „nigdy . nie będzie w żadnym sens~e
~ocarstw~m, póki chłop jej będzie słaby,
ciemny, biedny, tylu rzeczy pozbawiony i
tylu rzeczy nadaremnie spragniony."
Sięgnąwszy w treść realną „Pamiętni
ków", których autorami są ludzie wiejscy
różnej kondycji, różnych poglądów i o rozmaitych nastawieniach życiowych, musimy
jednak szybko dojść do wniosku, że ta
„spowiedź powszechna" jest bardzo odmienna od tego, co zwykliśmy nazywać
spowiedzią. Tutaj, spowiadający się nie
wyznają swych grzechów i przewin, lecz
przedkładają społeczności długi rejestr
cierpień, krzywd i nędzy, to też zamknię
ciem takiej spowiedzi nie jest absolucja i
zadana pokuta, lecz nieodparcie budząca
się w słuchaczach świadomość koniecznej
naprawy tego, co porosło bezlikiem odwiecznych błędów i zaniedbań.
„Pamiętniki chłopów" były w przeważa
jącej mierze materiałem oskarżycielskim.
Niezależnie od osobistych kolei autorów i
pamiętnikarskiego stylu indywidualnego,
wyznania chłopów litanią skarg, narzekań
i pretensji rzucają ciężkie brzemię na barki „starszych braci" tych, którzy obdarze~ w biegu dziejów misją prze'Wodniczenia
1 rządzenia nie 'podołali obowiązkom, pozostawiając dwie trzecie narodu poza mo.
żnośeią korzystania z pełni praw Iudzlticb
i obywatelskich.
Jak zły los i pr:.ekleństwo wlokła się ta
krzywda chłopska poprzez dzieje Polski, mimo ostrzegmvczycb nawoływań najbystrzejszych statystów i pisarzy. Na konstatacj::.ch, obie :,1icach i deklaracjach
mniej lub więcej uroczystych· kończyły się
zabiegi uzdrawiające, a spóźnialiśmy się
zawsze i konsekwentnie, spóźnialiśmy się
tak dalece, że nawet w sprawie uwłaszcze
nia chłopów i zniesienia pańszczyzny wyręczyły nas wreszcie rządy zaborcze Prusy w r. 1824, Austria w r. 1848, Rosja w r. 1864.
Tymczasem biegły lata i dziesięciolecia,
a chłop polski tkwił w wiekowej nędzy,
ciemnocie i upośledzeniu, czując się jak
pasierb we własnej ojczyźnie i nie raz pasierbowymi kategoriami regulując swój
stosunek do spraw tej ojczyzny. To co pisali i na co się skarżyli pamiętnikarze
chłoL'scy, to co zwalczali i przeciwko czemu protestowali nawet w drodze strajków
i znburzei1 1iejskich bardzi~i uświadomie
ni i aktywni, daje się ująć w ścisłe ramy
cyfr statyetvc:::nvch, stanowiących wymo~:i1
synte~ę wszystkich indywidualnych
tal6w i narzekań.
· ~ródło tak niepodejrzane o chłopomań
ską czy ludowcową demagogię, jak praca
Władysł w:> Grabsldr~o „Historia wsi w
Polscp", podaje ·strmą;~cy SIJhemat struktury rolnej (bez G. ~leska i kresów wschodnich) w okresie międzywojennym:
a) większa własność ponad 100 ha 0,6 proc. og. ludności roln i 31 proc. całej
własności prywatnej,
b) średni właściciele od 20 - 10 ha 3 proc. og. ludności roln. i 11,3 proc. całej
własności prywatnej,
c~ pelnorolni gospodarze od 5 20 ha
- 27,7 proc. og. 1t1r. no~ci roln. i 31,3 proc.
całej Wł9sności prvwatnej,
d) mniejsi gospodarze od 2 - 5 ba 37.3 nrn::. c:. ludności roln i 20,9 proc. całej '.'l'l"sności prywiitnej,
e) drobni gospodarze poniżej 2 ha 31,4 proc. ocr. ludności roln. i 5,5 proc. całej whsności prywatnej.
f) bezrolni
Dysproporcja pomiędzy stanem posiadania wielkiej własności ziemskiej a własno
śc; 'l eh opska jest uderzająca, tak samo jak
uderzający jest w związku z tym wysoki
odsetek (68,7) ludności rolniczej, osiadłej
na p-osuodarstwach karłowatych (do 5 ba).
Te dysproporcje występowały jeszcze jaskra.wici na t. zw. kresach wsrhodnich, zami<'S7 rałych przez ludność białoruską. i Ukr<>"ńsl-'1. Wedh1rr Poc'.':nika Statystyczne
go". r1 ~kni»rh. hialoruskich chłopi posiadali zaledwie 35 proc. gruntów uprawnych

Parcelowali bowiem głównie sami ob- cji rolniczej w Polsce, zaś by utrzymać t~
i 10 proc. lasów. Na terenach Zach. Ukrainy (b. Województwa Wschodnio-galicyj- szarnicy bądź też instytucje, które intere- produkcję na przedwojennym choćby poziosom obszarniczym służyły. Więc nie za- mie, niezbędna była odpowiednia liczebna
skie) było:
Gospodarstw poniżej 1 ha
534.177 daTmo, nie „bez odszkodowania", lecz za miejscowa. siła robocza, zapewniająca oią
„
od 1 - 3 ha
262.548 pieniądze i to bardzo grube. Jeden z „sa- głość uprawy i określoną z góry wyso„
od 3 - 8 ha
78.177 nacyjnych" mi.Iiistrów rolnictwa ::muszo- kość zbiorów. "Tymi wyrachowaniami tłu
,,,
powyżej 8 ha
3.209 ny był przyznać w sejmie, że np. cena 1 maczyć riiewątpliwie należy pewną względ
Natomiast 3.933 obszarników miało w morgi ziemi w woj. krakowskim dochodzi. ność, okazywaną przez okupantów ludnoswych rękach 3. 700.000 ha, to znaczy, że ła do 1.200 - 1.500 dolarów! Za taką więc ści wiejskiej oraz ich daleko idącą tolena jeden majątel~ obszarniczy przypadało cenę, nazwaną pięknie przez owego mini- rancję w stosunku do dworów obszarnistra „pretium affectionis", naby\tmł chłop czych zwłas
. _ na terenach tzw. Generalprzeciętnie ok. 1.000 ha.
W świetle taldch cyfr staje się jas- małorolny czy bezrolny skrawki ziemi, o- nej Gubernii. W pierwszym etapie panony „w~:1odni kierunek polityki sana- kruchy spadające z jaśniepańskich stołów, wania niemieckiego w Polsce nie przewidycyjnej", opanowanej w znacznym stopniu i w taki sposób bogacili się i wzmacm,an wano totalnej eksterminacji chłopów, choć
przez kresowych latyfundystów. Pp. Radzi- obszarnicy podczas gdy chłop-naby'Wca taki los według planów niemieckich - miał
wiłłowie, Meysztowiczowie, Niezabitowscy zadłużał swą gospodarkę ciężarem nie do się stać udziałem całej inteligencji poli wielu innych nie widzieli nic godnego po- wytrzymania, spłacając przez wiele lat dłu- skiej. Władze okupacyjne czyniły nawet
pewne awanse wobec ludności wiejskiej,
żądania
na historycznie polskich zie- gi, raty i procenty.
miach zachodnich, dziś już złączonych z
Nie przynosiła więc ta parcelacja istotnie wychwalając ostentacyjnie jej z'naczenie,
Macierzą; mieli natomiast wszelkie powo- ulgi chłopu, nie podwyższała stanu jego za- jako „żywiciela kraju", markując swą rzedy klasowe i osobiste by trzymać się kur- możnouci ani stopv życiowej. Tym bardziej, komą dobrą wolę i życzliwość w stosunku
czowo swych włości na wschodzie i opo- że prócz rat i procentów 1parcelacyjnych do chłopa, stwarz 3 jąc nawet pozory jego
nować jak najgoręcej przeciwko próbom waliły się na wieś ciężary podatlwwe, gnę- uprzywilejowania.
uregulowania · sporów polsko - radzieckich biła ją rozpiętość !łłyimych „nożyc cen" to- ·
Oczywiście, była to jedynie obłuda, dy~
na szerokiej podstawie samostanowienia warów przemysłowych i płodów rolniczych, towana względami czysto praktycznymi.
zr.interesowanych narodów. Sprawa ta ma które zresztą - wobec chronicznego bez- Poza tymi pozorami, kryła się chęć maksydla nas już tylko aspekt historyczny, nie- robocia w miastach - zbywać było co raz malnej eksploatacji rolniczej Polski, krypodobna jednak, w perspektywie polityki trudniej. Kurczyły się więc możliwości fi- ła się nienawiść do chłopa, jako nosiciela
„emigracyjnej" przeoczać korzyści, jakie nąnsowe chłopa, nie mogło być postępu w i strażnika odwiecznych tradycyj polskodawała exkrólewiętom kresowym koniunk- kulturze rolnej, spadała dochodowość go- ści, i te właśnie tendencje regulowały w
tura własnościowa na terenach etnografi- spodarki chłopskiej, a w parze z tymi pla- istocie stosunek okupanta do ludności wiejcznie niepolskich, gdzie ucisk polityczno- gami materialnej natury szły zaniedbania skiej, ujawniający się przy każdej okazji
narodowościowy . szedł w parze z wyzys- oświatowo - kulturalne i zdrowotne, o któ- niezwykłą bezwzględnością.
kie~ ekonomicznym, przez co dola chłopa rych tak wymownie świadczą m. in. „PaGnębiono chłopa zarówno c1ęzarami gobiałoruskiego czy ukraińskiego była znacz- . miętniki lekarzy" opublikowane w r. 1939 spodarczymi, jak
reprc:ijat:'i politycznonie cięższa niż dola, raczej - I niedola, przez Zakłr.d U'cezpieczeń Społecznych w administr:cvi·1ymi. Obok Jl~„-1·ekwi·
chłopa polskiego.
Warszawie. Nie pomagały chłopu rozmai- zycyj i przymusu kontyngentów rolnych,
W Polsce centralnej, zgodnie z uwar- te chwyty i choroby, mające zabezpieczać szły masowe wysiedlania z tei·euów t. zw.
stwieniem odsetków przestrzeni rolnej po- - przed kr„:1cową nędza. W j~dnv)!l z pamięt- Warthegau, wywożenie na roboty do Niesiadanej przez wielkich i drobnych właści ników chłopskich czytamy, jak to pewien miec~ oraz morderstwa, rozstrzeliwania i
cieli, na I chłopa przypadał przeciętnie 1 bezrolny, siedzący u siostry na łaskawym palenia wsi w odwet za pomoc dla partyha ziemi, zaś na każdego członka rodziny chlebie, wobec braku clwćby najmniejszej zantki. z jakim brutalstwem i zaciekl"ścią
obszarniczej - 145 ha! Co najmniej 7 pracy, wziął się do rzemiosła szewskiego. realizowali Niemcy swe zami"r" „ · nr'cinmilionów ludności chłopskiej systematycz- Pracując w tym zawodzie od 4-ej ra,no do ku wiejskim, o tym najlepiej świed"' los
nie niedojadało, z górą 13 milionów wege- 10 wiecz., zarabiał dziennie - ok. 1 zł., ZamojRzczyzny, gdzie w ciągu kill:u tvgo,
towało na niezwykle niskim poziomie ży przy czym i te „zarobki" wypłacane były dni r. 1942 wysiedlono ok. 100.000 rli~opów
ciowym, za to 19.000 rodzin obszarniczych przez wynędzniałą klientelę wiejską zazwy- polskich, opróżni!:'.jąc 12.000 gospodarstw
korzystało z przywiieiów posiadania, pę czaj z dużym opóźnieniem.
dla sprowadzonych z różnych stron świata
dząc żywot więcej niż dostatni, a nawet
Historie o zapałkach dzielonych na czte- niemieckich osadników,
trwon~ac pol)aźną c7eść n;iajtltlrn n.arod - ry, CZl]Ści, o jednej parze butów- 11!ł ~'f'ODocfać nalet:y, :le rre-zne Ol<<'·:-~ Tq_·n,)u \lwego na wyjazdy i htll::nilii zaqranicżne.
dzinę, o dzieciach trzymanych w porze zi- legły zniszczeniu w pierwszej lub ostatniej
W pracy zbiorowej p. t. „C!1fopsl<a. re- mowej w workach z sieczką, by nie zamar- fazie działań wojennych-. Zniszr'lenia te
formu. rolna", wydanej w r. 1945, w arty- zły, i nie znających często do 10 lat życia były szczególnie dotkliwe tam. gdzie linie
kule Cz. Marchaja „Stan gospodarczy wsi smaku cukru, o tłuszczu piskorzy, używa- frontu utrzymywały si~ prze-: c"PS dłuższy,
polskiej przed r. 1939, znajdujemy nastę" nym do oświetlania izb, - to wszystko nie gd7.ie przeciwnicy stawiali sobie opór silp'Jiącą tabelkę dochodowości karłowatych było an i demagogicznym wymysłem ani nlejs;:y i bardziej trwrł''· Dotyczy to zwła
i drobnych gospodarstw chłopskich:
zakłamaną cn1łostkowością, lecz odpowia- szcza przyczółków nad Wisłą i Narwią, o
Powierzchnia w ha
Dochód roln. dało surowej_ przerażającej prawdzie i które walki toc.z:·Iv się m;"~i~oami; wsie
w zł. z 1 ha
wołało o pomstę do wszystkich instancji w tych miejscowościach. zniknęły poprostu
2-3
170
właściwych.
z powierzchni ziemi, ludność r0~proszyła
3-5
162
Jeden z chłopskich pamiętnikarzy, z nie- się lub zost~ła wywiezionu rlo R:>eszv. a dziś
5 - 10
rn2
zamierzona lecz tym więcej sugestywną mieszkańcy. którzy nrzeżv!i wojnę i zdołali
10 - 15
100
siła obraz~wości, w taki sposób maluje nę- powrócić „na swoje", gnieżdżą się w nędz
Tak więc dochód roczny rodziny chłop dzę" wsi polskiej w latach trzydziestych:
nych klit!rncb i ziemiankach, cierpiąc nieskiej siedzącej na dwuhektarow 1m gospo„ ... Pamiętam czasy, kiedy więcej dziad prawdopodobne prywacje.
darstwie wynosił Zł 340. Ponieważ rodzina proszalny chleba zjadał, niż~li . dzisiaj g~Straty wsi polskiej w ludziach, budynchłopska liczy przeciętnie 6 7 osób, spodarz, bo pamiętam, gdy dziad przed WOJ· !:!'.eh i inwentarzu nie są .ieszcze ujęte w
przeto dochćcl na głow~ członlm rodziny ną przeszedł całą wieś (przed wojn~ą 1914 :'icisłe cyfry . sto:tystyczne. Wiadomo .iuż w
wynosił 15 groszy dziennie.
·
- 1918, przyp. B. D.), po domach, to nie każdym razie, że 20 powiatów Polski cenW obliczu t~1ch cyfr narzuca się pytanie, mógł samego chleba unieść na plecach w tralnej uległo całkowitemu znio:-;:;>eniu, a
czy ludzie rządzący Polską w okresie mię worku i do tego jeszcze po kieszeniach ogólna cyfra zniszczonych budynków miedzywo 'ennym dotknięci byli tak dalece miał go pełno, tak że gdy szedł przez wieś szkalnych i gospodarskich wynosi paręset
ślepotą i gh1chota, że nie zdaw;lli sobie to mu wylatvwał z kieszeni, a psy, chociaż tysięcy. Straty w inwentnrm
żyWym lłlł
sprawy z s~1tuacji wst i nie podejmowali wtenczas nie były wiązane na łańcuchach, olbrzymie: liczba koni imn · · ~„ła się o
żadnych kroków znradcz 1 ch ?„. Formalnie to ani czasu nie miały :szczekać, bo chleb dwie trzecie,
bydła rogat"r:o o trn'
sprawa wy lądała inaczej, bo ur"ęcleż ,tuż zajadały i dziada nie ukąsiły, i wtenczas czwarte, trzody chlewnej - o cztery piąte.
w r. Hł20 ucl walqna została U!\ława o re- nawet dziady bez kijów "'·~rlniJi, dzisiaj Są to cyfry przeciętne, hipotetyczne, które
formie rolnej i teoretvcznie chłon miał ady tylko dziad pokaże się do wsi i nie ma odpowiadają jednak na ogół istniejącemu
możność 1ipełnor0Ini-.nin. aię, budowania kija, to chcą go zeżryć, z łańcuchów się stanowi rzeczy.
egzystencji na zd ·gwycb i solidnych pod- zrywają. a dlaczeg-o
są dzisiaj nawet psy
Klęakową puścizną wojennej puścizny
stawach ekonomicznvch, miał możność tak złe. dlrtego. że
sn h"rd:m płodne. bo stały się _miny niemieckie, pozostawione na
wyjścia z mroków nędw mątęrfolnej i kul- fal1fo <17-„;,. i n"rr. nn ••. „; •• n·reor,:ld;'1'jl'~ nie różnych terenach kraju w
kilkunastommo„
turalneR"o ~aniedbąnia, by piać si~ w rcórę będzie głodny, kiedy jui sam gospodarz nowej
obfitości. Pomimo wytężonej i ofiar.
po l'.!Zf:S:Bblach społeczno - obywatęlskiego głoclny. bo musi to -co sprzątnie z pola nej
akcji czynników wojskowych w kieawansu.
przedać na podatki i domowe wydatki i je- runku usunięcia tego groźnego niebezpiePraktyka jednak ~ i w tej arcyważnej szcze mu nie starcza"·
czeństwa, do dziś dnia istnieją jeszcze omaterii - była grubo odmienna od persTak przedstawiał się na odcinku WleJ- kręgi zaminowania a więc niezdatne do u.
pektvw teoretycznvch. Reformn rolna w skim obraz ekonomiki
systemu, który w prawy i leżące przymusowo odłogiem. Znir. 1920 uchwalona była. jak się ktoś traf- dzied"ltJ.ie politycznej
utrwalał swe istnie- szczenia wojenne, straty w inwentarzu ży
nie wyraził. „ze strachu". dla ułaf{oil7enia nie Brześciem,
Berezą, „pacyfikacjami" i wym, brąk nawozów i maszvn rolniczych
i zachęcenin chłopa: uchwalona bvłn w paragrafq,,,j konstytucji z r. 1935. '
oraz miny niemieckie - wszyn''·o to spra.
ch\'dli C".rotnvch niębe"'pieczeństw woienwiło, że stan gospodarczy wsi polskiej, ponych, jak ~dyby in articulo mortis, a nieIl. CJZASY ORUPACJI
mimo wyraźnej tendencji ku nonrawie jest
jeden z tych. któr~v i~ uchw:!lali. czynił to
Katastrofa
wó'jenua i związane z nią wciąż jeszcze bardzo cie~1ri. f'"f':"owvm odz .,zastr'>:eżeniem myślowym" i tajemną nabiciem tego stanu ie>'t ",__~'-"'-;-- •• cało~ć
dzie:ją. że w warunkach pokoju zewn<>trz- klęski narodowe stały się dla wsi polskiej
gospodarki narodowej fakt, że w r. 1945
nowym
doświadczeniem
dziejowym.
Wpraw
nego r"'i"!'ie można reformę - torn~dować
i starać się skutecznie o to, by jej efekt dzie propagandziści Goebbelsa z bezprzy- niedobór zasiewów wynosił w Polsce cenkładnym cynizmem szerzyli „tezę", że na- tralnej ok. 2 miljonów ha (20 proc.). zaś
re'łlnv lwł mo"'.lhvie mizerny.
N a takie właśnie tory weszła polityka jazd niemiecki uwolnił chłopa polskiego z na Ziemiach Odzyskanych aż 6 milj. ha
rz:;idown. ~łaszcza po pr;::ewrocie majo- niewoli obszarników, jednak oświtłdczenia (80 proc.), Oto w jednym zdaniu - suma
następstw wojny i okupacji w dziedzinie
wym. Wpr~wdzie w latach międzywojen tego rodzaju nie miały i nie mogły mieć naszej
produkcji rolniczej.
nvch (do "· 1 n-i~) „,,.,n"'""P'0w„no 2.6Fin.000 nic wspólnego z rzeczywistością, byty najzupełniej
sprzec:::r
:::
politycznymi
celami
i
h~. lee?: na Pols]•P wł::i9ciwą nrzvn::i.dło z
Ili. REFORMA ROLNA I JEJ SKUTKI
teP."o tvJlro ok. 1.300 OOO ha. Snośród ok. praktyką okupacji.
300 t·v~- nnhuwców trzv czwnrt~ Ptanowili
Hitlerowski plan opanowania Europy
Obóz demokracji polskiej, biorąc w swe
mqłornlni i he7rolni.
DP.cwl11i~no-, rolę w
wyznaczał ziemiom polskim rolę jednego z ręce . władzę polityczną w przełomowych
obr~"ir n~""ri,,rnj<>nnei nnrr"l""ii ,..,rają je. o-Jównych Ś)licbrzól\· Trzeciej Ruszy. Zgo- dniach 1944 rokr
wziął je"-----1nie na
dnak ni" te cyfry. lee„ nystem, jakim par~ dnie 7. tym założeniem, władze okupacyjne siebie pełną odpowiedzialność za priyszłe
usiłowały nie dopuścić do spadku produk- dzieje Państwa i Narodu polskieim. W pocelację ,przeprowadzano.
0
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Jak wyn~a z powyższego wszystkie pod tu, jest „zorganizowanie w jednolitym
c~ciu i zrozumieniu tej r ·· ·· -;~n :o:ialności,
o~oz De~okracji zmuszony był, w równej stawowe warstwy ludności wiejskiej wzię. Związku wszystkich chłopów, a w szcze~merze. siłą ~o~wiadczeń historycznych, jak ły udział w podziale ziemi obszarniczej, w gólności bezrolnych, małorolnych i średnio
1 komec:mosc1ą przewid,vwania, wysunąć rozmiar~ch określonych istniejącymi mo- rolnych dla wzięcia czynnego udziału w
przebudowie wsi polskiej".
n~ czoło zapowiedzianych w Manifeście żliwościami.
Do zadań tej organizacji samopomocowej
Ten system podziału wywołał głosy kryLi~cowym zm:a~ ustrojowych - reformę
r~.łną. :8Ył.t? m~tylko akt t. zw. sprawie- tyki w sferach, które - stojąc teoretycz- w szczególności należy (art. 6): „Zorganidhwości d-i'c!J O'"'lł'J . ale również wynik trzeź- nie na fruncie reformy rolnej - zmierza- zowanie wzajemnej pomocy chłopów w ce"':ej ~~lkulacji społeczno - gospodarczej, ły w praktyce do jej sabotowania. Gdyby lu zaopatrzenia wszystkich gospodarstw
a przedemałorolnych i śred n iorolnych,
tak jak sugerowano z tej obrony memozhw~ · ·1 :iwi_e m było zakładać pod- stawy o~budowy kraju bez uprzedniego rozparcelowane do końca roku 1945 .:_ wszystkim nowopowstałych i zniszczonych
wyzwolenia mas chłopskich z wiekowej za- 1.325.000 ha podzielić na gospodarstwa przez działania wojenne, w zboże siewne,
leżno~ci, . b~z. nadz~elenia ehłopa należną kilkunastoh~ ,_. arowe, powstałoby ich za- siłę pociągową i ·budulec; dążenie do przemu ziemią 1 nadania mu pełni praw ludz- ledwie ok. 100.000. Ta liczba nie starczy- jęcia na użytek społeczny, na warunkach
laby nawet dla wszystkich robotników rol- - ustalonych przez Państwo, wydzielonych z
kich i obywatelskich.
Po raz pierws=y w dziejach Polski re- nych, nie mówiąc już o tym, że ani jedne- parcelacji resztówek, z abudow~~. niektóforma re .3. wyszła z rc>m d!'l:laratywnych, go ha nie mogli by otrzymać J·~-··clni, ma- rych zakładów przemysłu rolnego, naaby zająć naczelne miejsce w programie łorolni i średniorolni. Gdyby zaś, w myśl rzędzi, maszyn, inwentarza martwego; podbieżących realizacyj. Dekret z dn. 6 wrześ- pokrewnych koncepcyj, ziemię folwarczną niesienie kult'lry materialnej i duchowej,
nia 1?44 r. stał się podwlł_lin~ przebudowy podzielić tylko między chłopów średnio zapewnienie dobrobytu i mof! iwości rozustroJu a~rarnego, do ktorej postanowio- zamożnych (od 5 - 10 ha) , aby ich „upeł wojowych wsi; umożliwienh zastosowania
no przystąpić szybko i radykalnie. Bez. norolnić", okazało by się, że: 1) ziemi nie zdobyczy nauki \ dziedzinie rolnictwa;
płatność nadziałów parcelacyjnych, normy wystarczyłoby nawet dla tej kategorii śre koordynacja .wsi z ogólną gospodarką demaksim~m posiadania (50 ha, a na ziemiach dnich gospodarzy; 2) gospodarstwa karło mokratyczneg-0 Państwa Po!skiego."
Zw. Samopomocy Chłopskiej powstał w
zachodruch 100 ha) oraz klasyfikacja grup wate nie mogłyby wogćle otrzymać ziemi
uprawnionych do korzystania z dobro- (te gospodarstwa stanowiły przed wojną okresie lubelskim, w niezmiernie trudnych
dziejstw reformy - te postanowienia De- ok. 213 ogółu gospodarstw chłopskich) ;· warunkach odrad : ::i.jąeej się, po woiennych
kret1:1 . określają jego charakter i cele, po- 3) nic by nie otrzymali również robotnicy ciosach państwowości polskiej. Dziś, po ulegaJące na tworzeniu niewielkich, lecz folwarczni oraz chłopi bezrolni, co skazało pływie dwóch lat · działalności Związku z
zdrowych ekonomicznie indywidualnych by ich na dalszą najnędzniejs„~ wegetację satysfakcją wypada stwierdzi ć, iż Związek
gospodarstw chłopskcih. Upełnorolnienie (Por. Ref. E. Ochaba na I Zjeździe PPR, nie zawiódł pokładanych w nim r~2ez obóz
demokratyczny nadziei, że nie załamał się
·
gospodarstw karłowatych oraz nadzielenie „Głos Ludu" Nr. 332 1945 r .)
ciężarem niezwykle trudnv<'h. odpowiepod
były
jakie
wyobrazić,
;,obie
trudno
Nie
ziemią bezrolnvch i robotników folwarcznych - oto zasadniczy cel Dekretu, któ- by polityczne i "- - ' ~- -ne reperkusje tak dzialnych i różnorodnych ob o wi ązków. Tyry musiał brać pod uwagę zarówno prze- realizowanej „reformy" i jak dogodnym siące spółdzielni wiejskich różnego typu,
ludnienie wsi i głód ziemi trapiący jej qemagogicznym argum::::item stałby się wielka ilość przejętych i zagospodarowarealne zasoby grun- ten system parcelacji w reakcyjnym arse- nych resztówek, szereg obiektów przemymieszkańców, jak słowych prowadzonych. pr zez Związek, renale zwolenników starego porz~dku.
tów, podlegających parcelacji.
alna wszechstronna· pomoc okazywana zaWprow::. :"'.:enie. w życie historycznego De- ~ówno grupom osadników i p::-::.-,_ ~:„:'l' cńców,
Reforma rolna objęła na ziemiach dawnej Polski 2.040.000 ha, z czego do końca kretu z dn. 6.IX. 1944 r. nie jest, oczywi. Jak gospodarstwom ind,rr·'·'··-' nym, wyr. ·1945 rozparcelowano 1.325.000 ha po- ście, finałem przebudowy polskiej strnktu. datny udzi a ł w szerzeniu oświaty i kultury
między 400.000 rodzin robotników folwar- ry agrarnej, lecz jedynie startem do za. rolni~zej oto kilka najważniejszych pocznych, bezrolnych i małorolnych. Tym mierzonych przekształceń. Parcelacja to zycyJ z aktywów działalności Związku, któsposobem, w ciągu jednego roku w ręce dopiero początek, za którym pójść musi ra przekonała r
~ nail}ardr:-; nieufnych
ludności wiejskiej pi:zeszło bez wykupu ty- wielostronna i planowa akcja, utrwalająca czy niechętnych, że Zw.
S:imopomocy
JB'i ziemi, co w okresie prawie dwudziestu w ciągu dłuższego okresu czasu zdobycze Chłopskiej jest nieodzowną r • · -~ aszego
·
parcelacji.
dzięki
chłopa
przez
osiągnięte
silnie
wysokiej,
po
lat międzywojennych
m~ch~nizmu gospodarczego i że ta część z
obciążającej gospodarkę chłopską cenie. Jeden z wybitnych dział2....,,,r Zw. Samopow1e~k1m dla narodu p0?:ytkiem ' · ;pełnia
Zapewnienie nad"iaMw dla wszystkich łak- mocy Chłopskiej , w artykule p. t. „Drogi stoJące przed nią zadania.
nących ziemi chłopów stało się możliwe odbudowy wsi polskiej" (.Głos Ludu",
Zadekret 01„<>nie i urzeczywistnienie pierw
dopiero dzieki odzvskaniu obszarów zacho- Nr. 276 1946 r.) precyzuje działania w 1. ·3_ szego etapu p„~ ....•-·•n0wv wsi n"' -"iej oznadnieh. które przyniosły nam ok. 6.5 milio- runku dalszej przebudowy u::'... " .1 ro'.nego cza przełom historyczny w dalekosiężnych
nćw ha ziem\ użytkowej. Oii~ws"v od tej w S"'.)osób następ·d„cy:
dla istnienia całego narodu skutkach. Jest
Zabudowa i zagospod:irowanie działek to. ni~wr>tpliwi e , truizm, ale z tej kategorii
cyfry 2,5 miliona ha, . znajdujących się w
posiadaniu miejscowej ludności polskiej powstdych z reformy rolnej; scalenie i truizmów, których życiową słuszność pooraz przesiedleńców z pierwszych miesięcy upełnorol:-- i.enie ~"spodarstw na ziemiach twierdza każdy dzień bieżący. Niezależnie
powojennych, otrzymamy do dyspozycji, dawnych; planowe przesiedl„ d~ nadmiaru od obiektywnych cyfr statystycznych i
jako potężną rezerwę, 4 miliony ha, które ludności rolniczej na Ziemie Od::yskane; przekonywu 'ńvch swą wymową faktów,
prze"nlrc:-vć mo.żna dl!" r~n'."trbntów, osad- realizacja programu melioracyjnego; pod- niezależnie od bezliku obserwa~:,'j indywiników woj:~rowycb i dalszych przesiedleń- niesienie poziomu produkcji rolnej drogą dualnych, mamy jut, dziś dokumenty pisaców z woh--7ództw centralnych. Część tej częściowe!;o prze-:tawienia jej na produk- ne, literackie i publicystyczne, Jrt Are prawziemi rezerwowe> ; - - -..,stanie i· ··.., tpliwie cję roślin technicznych i hodowlę; powię dę stającego się przełomu niezbicie poW rękach p ... r.~tw„.. co no7'vo1i na utworze- kszenie pogłowia zwierząt gospodarskich, twierdzają. Spośród tych dokumentów dwa
n.i e mi'li"tków wzorowych i doświadczał- zwłaszcza koni; mechanizacja „ ..,- - wy roli; zwłaszcza wydają się godnymi uwagi : ponych, bądź te:t v·· ·'-kich oś:rcdków rolni- rozwój przemysłu rolnego. Są to zadania wieść reportażowa Antoniego Olchy czych, prod11k11jących zboża towarowe i zakrojone na szeroką slmlę i wymagające „Nowa Naprawa" oraz zbiór pełnych spo.
wielomiliardowych nakładów. Dopiero w łecznego sensu artykułów Franciszka Gila
kultury specjalne.
W ciągu pierwszego rolm parcelacji grun- · miarę realizacji tT·-h · zadań l;lędą mogły u- „żniwo wielkiej reformy". Książka Olchy,
t6w obszarniczych podzielono ogółem jawniać się w pełni gospodarcze i społecz- obrazująca byt przesiedleńców z podgórne skutki Clzieła wielkiej reformy.
1.119.000 ha, z czego otrzymali:
skiej wsi na ziemiach zachodnich ma chaInstrumentem ni"r"";"rnej doniosłosci, rakter nieco specjalny ze w~ .....1 ~du na cał
106.700 rob. folwarcznych przeciętnie po
umożliwiającym podjęcie i spełnienie za- k~wicie nowe i odrębne warunki egzysten5,5 ha 580.000 ha,
48.000 bezrolnych pr,zeciętnie po 3,4 ha dań, związanych z cę.łkgw~ty~ pr:!e_prowa- CJl chłopa - przesfedle~ra. Praca Gila, jako
dzeniem reformy ro1neJ, Jest potężna or- odbicie przemian wsiowych na terenie daw- 161.000 ha,
196.000 małorolnych i śrer.lnioroln::ch ganizacja Związku Samopomocy Chłop nym, wśród chłopów na miejscu zasiedziaoraz 21.000 r7emieślników i in. przec. 1,3 skiej, licząca dziś ok. 800 tys. członków. łych, daje większe pole do zestawień i poJej celem ogólnym, jak głosi art. 5 Statu- równań, niewątpliwie barBzo charakteryha 378.000 ha.
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stycznych i typowych, choć ograniczonych
terytorie' :J.ie do niewielkie::;:> stosunh:owo
odcinka (pow. rzeszowski).
Z gruntu reformy rolnej wyrasta noW)'
chłopski byt, a z tego bytu tworzy się BO•
wa świadomość. „Ze sceny dziejów - pisze Gil - zeszła warstwa, która podważała
w codziennvm życiu narodu najwyższe cnoty: celowość wysiłku i pracy, wartość tworzeni:i. Która uczyła przykładem swego Żf.•
cia ,że po to, by w Polsce mieć szacunek,
bynajmniej nie należy pra..
czymś być cować, ale urodzić się - mieć sygnet; kt~
ra, uprzywilejowana w życiu za to tylko,
że posiadała i używała, budziła jedną tyJ..
ko wolę: mieć, aby móc nie pracować,., mót
„żyć jak hrabia".
Z chwilą gdy pasożytnicza i uzurpato~
ska wartość obszarników zeszła bezpowrQ'°"'
nie ze sceny dziejów, rozwiązał się aut~
ma.tycznie odwieczny kompleks chłopskie~
niższości, wyzbył się chłop duszy pa.A~
szczyźnianej, nad której istnieniem bolell
od lat najlepsi przywódcy chłopscy. Bo
forma rolna - wbrew opisowi niektórych
. - to nie tylko suma podzielonych hekta.rów, szkoły i domy 1udowe w jaśniepań~
skich pałacach, to nie tylko podniesieni•
kultury rolnej, dachówka zamiast strzechy~
elektryfikacja i - kres chłopskiej nędzy;,
Poza sferą tych materialnych osiągnię~
które nawarstwiać się będą i krzepnął
nie bez trudności, załamań i zahamowań;
trzeba umieć dostrzec i sprawiedliwie oce-~
nić ogrom przemiaJJ innego, społecznolt
moralnego porządku, które tamtym zdoi. '
byczom towarzyszą, są ich funkcją i ·u"'

re:.

wieńczeniem.

W olny od pańszczyźnianych więzów· ·i·
kompleksów, pan swojej ziemi i swego -10„
su, eh! · p polski, dzięki reformie rf''~e j, stał
się wreszcie W<'n-< 1 .,.osr "dar zem krqiu, \"l:t!:iąJ..
w swoje twarde dłonie za jego przyinl nść.
odpowiedzialność, zajął niezależne i godne
miejsce w społeczności ludzi pracy w Polsce. Objawy tego poczucia obywat r'skiej
pełnoprawności, której chłopu t ak długo
odmawiano, będą wyst ęp owa ć i n as ilać <iię
stopniowo, lecz w tempie przyśpie s z on y m,
aż do chwili gdy znikać zaczną r .<"'nice ma~
terialnej i duchowej kulturv pom ··dzY,
wsią i miastem, aż do chwili, gdy wieś
stanie się równorzędnym pod każdym
odcinkiem ogólnona 1 ~ go
względem
frontu pracy.
Prawda, w W''niku wojennych per vpetyj
i dokonanych zmian · granic:nvcli P olska
przekształca się z kra ju par excellence rolniczego w kraj przemysłowo Ml !'i CZy . Wi
niczym to przecież umniejs?:vć i osł " "'' <' nie
może znaczenia warstwy chłopskiej w no-·
wej Polsce, warstwv, która na c'' „„o riozostanie najliczniejszą w narodzie. Bez tworzenia „chłopomańskich mitów" można f
należy podkreślać .wartość pracy rolnika w
całokształcie ekonomiki narodowej. Dzięki
likwidacji obszarnictwa, pracy tej przy.
wrócona została godność i swoboda a
przed wsią polską otworzyły się ogro~ne:.
perspektywy rozwoiowe. Upośled zenie nhło.:
pa. ponury rezultat starych grzechów i za.
niedbań, należy dziś do bezpowrotnej prze-szłości. Ze wsi polskiej opadły wiP'?Y wy-.
zysku i ucisku; ściele 'się przed nią szero.
ka, jasna droga wolności i postępu, rozumne~ organizacji i t~óxczego W"SiłkU;
·
na pozytek własllY' i c;;iłe~o narodu.
Bolesław Dudziński

P A Ź D Z I E R N I .K O W Y. C H

Demonstracja w Piotrogrodzie w 1917 r.
Obok: Zdobycie Pałacu Zimowego w 1917 r.
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pr w·adzeni
Chloipi to grupa s:>ołcczna o ~zczegóJnym
własnym trybie życia związanym z rodzajem i warunkami nracy jaką się trudnią.
J?zisiaj zarysowuje się przeciwieństwo pojęciowe

między

c}lłnpem

mieszkańcem

a

mlaii;ta, a zatem przeciwieństwo

środowi

skowe między wsią a miastem. · Gdy idzie
9 p.rzcszlo5ć linia podziału biegła inaczej.
Chło·p był mieszka1'1cem wsi a nie miasta,
ale przede wszystkim nie był panem. To
Istotbył główny czynnik rozróżniający.
TIYni., dla sprawy był chpralder warsztatu
pracy, chło11 g0Epodarov1ał na małej dział
ce 1ie.-nl i pracował na niej sam wraz ze
pan czerpał dochody z
wają rcdzipą,
więkE.'.!ego majątku ziemskiego, w którym
pracę w szcze.gólności pracę fizyczną wylmnywc.łi inni ludzie. Chłopami była także
bezrolna ludnoić wsi wykonywująca pracę
fiz~c:mą w majątku pm'lskim lub u zarno·
żqiej:;zych chłop{)w ~ospodarzy.

\V ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat za~
fYSO\vywała się między chłopami 'a panami
głównie różnica c!rnnomlczna i z niej bezpośrednio. wynikała różnica kultury i sposobu bycia. Dawniej istniała ponadto i
przede wszystkim różnica prawna, inne by.
ło . sti.'nowisko prawne chłopów niż reszty

narcdu, mieli oni mr1iej praw niż ludzie z
mineta, a bairdzo małq w porównaniu z panami i wobec nich, natomiast spadał na
nich ogrom obowiązków w stosunku do
panów i państwa.
Ta różnica •1-nowiska prawnego sprawiaże chłopi stanowili odrębny st a n
p r a w ny a 7.atem odrębną warntwę społeczną wyróż.niającą się już nie tylko pod
ekonomicznym . i kulturalnym
względem
ale przede wszystkim prawnym.

ła,

Nie koniec na tym. Pozycja prawna człon·
ków poszczególnych stanów uniezależniła
roznJcy
się od ekonomicznej podsta.wy
pra.w między stanami: członek pewnego
stanu był nim przez fakt samego urodzenia się w niim tj. z rodziców przynależnych
do tego stoou niezależnie od ich i jego sytuacji gn~cdarczej i kulturalnej. Przyna·
był3 dzied~iczna, a zalcżna·ć sto.nawa
tem sztywna i uniemożłivtiała a w każdym
razie niesłychanie ułrudniała zmianę warunków .iycia przez człO'llka danego stanu,
wyanaczała stałe
gdyż dnkładnie z góry
warunki w każ.dym stanie i zakreślała w
stainach upośledzonych ba:rdzo wąskie moźliwości odmienienia ich.

Z punktu widzenia prawa

istniały

w Polw
pmz~dku do~łojności; duchowieństwo, szlacht.a, mieszcz&ństwo, chłop-i. Taki był popolitycznej starodZiiał według doktryny
polskiej, Ze stanowiska dzisiejszej problema.tyki hi;,foryo.no-społecznej należałoby
wp.rowapzić do tego .podziału pewną poDuchowieństwo i szlachta to z
prawkę.
pun!<tu społec:mego jedna warstwa uprzywilejowana w stosunku do dwóch upośle
dzonych, m1eszczaństwa i chłopów, natomiast w niej samej należałoby raczej wyróż.nic dwie warstwy ekonomiczne, wielkich
właścicieli ziem!lcich I wyższe duchowień
stwo z; jednej strony, a drobną szlachtę
i niższy kler ,..., z drugiej.
~ce

przedrczbdorowej cztery stany:

idąc

Pisane star~p.obcy, obserwujący bezpo.
rozwój upoiledzen·ia prawnego
ehło.pów w Polsce jaki dokon}o'Wał się na
kh ocii:1ch1 olą-eślaH poło~enie cMopów
jaiko n I ą '?'o l I(, a cały szereg instytucji
prawnyi;b isłfliefących p.rze:i kilka wieków
dawnej Rzplitef szlacheckiej potwierdza
trafność teijo określenia. Po imieniu nazywali rzec~ krytycy ustroju staropolskiego,
publiq~ci prie<nihlii!'<i:i duchem buman'izmu i humanitaryzmu, choć sami przeważ
nie należeli do "\Varstw unrzywilejowanych,
do s~lechty h1h kleru, Obrońcy tego ustroju natomiast 6wiai:lom1 lub ·nieświadom·i
swojej roli, okreźlali nołożepie ch~QPów w
Polsce (ą podobnie dl!.ląłó Się i w innych
krajach) mianern pQddaństwa uważając,
że niewolą jest tylko tal{i stan prawny, w
jakim zn<:jdowali ~ię niewolnicy w staro·
żytności. Wedle takie~o ujęcia rzeczy niewola (a zatem poło~enie człowieka sprze·
czne z dClg·m atami katolickimi) b}rła insty·
cywilizacjom pogańskim
tucją właściwą
I zohydzała je na korzyść średniowiecza,
które miało być okresem wyzwolenia czło
wieklł z niewoli.
średnio

*)

Rozdz·:ar większ·ej cato.5oi.

Historyk tej miary co f>alcer musiał jed- dających się na niewolę chłopską, wówczas
nak przyznać, że poddaństwo chłopów za- właśnie wypracowywaną w ostatniej jej rywieraro szereg elem"ntów niewolnictwa a sach. Kontynuatorem ich w XVII wieku był
mianowicie przymus czynszu i paqszczyzny, Starowolski, w XVIII wieku publicyści Sejprzytwierdzenie do gruntu, zakazy nauki mu Wielltiego zwłasżcza Kołłątaj i ksiądz
i rzemiosła oraz ~amążpójścia. Zwracał Jezierski z początkiem XIX wieku Staszic.
on słusznie uwagę na to, że instytucja Zwalczali niewolę chłopów pisarze emigrazanim przyszła do Polski, cyjni, Lelewel i inni. Nie była to jednak
„poddaństwa",
jeszcze historia chociaż zawarto w tej puwytworzyła s.ię i ustaliła gdzie indziej na
Zachodzie.
blicystyce wiele historycznych spostrzeżeń.
Znamieirliem tej publicystyki kilku wieków
w sprawie chłopów była jej postępowość;
DZUlJOWE NAZWY CHLOPóW
Nazwa „chłop" zjawiła się w Polsce pól.- publicystyka ta zdecydowanie i śmiało
no, dopiero w XV wieku tj. wówcza,s, gdy zwalczała ten ustrój społeczny, który istniał
w Polsce i reprezentowała hasła, które były
położenie chłopów gwałtownie się pogo·rnowożytnego już rozwoju
odpowiednikiem
szyło; w okresie, w którym zaczęły sdę już
społecznego krajów zachodgospodarrczo
chłopskiej.
dopełniać odatnie rysy niewoli
nich.
Działo się to między innymi w wyraźny!TI
żywSi.ze za.interesowanie sprawą chłoipską
związkt1 z ekspamją polskiego ustroju szlacheckiego na wschód i właźnie stamtąd w historiiografH polskiej zrodziło się w
nazwa chłopa. Chłop, choło·p czasie napięcia społecznego w Królestwie
przyszła
Kongres.owym przed 11161 r. Pokolenie pocz.naczał w narzeczach rmkich niewolnizapoczątkowało .
styczniowego
ka. W Po-lsce ch!opów zwłas.zcza zamoż wstania
niejszych nazywano, zdaje się od czasów pierwsze ogólne za.rysy dziejów chłopskich
kolonlzacj1 na pra\t,ie niemieckim, tj. mniej w Polsce. Pobudki były polityczne, ściślej
go.\ipodarczo społeczne. Sprawa oczynszowięcej od XII wieku, kmiecic:mi*) od łaciń
wania, potem uwłaszczenie wstrząsając
~·kicg:> comes - tov;arzy~z. Było to miano
zaszczytne zgodnie z regułami tcrminologtl podstawami! ustroju zlemiań!'k:iego, prowokowały do przestudiowania dziejów chłop
śretlniowieczncj względnie feudalnej, która
w całym Ich przebiegu.
skich
dla wszystlłich stanów i ich członków popochlebne epitety słowne bez
sif}dała
Okres rozbudzo1nych badań hi~torycz
treść stanowiska nych z końca XIX wieku w ośrodkach na·
względu na rzeczy;vistą
społecznego poszczególnych stanów.
ukowych Małopolski przyniósł zarówno puut>owszechnia.jące się od blikacje źródeł
Słowo chłc!),
do historii chłopów jak
XV wieku zawierało odcień pogardy i nie- i opracowania (jeszcze ciągle raczej synna<\viści. Było symptomatyczne dla czasów tetyczne)
niektórych okresów dz.iejów
w których się zjawiło. w xvn wieku oka- chło~kich w Polsce. Zainteresowania konzała s.i~ potrzeba wyzwiska świeżego i wówcentrowały się na okresie , wczesnohistoryczas zaczęto nazywać chłopów chamami. cznym oraz na ustroju pełnej już niewoli
Oświecenie i sentymentaUzm oraz idące za chłopskiej. Pobudki obok poznawczych
nimi rewolucyjne pr11eobrażenia społeczne pyły teoretyczno-poUtyczne: ustrój na odna Zachodzie w XVIII wdeku zrodziły na cinku chłopskim staą_owił ogniwo całego
gruncie polskim nowy ck;-cślnik chłopów. ustroju przedrozbiorrorwego, który szkoła
Tym razem ukuto eufemistyczną nazwę: krnkowska poddawała stanow~zej krytyce.
włoścla.nie. Wreszcie romantyzm wprowa'l'rzeci skolei okres badań dziejów chłop
dził jako określenie chłopów termin „lud",
skich przypada już na wiek XX. Uq;estnitermin przepojoqy literackością i sentymenw pracy wszystkie p3l~e
talizmem. Na g.urt pt:b!~:;ystyki i nauki czy!y ju± teraz
ośrodki naukowe. Przyswjecały im głównie
j1istorycznej prŻeniosła ten termin szkoła
pobudki poznawcze, ale mimo akcentów
lelewelowska. Posługfoali się nim Ekolei pogo aż do ostatnich krytyki przeszłości autorowie sterowali
użyWano
zytywiści,
(świiadomie lub ndeśw.iadomie)
czasów ale nie zatracił on nigdy charak- wyraźnie
rehabilitacji Polski przedrozpróbom
ku
s.połeczinego
pewnego
teru salonow-0ści i
Taką postawę wobec przeszłości
biorowej.
fałszu.
O ile chłDpi zachowaii na oznaczenie warunkowała sytuacja polityczna - zrazu
samych siebie nazwę c h ł o p ów właśnie, w przeddzień wojny . i niepodległości, potem w odrodzonym już państwie, szukanazwę narz4coną im w czaĘie nięwoli spojącym umocnień w powa·d:Ze tradycji.
łecznej i na znak niewcli przez panów, to
zanotować mo.ina
Ożywienie w pracy
literatura naukowa kontynuowała do ostatnich czaąów słownictwo pµbłicystyki szla-- i na polu publikacji źródeł i w zakresie
checkiej próbującej przesłonić złą rzeczy- padań mancgraficrinych.
wistość bezbarwnym w istocie ale i sentyW tym okresie polmszono sJ~ też o szementalnym mianem włościanina. Literatura reg nowych prób syntezy zużytkowującycp
piękna i powieściowa używała pokrewne- już t.:ikie opracowania monografic,zne pogo słowa „wieśniak".
szczególnych zagadnień. W 1902 r. ogłosił
„Zarys histoo-ii chłopów w Polsce" K. G oHISTORIOGRAFIA
r z y ck i, w 1910 „Historię włościan w
Polsce do XIII wieku" Antoni Mary I s kiDZIEfóW CHlOPSKICH
ł. us z c .z e w s k i, w 1917 „Rys dziejów wsi
Dziejarni chłopów w Polsce zajęła się
polskiej" I. T. Ba ran o ws ki, w 1922
hi.storiografia późno.
Adam Pr ó c h n i k „Dzieje chłopów w
Sprawa położenia chłopów była już
Polsce", w 1923 Wład~aw Gr ab s k !
WPrawdzie poruszana w publicystyce sta- „Społeczne go,spo{!arstwo agnlme w Polroipobkiej. Rej, Mpdrzewski, 5kąrga, zaposce" (-to samo w pqeróbce w 19l9 ja!fo
czątkowali krytykę pewnych ur.zą::fze(l, skła„mstorię W§li w Polsce"), w 19l5-1Q~&
*) Pair. j.e.sizcze je.dno rn<:1czeni13 sio· '!\ „to· Aleksander $w i ę to eh o ws k j „Histori~
chłPnów polskich",
warzy;sz w wojsku ~a1vmci Po1lslld·

Polsce~) (I)
'

są rozne: M a r y I s k ł
uważa, że „naturalną jest rzeczą, że kla-sa
rolnicza (scil. chłopi) zajmuje pośledniej

Postawy autorów

sze miejsce w hierarchii społecznej", wyznaje ideę podl}iesienia chłO?óW I uobywatelnienia w sensie jakby uszlachcenia,
sugea-uje, że chłopi przyjmują całe <łzie
dzlctwo narodowe, choć wytworzcme nłi?
przez nich bo szląchta wedle niego była
przecież z nich, z chłopów. P ir ó c h n i k
ujmuje dzieje chłopów w katego.rię mate·
rializmu hi-sforycz.nego i przemian techndki produkcji. Gr a b ski dąży do rzeczo..
wego I wielosłroi11Jlego ujęcia zagadnień,
ale choł oka1zuje tendencje po~tępowe brQni walo·rów wie~kiej włąsnoścj. Rzeci
S w i ę to c h o w s k i e g () jest dziełem pyblicysty. Ten czoławy pisarz pozyłYWiz.mq
polskiego nie dał nic ponad nairp.ietfle Oskarżenie przesdośoi i to nie tyle polskie}
co obcej, z której czerpie jaskrawe oł>ra2.y ·
okrucieństw.

O ile u p·isarzy staropo~kich, stanisła·
wowskich i emigracyjnycp oraz pozytyw!siycznych dźwięczy łon szczerej życzliwo
o ile W>&ZYSCY
ści dla sprawy chłopskiej,
oni walczą o postęp a pr.z}'IJ1ajmniej sekµn·
dują reformom to w ostatnim okresie historycy jakby odstępOIW'ali od spraiwy chłęp
skiej i próbują zrehabilitować prze52łQść
bądź przez k!orzys1ne rzekomo dla P()l~
porównanie stosunków polskich z poło·że·
niem chłopów w innych krajach, bądt
przez tłumaczenie niedoli i niewoli chło
pów naturalnymi czynnikami rozwoju. Są
zwolennikami refonn umiarkowanych, hamowanych, nie sekundują wzhierającemu
ruchowi społecznemu mas chłopskich.
We wszystkich dotychczasowych opracowaniach dziejów chłopskich w Polsce spcą
wa chłopska (,,włościańska") łriłktowaną
była jako sp'rawa jednego stanu w zestro·ju państwowym mniej ważnego od innych.
Takie ujmowanie jej tłumaczyło się postawą p(}lityczną pisarzy z reguły pochodzenia szlacheckiego reprezentujących, ś.w'ia
domie lub podświadomie, interesy wielkiej wła~noki także wówczas, gdy w sprawie chłopskiej byli sympat~kami postępu.
Pcstawę ich tłumaczy też charakter ma.teriąłu historycznego, którym rnoina dyspo·
dziejów chłqp
nować przy oprawwaniu
skich. Materiał ten informuje głów.nie q
życju wairstw wyższych, jest w ogromnej
pochodzenia pańskiego, szla.
większości
checkiego i instytutów kościelnych względ·
nie organów wi~jskich zale~nych i kontrą
Iowanych przez dwór pański. Historiografią
dotychczasowa µlegata proporcjom i ofi.
cjalnej treści tego materiału. Jeżeli chce się
uzyskać właści\\r-y qbraz przeszłości trzeba
stale o tym pamjętać,
SPOł.ECZEŃSTW A

GENEZA

POLSKl~6Q

W HISTORIOGRAFII

nigdzie wyraźniej nie ujawnia się
polskiej histoiiografii wobec sprawy chłopskiej jak przy okazji zagadnienia
genezy społeczeństwa i państwa polskiego.
Pobudki polityczne górują tu nad poznawCZW)i w sposób ja~raWY.
Mitoloąia społeczna szlachecka W}'prow11dzała pochodzenie własne i chłoppw od
~wóch różnych wnów Noego.• chł. Of>ÓW od
Cqama WY'fażając w ten sposób swll wiarę
w rf!·~9Wą ' lnnoĄc własną; mitolo~ia ta staMoże

postaw~

nowiła ne11ępszą po~budowf; icłepjQgjczno
{lownet~c~na sppłecznej nierówności stanowej i ~awttiYłą również nad historiQgrafią
RPlską.
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stalizuje się, obiektywnie kształtuje nowa
kultura podziemnej, nielegalnej, przeciw
Niemcom organizującej się Polski.· Ci sami
ludzie na początku książki są cieniami
swojej przeszłości, nikli, niepełni, nieuchwytn\. W pierwszycll rozdziałach trywialni, o~reśleni tylko przez formy mate. ria\nego utrzymywania się przy ż··ni1!. Ludz
cy, tragiczni i pełni stają się dopiero przez
stosunek do zorganizowanych form terroru ni"lmieckiego (Oświęcim, ghetto), i po
form zorganizowanego oporu polskiego
(ko:µsp\racja, akcja bojowa, powstanie).
ltównie rozstrzygająpym- dla charakterystyki typu Brozy Branqysa jest sposób
motYWowania zdarzeń i sytuacji. Nie będę
odwołYWał się do przezwyciężonych form
tak
dW\ldzi~tolecia międzywojennego ocayw!fltą jest odmienność koncepcji motywacyjnej „Miasta niepokonanego", oczywistą dla każdego, który zna choćby jedną
tyngwą książkę z lat przedwrześniowych.
Ucpodzą tu w cień sprawy struktury wewn~trzµej, temperamentu, kompleksów, na_
wet los11 osobistego - decyduje stanowisko polityczne, uwarunkowany konieczności11 życia zbiorowego, próbowany powielokroć w trudnych zadaniach, narzucany
priez wrogą pogardę faszyzmu kodeks
świł!ckich zasad mora· web, kodeks lojalności, wierności i człowieczeństwa, a
wreszcie i przede wszystkim świadomość;
świadomość przyczyn obiektywnych. Nie
znaczy to, iż bohaterowie „Miasta niepokonanego" subiektywnie tak motywują sie1'.!°e i &woje sytuacje; nie, to właśnie autor,
qeqiaskując fałsze subiektywnych motywai:yj ~ówi o niezaprzeczonej obiektywności
motYWÓW poszczególnych zdarzeń, o ich
wspplmierności ze świadomością.
pisze - „do wszy11Trzeba dotrzeć" stkich kątów, z których wychodzi ludzki
strach i każe przyjaciół przepędzać za
próg... Trzeba odgadnąć przyczyny, jakie
· sprawiły, że wyklęte plemię wypełzło na
powierzchnię ziemi, aby rządzić nami strapbem i krwią, i zmuszać ludzi do myśli o
Antychryście, stawiając im pod okna ueiory z gipsepi w ustach ...
„Mam przyjaciela, panie Szarski, mam
przyjacił!la, któremu na imię Michał. Umie
pn \viele rzeczy tłumaczyć inaczej niż my.
Nie za r0"~ocą antychrysta. Wadliwy rozdział dóbr, powiedział mi kiedyś, wytwarza
zło nie tylko gospodarcze".
· A koiupozycja? Zdawałoby się, że „Miapiepokopaµe" ma jednowarstwową
ąto
lcompozycję reportażu, który zna tylko zasadę chronologicznego następstwa, w najJllpszym razie pragmatycznego powią:.::.nia
lrolęjnych zdarzeń. Ale tak nie jest. „Dramat zawarty w tej opowieści nie będzie dra
stwierdza
matem jednego człowieka" autor w trzecim zdaniu swej książki. To tet
t€!n zbiqrowy dramat „Miasta niepokonanego" jest przedstawiony jako proces narastania zbiorowego, historycznego doświadczenia. Rozkwitanie, rośnięcie jest zasadą tej kompozycji. Nie mamy tu kompozycji conradowskiej, gdzie - jak zauwszystko jest dług!}
ważył trafnie Kott ekspozycją dla końcowego momeµ.tu wypełnienia się losu i samoutwierdzenia w
tym człowieka. (Tak wyg~ąda kompozycja „Zwycięstwa"). U Brandysa liczy się
każdy dzień, każd~ dzień tak samo doskonale obnaża człowieka. Ale jednocześnie
doświadczenia tych dni sumują się i przynosl"ą przez to sytuacje pełniej umotywawane, głębiej objęte świadomością, coraz
qobitniej, niedwuznaczniej osądzone. Nie
ma !'Ównież w kompozycji „Miast~ pJępo„
lun1anego" akcentowania mpmentów wybor
ru, przekonania, że „liczy się tylko pierwszy łyk", a potem już działa automatyzm
kultury, instytucyj (Tak wygląda kompoowo bo~cja ,,Tajfunu"). U Brandysa g-ą.cenie się świadomości w rosnącym sumowaniu się d9świadczeń kompozycyjpie
spi~U-;a momenty drall\a.tycznych odkryć,
jasnowidzeń losu, czyni. każdą następną
sytuacj~ bardziej złożoną, odda.la je klamrami coraz trudniejszych, inaczej uwarunkowanych d~cyzyj. Wystarczy zestawić
(zdobywaQie piepjęd.ey),
roździal trzeci
il~ewiłltY (przyjęcie do domu żyda) i d~je
(śmierć żydowsldego !eką,rza).
Niesłusznym byłoby mniemać, .iż aanali-
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ca. po prostu temat. "Ą-famy sporo utworów
Intelektualizm Branclysa jest znsadnitematycznie związanych z okupacją. Są in- czym el~mentem opowieści. Dzięki niemu
ne. Zarówno - raczej w duchu tradycji autor staje się konsekwentny:n, św1il'łdo·
lat mię~zywojennych utrzymana rzecz Omym celów i środków swej sztuki realistą.
twinowskiego („Czas nieludzki~') - jak i On też pozwala plsnrzowi nawet w naj.
trywial:µie reportażowe próby najmłodszych cięższych chwilach de>jrzeć sprawy śml~z
pisarzy. Lub wreszcie bardzo ·odmienne ne i groteskowe, narzucić czytelnikowi unowatorstwo Dygata czy Borowskiego, śmiech mimo wszystko. Humor książki nie
dające inną wiedzę o człowieku niż wiedza wynika z optymizmu - raczej '>rzeciwnie:
„Miasta niepokonanego".
z ostrego dostrzegani n śmieszności \\'Ś~ ód
Próba określenia społecznej treści książ ludzi podłych, czasem z poczuqn absurdalki Brandysa nie pyłaby łatwa. Nie jest to ności wydarzeń. l\.radzie;, złotej papieroś
spojrzenie na rzeczywiątość ókµpacyjną Qd nicy z rąk Volksdeutscha, sprzedaż falsy-fi·
strony qążep wieloraki~o i zróżnicqwane katów dzieł sztuki - jest śm!eszna pr:r.ez
go społecznie środowiska mas ludowych. ko11trast uczciwej naiwności i żądzy zy$ku
Jest to raczej spojrzenie oczyma tej grupy nieprzebierającej w śro:lk11ch. Obok tej
inteligencji, która pozostaje praktyc~e śmjeszności WY!likaiąccj z samego układu
autor tworzy świpdo1nie sylwetniezwiązana w działaniu, losie codziennym, wydarzeń,
aorganizowanych dążeniach a masami lu- ki groteskowe, których komizm wynika z
dowymi, która pozostaje w obumarłych jego frolllii, dostrze~ająccj ~prężyny ich
byramach społecznych, w jakich trwała przed działań. Inny roi:jzaj uśmiechu budzi
Bra>:ldysa
strość obserwacji i rzeczowość
okupacją, zachowując fikcję swego trwaw ukaizywanlu rzeczy błahych tuż .ob.ok
nia na pozycjach właściwych jej roli w da- doniosłych: „J(azano ml siedzieć na dMhu,
:zez patrzeć w niebo, g.'lsić ewentualny pożar
wnym, przedwojennym ustroju; kt..:
to nie ma jasnego politycznego obrazu rze- I głośno przy tym krzyczeć, że gasz~. Poczywistości. Ksi~a Brandysa trafnie i
tem przyniesiono mi fotel z mieszkania
bezlitośnie odsłania zbłąkania i bezradność komendanta. 5ie:iziałem więc w fotdu bietej grupy. Czyni to jednak z uśmiechem dermeyer na wierzchu kamienicy .. '' Bran·
rozrzewnienia dla naiwności, nieszkodli- dys dostrzega tu urok humoru warszawskiewego marzycielstwa lud~i swego środowis go, osłania nim patos I !JrOZ!; wydarzeń.
ka. Idzie dalej, ukazuje groźną niewspół
Kie<tytndzlej humor ten z.wrac 1 slę prze.
mierność zadań, które stawiała walka z cl-.v Niemcom i zawsze
potrafi ściąti:1ąć
okupantem, i społecznej ignorancji, nie- ~mana czy żandarma z pledestah• zwyprzygotowania, nieuświadomienia pr:ewa- cl.ęzcy l uczynić z niega figurę co Il3j1µnief
komiczną.
żającej wśród warstw inteligenckich „aoczywiś
·
kowskiej" konspiracji; jej dołów
Intelektualizm autora, stanOFiąc najsilcie.
niejszą włęi opowieści I przejawiając się
Lecz Brandys nie umie dostrzec, że śro w różnych jej elementach, unowocześnia
dowisko, które wyraża, opętane jest nie również epickość książki, gdyż przepaja. ją
tylko bezradnym i przesadnym marzyciel- badawczym spojrzeniem racjonalisty i zblistwem, sparaliżowane, zbłąkane brakiem ża arlyistyożny kształt epO<Su do gustu współ
jasnej, świadomej myśli społecznej i poli- czesnego czytelnika.
tycznej, ale - jak jest okrutnie poddane
„Miasto niepokonane" składa się z kilkuwłaśnie świadomej swych celów i środków nastu ogniw-fragmentów, z których wiele
złej woli wstecznictwa. Dostrzega upiora tworzy airtysły<:Znie skomponowane, zammieszczańskiej moralności, lecz nie dość knięte całości. Jednakowa troska o całość
jasno widzi realną przepaść klasowego opowieści, jak i o najdrobniejszy jej szcze~
gó~ jest ::namieniem ertyz..1~ wysokiej kia·
ego'.Uum.
Autor wyraża stanowisko inteligencji, sy P·isarskiej. Tego artyzmu, który dbając
która do 1944 przebyła, rzec by można, pół 0 realizm ·odtworzenia i prawdę tkcesodrogi do obozu ludowego. Dostrzega absur- riów, w równej mierze dba o walory esłe~
dalność, grzechy wobec rozumu, które ce- tyczne. „Miasto niepokonane" jest jedną z
chowały jego- środowis~to. Nie widzi zła i nie:viel~ powojennych książek, które zachoWUJą rownowagę pomiędzy tematem a je·
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ceruać i rozunuec człowieka p~~rzez Jeg~ pięto do klapy kartkę dla zatrudnionych.
~to~une~ do konkret~yc~ form i mstytu_CYJ Jest uratowana. Mąż został przeznaczony
zyc1a zbiorowego ; rowmeż postępową Jest .do wysyłki na śmierć. W chwili rozstania
zasada motywacji i jej rezultat: powieścio- żona nieznacznym mchem ręki odpięła
we wyjaśniepie i:Izią.łania bohaterów, akcen- swoją kartę i przypięła ją do klapy ma.
tujące rolę świadomości, konieczność opie- rynarki męża: „ ... to był jeden mały ruch"
sięgnęła
rania się na poznaniu obiektywnym faktów - opowiada poo l.iel'ńskl
i związków; postępową ideologię wreszcie przecież po prnstu r~ką do płaszcza. i mia·
wyraża kompozycja, która, poprzez arty- łem jeszcze chwilę czasu, aby odpiąć karstyczne organizowanie materiału narracji, tę i z.robić ten sa.m ruch. Ale zabrakło ml
uwydatllia, iż człowiek dojrzewa, osiąga sił". Potem wbrew całej rozpaczy.~ ~zu
&wą, pełnie, reąlizuje swoje przeznaczenie, ~om sumienia _ni~ojęty inst?'nkt zyc1a k~
jako jednostka uspołeczniona, rządząca się ze mu ratowac su~ za wszelKq cenę. Zna1~
dorobkiem zbiorowego do~wiadezenia _ a duje schrooienie w polski,m domu, a\e po
kilku miesiącach popełnia samobójstwo.
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poprz_e~tac. Nie warto li- jest oszczędna _ „Pan Zieliński pow1tał nas
ksi~ _mogę
c:zy{: Je~ brakow. Bo istgtną I!otrzebą n.a- plecami. Gdy <?dwróc!llś~y go na V/Znale,
S:iiego GM!!Y :giE! jęst rozkoazowanie się do. okązało się, że przyciskał do piersi rę~ę ~
skonałym pięknem sztuki, ale sirukania no- parąbellum; jak cenny przedmiot, który
wej wiedzy o !JZłow!elm, ~tórej :uie !lawała bał się stracić. Cz.ut się widać dumny z tej
litE:rAtura lat międzywojennych, nawet naj chwili, w której zdobył się Wl'es~cio na t}w
doskonalsza formalnie. 'l'o teE wystarczy, mały, nieznaczny ruch dłoni ku klapie ma·
gdy krytyk, podkrP.ślając te elementy no- rynarki". ów gest dłoni powraca raz jeszwej wiedzy o człowieku, nowej konc:epcji cze w związku z pogrzebem: „ ...pan Zielifl~ąta bliskiej naszej epoce, które autor ski uzyskał woln9 drogę na prawy brieg
wniósł swoją · kęiąż1rn, pędzie tYTU mrniym Wisły, gdzie miał znaleźć odpoczynek po
}łceył ja}t czytać nowe \łtwory z najwię- ()wym łr!łdnym ge~cie dłoni, }tóry .111u
kszą korayścią, a całym napięciem zwróco- Przyszedł tym razem tak łatwo · Pov.'!"ocenym ku przyswajaniu sobie każdego zda· nie do te~o sai:nego motywu w zmlenioepizodowi
nych okohcznościach nadaje
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Przykład ten nie jest ani wyjątkowy ani
jedyny. Umiejętność wydobycia napięcia
dramatycznego z drobnych napozór szcze·
gółów jest charakterystyczną właściwością
sztuki! Birandysa, podQQnie ja)< ośwlletla
nie tajemnic psychiki po-przeŻ oszczę.dne
słowa lub pozornie mało znaczące gesty.
Kilka słów, kilka odruchów i oto za pomocą tych najprostszych środków autor stwa·
rza typ, indywidualność. Raz bęqzie to sil·
na sylwetka Michała, św;iadomego swych
założeń I celów, kiedyindziej słaby charakter Emila, który pod dekadenckim sćepfy.
cymnem ukrywa najpodlejszy strach
strach tylko o wła®ne życie. Obok tych postaci stanowiących pewne reprezentatywne
dla tego okresu indywidualności, autor meto
dą bezpośredniej charakterystyki trafnie za·
rysowuje epizodyczne postacie z różnycli
warstw społecznych. Jakże wyramsty ze
swoim z;drowym warszawskim rozsądkiem
jest dozorca, którego opowiadanie o zabra
niu syna do Niemiec, dosadne w reall~mie,
świadczy o głębokim zmyśle obserwacyj.
nym Brandysa!
Zwięzłość i oszczędność szczegółów, wyzyskanych do ostatka przejawia się w „Mieniepokonanym" również w obraście
zach bardzo krótkich, ale wyrazistych:
w sypkie,
żaru zamieniał ulice
„Pułarp
warstwy światła l kurzu".
drgające
Autor znacznie częściej niż porównaniem
posługuje się metaforą, formą artystycznie
zwt~źlejszą I dosadniejszą. Metafory mają
przeważnie charakter realistyczny i wystę
pują w silnie przemawiających do Wy·
obrażni w skrótach: „Niebo groziło nam
pomrukiem śmigieł, ziemia warkotem motoru, scho<ly krokami podkutych butów
I dzv·qnkicm u naszych drz.wi".
Nie jest kwestią przypadku, że „Miasto
niepckonane" skłania do rozważań raczej
nad wyrazem artystycznym niż samym tył·
ko tematem. Prowokuje takie refleksje
przede wszystkim dlatego, że jest jedną z
nielicznych powQjeooych książek, w których doniosłość opisywanych wyda.rzeń
nie przesłoniła autorowi tej dość prostej
prawdy: że w sztuce nie \\'ystarcza, gdy
rzeczy\l{lstość mmw sama za siebie.

E a Korzeniewska
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~rostoty, QSiągającej najwyższe efekty.

NUlUERU 45:

. Paweł Hertz - Dwa sojusze. Włodzi
mierz Sokorski - O demokratyczną kulturę narodową. Rezolucja. Depesza. Eugeniusz Ajnenkiel - Powitanie w imieniu
miasta. Leon Kruczkowski - Zagajenie
obrad. Jerzy Zagórski - O lekkomyślno
O sytuacji zawodości. Jan Brzechwa wej pisarzy. Tadeusz ·Holuj - Cygan czyli
zabić człowieka. Mieczysław. Jastrun Ballada o Puszczy Swiętokrzyskiej, Przed
odlotem, Głosy. *** Jan Rojewski - Who
. is who? Stefan żółkiewski - CJiężlm spra.
wa. Kandyd - Tak toczy się światek. N oty. Rysunki - Piotrowski, Zaruba.

.

Stefan żółkiew!łki
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następującej treści:

Józet Kowalczyk - Na bleż!lce tematy
l'llieezysław Popiel - Zagadnienia planu trzyletniego
Ałeksancler Lit\\;n - O p!anową organi;i;aęję
rynku
Józef Kanliń~ki
- Powstauili: i upaMk rz~
du ludowl!gg ł-918
lłi-zod wyborami
Pod:11ial na okręgi wyborq:e

Na widowni

mi11<lzynaf1:1.~9ivej i

u!'ąx Am~r!ęlmii-''
Zwycięstwo demokracji
~afii

•

ludowej w

Buł-

Sesj?' Z~omadzenią Ge~er~ln.ęgą OP<f:z!
Budzet pierwszego raku nowej pięciolatki
· ···
radzi ecj{iej
~llcb robotnlc~y zagranicą

Kongres angieb1kich zw. zawodowych
?< ~Ci!!. Fra1wµ11Jiitij Pąrtii Ę:omqn.
.
Na lamach prasy
O kontrolę cep. t walkę ze spekµ!acjlł
Słowne deklaracje a czyny
~ życiji

Partu

· ~endarz wydarze6~
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KU.łNICA

PRZE CŁA W SMOLIK

WYSTAWA TRZECH GRAFIKÓW POLSKICH
Za dużą zaletę wystaw sztuki w lokalu mowałq mniej lub więcej ostatecznie swe obli- czylasa". Gdy cl ostatni przejęli ostatecznie
·Spółdzielni Pracy Lódzkich Artystów-Płasty- cze artystyczne w Polsce międzywojennej.
skomplikowaną i subtelną fakturę drzeworyt.
k6w (ul. Piotrkowska 102) uznać należy, j;e
Prace Tyrowicza I Lucklewicza zdają się nlków warszawskich z drugiej połowy XIX
-llie są one zwykle przeładowane wielką ilością pochodzić głównie z lat przedwojennych. Ty- wieku, pracujących dla licznych wówczas
wystawców I prac, lecz ograniczają swe poka- rowicz, choć przeszedł dwuletni kurs nauki w Polsce, a szczególnie w Warszawie, czasozy do twórczośct kilku, czasem hawet jednego w. szkole graficznej Wł. Skoczylasa, pierwsze pism ilustrowanych, fakturę, w której szło
artysty. Oszczędzając w ten sposób zwiedza- l zarazem podstawowe przygotowanie zawo- głównie o jak najdoskonalsze oddanie kreską
j,cym · zawodnych zwykle poszukiwań I błą. dowe odebrał w lw<>wskiej szkole sztuk pięk w reprodukcyjnym drzeworycie iluzji przeddzel1 .wśród jarmarcznego zgiełku prac prze- nych. Odbiło się to na jego późniejszej twór- miotu, to Tyrowicz poszedł drogą odmienną,
różnej jakości I wartości, pozwalają. przeży czości graficznej w sposób różnoraki. Nie na której rolę główną grają walory, właściwe
wać wrażenia estetyczne ze skupioną. uwagą ograniczył się on bowiem, jak większość ucz- drzeworytowi, sf'lnle, po męsku znaczone
1· Istotną korzyścią.
niów Skoczylasa pod przemożnym wpływem kontrasty bieli i czerni. Wprawdzie I on, jak
;t'· Taką jest I obecna wystawa w tej spółdziel swego mistrza, do techniki wyłącznie drzewowszyscy uczniowie Skoczylasa, stosuje w drzeni, ograniczona do przeglądu graficznej twór- rytniczej, lecz opanował I stosował z równę. worycie kreskę białą na czarnym tle, a nie
odwrotnie, lecz równorzędnie. z kreską lubi
czości Ludwika Tyrowicza I Stanisława Luc- IJ iegłością technikę litograficzną i kwasorytokleyvłcza, oraz rysunkowej Jerzego Zaruby. wą (akwaforty). Następnie drzew<>ryt Tyro- się też p<>sJ:ugiwać plamą, co, przy przestrzeWszyscy trzej wystawcy n a'r·'.'.ą do t cc„o s'.l me- wicza różni się wyraźnie swą fakturą rytow- ganiu przyr<>dzonej drzeworytowi płaskości
go pokolenia artystów, które dojrzało i ufor- niczą od drzeworytów uczniów „szkoły Sko- obrazu, podnosi dekoracyjne .wartości jego
drzeworytu.
Obok drzeworytów wystawił Tyrowicz także kilkanaście akwafort. W akwaforcie stosuje Tyrowicz niemal wyłącznie subtelną kreskę, która,swobodnle określa nie tylko sylwetę
przedmiotu, ale też jego objętość i wagę.
Zatrzymałem się nle~o dłużej nad grafiką
Tyrnwicza nie tylko ze względu na dojrzałość
i wysoką wartość artystyczną jego dzieła graficznego, ale też dlatego, że grafikę artystyczną, zwłaszcza drzeworyt I litografię, uważam
z:i. sztukę w pełnym tego słowa zna.<;zeniu demokratyczną, bo dostępną za pośrednictwem
czasopism 1 książek Ilustrowanych szerokim
masom czytelników. Jest to więc jeden z lepszych i skuteczniejszych sposobów upowszech.
niania kultury plastycznej wśród mas pracujących.

Rysunek Jerzego Zaruby

„Ekslibrysy" St. Luckie-wicza, wykonane
w drzeworytach, wykazują najzupełniejsze
opanowanie przez artystę tej techniki graficznej. Przeznaczeniem tych miniaturowych prac
graficznych jest określać na We\\'.Jlętrznej
stronie licowej części okładki książki, z czyjej,
względnie jakiej biblioteki dana książka pochodzi. Zapewne, treść, czyli temat takiego
znaku bibliotecznego zależy nie tylko od inwencji jego wykonawcy, ale też od życzenia
zamawiającego znak. Treść ta w znacznej
części ekslibrysów LuckleWicza jest zbyt skom·
plikowana, przeładowana motywami różmorod·
nymi, a przez to nazbyt obr~. zkowa, ażeby
sprostać mogła należycie użytkowemu bądź co
bądź celowi. Faktura rytownicza drzeworytów
Lucklewicza zbliża go do grupy grafików war·
s:;;_wsklch, uczniów Szkoły Skoczylasa, co jest
rzeczą zrozumiałą wobec tego,. że w tej właś
nie szkole Luckiewicz pobierał pierwsze, podstawowe wykształcenie zawodowe.
Trzeci z wystawców, Jerzy Zaruba, zdobył
sobie od dawna popularLl.ość jako ilustrator·
karykaturzysta w szeregu polskich pism satyrycznych, ostatnio w łódzkich „Szpilkach".
W Spółdzielni Lódzkich Artystów Plastyków
wystawił Zaruba kilka zabawnych karykatur
znanych literatów łódzkich, kilka karykatur
pclltycznych i widoki uliczne Londynu. Kary-

Drzeworyt Ludwika Tyrowicza .
traktuje Zaruba z umiar.
ze smakiem i z humorem,
akcentując żartobliwie zawód i najbardziej
charakterystyczne cechy fizyczne ofiary.
Aktualna karykatura polityczna, w której
mniej wyrobiony i zorientowany od Zaruby
rysownik rychłoby swą inwencję wyczerpał,
jest właśnie najswobodniej - te tak powiem
- zawodowo przez Zarubę uprawianym ro- ·
dzajem. Jego pomysłowość w tej publicystycznej sztuce zdaje się być nie do wyczerpania.
co przy p<>ważńym talencie plastycznym
i biegłości zapewnia mu jedno Ze pierwszych
miejsc wśród współczesnych karykaturzystów
polskich. Potrafi on zręc=ie połączyć określoną postawę ideową. z gryzącym dowcipem
i z jasno czytelną formą rysunkową, nad którą panuje swobodnie. Prócz karykatur Zaruba wystawił też dziesiątek widoków ulic Londynu, rysowanych w różnych porach dllia.
przy r6żnym oświetleniu. Przy użyciu najprostszych środków p<>trafił w widokach tych
wyrazić nie tylko żywy charakter londyńskiej
ulicy, ale i panujący tfl w danej chwili nastrój
i wykazał, że potrafi być nie tylko złośliwym
karykaturzystą, ale i poważnym malarzem.
Widoki bowiem Londynu, choć użyto tu jako
środków tylko ołówka i sepii, są raczej dzie·
łem malarza, aniżeli rysownika.

katurę indywidualną

kowaną.

szarżą,

Przecław

Smolik.

P R z·E G ·L Ą D ·p ·R ASY
Słowo „iu'hileusz" kryje w soble zarodek
plsząc
skostnienia. TrniC!no więc bardzo,
o setnym numerze „Odrodzen'a" użyć tego
&Iowa. Tym bardz iej. że setny numer najstarszego w historii dwóch lat naszej litera·
tury tygodnika zaprzecza swoją treścią jakiejkolwiek mtyn;e.

•' Dla

każdego pisarza, <lla każdego pracow-

wreszcie komu
każd.!go
„pra wy literatury, pierwszy
wydany w Lurblin'e
numer „Odrodzenia"
1·setny numer .•Odrodzenia" wydany IV Krakowle :;jest widomym znakiem tego, że. mikultury
mo sześcioletniej przerwy, sprawy
spraw
W' Polsce nie są mniej ważne od
ekonom'l·i czy polityki. Wydaje mi się właś
nie, że - tok i kierunek dążeń ekonom'cznych
i politycznych w Polsce warunkuje i okre~la na)l.!piej dążenia i cele literatury i szt.~.ki.

nika kultury, dla
nieobojętne

są

powstało w Lubli1.ie w chwikilkadziesiąt k!lometrów od miasta

„Odrodzenle"

li. gdy o

cia~ęla się linia frontu.

ośrodków kuilturalkraju, ruzwój nowych
nyc.h w Polsce spra w'il, że powstały nowe
pi·sm.a. których program po!{ry wa się w zasadz ie z programem , Odrodzen ia". jakkolwiek metody gloszenia tego programu bywają róż.ne. Mimo, iż dziś po dwóch latach
od daty u·kazania się pierwszego lub;!lsk;eprzestało
go numeru plsma, „Odrodzenie'·
być jedynym tygodn ik'em literackim w Poljed·nym
sce, przec : eż pozostało ono nadal
z tych kilku pism literackich, któr.e jasno
i wyraźnie form•J1łują pozytywny program
pracy kulturalnej. Rzeczą charakterystyczną
dla obecnego okresu jest to. że ani po lewej
ani po prawej str-onie intelektualnej .barykady, która jest oczywi.śc'e przedluiżer.iem b.arykady poMycznej, nie isbniei.! ani jedno
pismo zamykające swoje ramy przed sprawami S!Xllecznymi i ekonomicznymi. Spo·
l·eczno • p01l:i!tycz.ne te.zy Obozu Oporu Przeclwko Reform i.e są iormulowane w •. Tygod·
czy „\Varsza wskim"
niku Powszechnym"
tak, że mogłyby być przedrukowane orzez
Chyba
odpowiadaiącą im prasę co<lz enną
test tak niski
d1atego poziom tych pism
.. Odrodzenie" , nie rezyg-nując n'gdy z gloszeni.a haseł postępowych L-arówno w dziedzinie k•Ll1ltury jak i w dz'edzinie spraw Jl'O-

W za.ple<-zu arm ii ,
która prowadzlla walkę z konkretnym nieprzy)acielem, i.n tel.!ktualiści i p;s.arze rozpoczęli walkę n.a sw-oim .,ddnku ...:_ walkę z
kon:epcjami
i przestarzałymi
ciemnotą,
w myślen:11 i w sztuce, walkę o k-onieczne
powiązanie lityczno-społ;!cznych, potrafiło znaleźć szczęś
dla samego istnienia literatury
Jei z rzeczywistością i z tymi vrzemia.nami, liwą formulę, pozwalającą na 1.x«~dn l cze odtym sapodlega. róż.nienie od prasy codziennej, .a
nieustannie
Sakim rzeczywis<tość
Od dnia wydania pierwszego numeru „Odro· mym na utrzymamie wysokiego poziomu
Dla przyklad11, WY·
dzenia" minęło sporo cz.a.su. Normalizująca omawianych kwestii.
sie coraz t-o bardzie} sytuacja wewnętrzna st3Jl'czy przyPom111ieć tu cylcl świetnych re·

każdy
Franciszka Gila, z których
artykułem politycznym w
wysokim stylu, cykl artykułów o Francji
Tadeusz.a Brezy, z których poprzez kunsztownie zarysowany obraz życia literackiego
i kmlturalnego czytaliśmy dziej;! rywailizacji
Dalej
między marksizllnem i komu.aizmem.
przypominam o d-0skonałych artykułach Konstantego Gtzybowskiego, o pracach Józefa
Sieradzkiego, o licznych at tykułach Majew·
skiego, zw<taszcza o tych, w których autor
tych
dotychczas
111formowal nieznające
spraw społeczeństwo. -0 gosi>Odarczej strukturze Związkou1 Radzieckiego.
portaży

był

jednocześnie

Oto
zasługi

są

pobieżnie

.i

zdawkowo wyliczone
lite„Odrodzenia" jako tygodnikd

racko-społecznego.

W dziale literackim 21as!uigi te J)'rzez dłu
gi okres były niepodzielne - .,Odmdzenie"
p'erwsz.! pozwoliło czytelnikowi na zapo-man:e sie z literacką twórczością prawie
w<.zystkich . pisarzy polskich, poczynając od
nazw:sk, które należą już do zamkniętego,
okresie w
w p'. erwszym
choć niesłusznie
czamlrul potępi'Onego okresu dwudziestolecia,
reprezentantach najmłodszej,
na
kończą,c
„Odrodzenie"
Jeśli
powoienmei literatury.
spotyka.Io się kilkakrntnie z zarzutami przeclwko Polityce drukowania utworów prozatorskich czy poetyckich. pióra tel najm!·odszej generacji, gdy utw-ory te były slabe, t-o
przecież zasadnicza !.inia postępowania redak<>ii była niewątlJYliwde słuszna - włączyć

iak najszybci·.!i ml-odzież literacką w przer·
w.a.ny przez okres okupacji tok kultu.raJny.
Dlatego .też wszelk ie spory na temat tak:ch
~zy i·nn:rch pozycji literack 'ch mogą i muszą
być prowadzone tylko w uznan ;u słuszności
tych intencji.
W tej chwili „Odrodzen .e" jest z.apewne
naJPopularniejszym pismem literackim w Pol·
dużemu
Popularność tę za wdz:ęcza
sce.
obiektywizmowi, dobrze zorganizowane( informacji dotyczącej zarówno spra IV kulturalnych ·kraju jak i zagranicy, żywym i mte·
popularnych
mało
resującym opracowaniom
kwestii nauko\v~ch i spolecznych i wreszcie, co ni.! j.est rzeczą bez znaczenia. dosko·
n.ałei sz,ac:e zewnętrznej.
Prag.nątbym przy okazii zwróclć uwagę
na ważkość ostatnich stron każdego plsma
z\\'la , zcza
My~lę w
literacko-spotecznego.
<> kronikach, krótkich sprawoz.d awczych ar·
o tJformacy jnych
tykul '. kach recenzr:nych,
Te ostatnie stron '. .:e. na których
notach.
czytelnik szuka obrazu żywej rzeczyw'stości ku.!turalnej są równie. ważne iak i strony pierwsze. NalAży z ·satysfakcją podkre·
ślić, że w omawianym tygodniku ten postu·
lat czyteln ika zostat uwzględn'ony lep'ej I
spriawn iej niż w wielu innych pismach.
Utarł się z.wyczai, by w cl.ni roczn'c i Jubileuszów oszczędzać solenizantowi rzeczy
przykrych. Oczywlście, Żi! w stu numerach
zwłaszcza
pisma można,
jakiegokolwiek
z perspektywY. z.naleźć pozycje slahsze lub

/

Nr

._6

latwjęjs,,:ę do zaatakowania.

Nie o to jed-

KRONIKA

nilk chodzi, by wynajdywać dzfarę w całym,

woli jest rzeczą n.aJsetny numer pisma
WYPacta nam odpowiedzieć na pybanie, czy
rola tych stu numerów była· pozytyw.na czy
negatnvna. Każdy kto będzie te sto ommerów •. Odrodzeni.a" przegilą·daf, mu·si stwierdzić,
że jest to pozycja pozytywna. A jeśli będzie
Datniętał, co było treścią czasu, w którym te
stp numerów pojskie~o pi·sma literacko-spomusi stwi.erdzić, że
lęc;zn.:!~O się ukazało,
działalność ,,Odrodzenia" walnie przyczyni.Jia
kulturalnej
się do zeuropeizowania myśli
w Polsce w pierwszych powojennych J.aZasłt1.ga więc nie mała, tym bardziej
tąch.
'e Pionierski!·
CQ

przy odr:obin'ie

lijt.wiejszą.

złej

Przeglądając

S11tnY numer· •. Odrodzenia", który ukazał
w powiększonej objętości (24 stronice
druku). przynosi między innymi, 1vśród licznych artykułów, które pozwolę sobie krótko omówić pon[żej, artykuł Stefan.a Żół
kiewskiego o „Akt>u.alnych zagadnieniach naszego p:śmiennictwa". Wobec tego, że artykuł ten wiąże się poniekąd z moim pozytygodniku.
tywnym sądem o omawianym
\\ vdaje mi się słusznym, by dl.a poparcia mego własn~11:0 zdania. zacytować kilka zdań
z tego właśnie artykułu: „W rezultacie dotychczasowej polityki decentralistycznej stosowano w czasopiśmiennictwie polskim na
ogól z.byt łagodne kryteria przy selekcjonowantu materiału przeznaczonego do druku.
Warto o tych spr.awach mówić z okazji dwulenniego }ubLleus2u „Odrodzeni.a", pisma, któ·
re za wszr. umiało stać na wysokości wymagań
naszej tradycji kulturalnej i dobrze spełnia
swą rolę ogólnopolsikiego pisma litera·ckiego. Miło Jest pow lać si~ na ten zaszczytny wyjątek". W dalszym ciąg.u Żólkiewskl
ostro krytykuje poziom dyskusji ideologicznych, obserwowany z reguły w cał!i prawie periodycz,nej prasie i ostrzega przed
„najazdem autentyzmu" w młodej literaturze. Nie zapominając o konieczności upo\\'Szechn:ania kultury sta w:a autor postulat
Jej centra)izacji, która „pod.niesie poziom
drukowanemu
słowu
wYmagań stawianych
I IJOz1voli na stworzenie doskonałych w.z.orców oP,anowania rzemiosła 1 problematyki".
odpowiada
~adzę ..... że je'li któreś z pism
.wen żącfaniom. to jest nim wtaśnie „Qdrosię

~zenie".

?riechodząc do pobieżnego z konieczności
mnówienia treści nr 43 (100), należy wymie·
nić mi•edzy . inl!lyrmi: „Żółciowe wyciec7'ki"
Tadeusza Brezy, jako wzor·cowe ćwiczenie
styl~styczne, s.pra wozda wczy artyku•ł Kazimierza Wyki o Zjeź·dzie naukowo-literackim im.
Jana Mey~ztowicza
P11msa, wspomnienia
o podchorążówce w Coetquidan, wspomnienie
o Franciszku
Krzysztofa Nianattowskiego
Bartoszku, wybitnym działaczu <lemokratycznym i bojowniku Gwardii Ludowej w okreJie konspiracji - młodym, utalentowanym
plastyku w lat.ach pokoju. O teatrze śląskim
pi.sze St. Witold Balicki, plastykę i historię
sztuki reprezentują artykuły Heleny Blu~
mówny („Hellenistyczne malowi<!ło w grobowcu trackim"). Swńetny felieton polityczny z.amieszcza Konstanty Grzybowski omall(iający zagadnienie wyborczej masy drob·
na przykładzie wyborów
nomieszczańskiej
drobnomieszczańskie
„Masy
francuskich.
- pisze Grzybowski - ni.e są t.aką silą spolec21110-polityczną, by potrafiły narzucić swój
przyp. mój)
(lił>~ralno"(iemokrntyczny
a•u.striacki,
ale przykład
ideat ustrojowy,
w~<>ski czy niemiecki pokaz.ar, że są dostateczmą silą, by umożJ.iwić zwycięstwo wieiA dziś przy. kokapitalistycznych dyktatur.
kład francuski pokazuje, że się niczego nie
Nie dlatego. że gtosmvaty przenauczyły.
ciwko ko10JStytucii. a1le dilat•el('o, że. gfosiują
nadal przeciw swym przywódcom, jeśN ci
doradzają kompromis z socjalizmem. To zaś
musi mieć dalsze konsekwencje". Dział lite.:.
racki reprezentu.ją dwa interesujące artyku·
ly: artykuł Józefa Sieradzkiego o zmartym
knt~·ku ł poecie Ignacym fiku jest próbą
przypomni·~nia jednego z Pionierów metody
socjologtcwei krytyki w Ji.t,era<burze 1>0lskiej,
artykuł Ju.'ian.a Przybosia „Moje początki"
to renne jako materiał do badań nad genezą
twórczości poetyckiej zobrazowanie własnej
!)racy twórczej. O Wolterze ess.ay, a raczej
flteracka g0awędę, opartą na . tekstach „Sfow·
lllika Hłozoficvnegio" zamieśc~r Wacław Kubacki

.Odrodzenia'·
Wreszcie ostatnie strony
mnóstwo drobiazgów. t~1 ch właś
n.ie, które dodają pis.mu smak aktualności
krótki
i żywotności. Znajdziemy więc tu
felietonik o poezji, noty, ~umarvczm nmówląnła książek i wreszcie. rzecz wielce oolytecz'lla wohec hraku jak;elkolwlek reg11larnei bi1bliografii, „Tydzień bibliograficzny". .
przynoszą

str.
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Postawa ideowa literatury sowieckiei
W ostatnich tygodniach nie tylko czasopisma literackie, ale i prasa codzienna w ZSR1R
poświęcila wiele uwagi sprawom literackim.
Bieżące życie literackiii, perspektywy rozwojowe literatury sowieckiej i mankamen'
ty krytyki literackiej byty przedmiotem obgener.alncgo sekretarza
szernego refer.a tu
Zda.nowa oraz li.czpartii! !wmn.11nistyc1znej
nych wypowiedzi na zebraniach pisarzy
w Leningradzie i Moskw' e. Ukazujące się
w Leningradzie dwa wielkie miesięczniki li·
zostały
terackie „Leningrad" i „Zwiezda"
pod hasl.:!m
zreorganizowane i sfuzjowane
wzmocnienia postawy ideowej. W związku z
tą reorganizacją odsunięci zostali od wpływu
na bieg życia literackiego prozaik Zoszczenko i poetk.a Achmatowa. Twórczość tych pisarzy, która wformow.ala się jeszcze p.rzed
pierwszą W·Oiną światową. w wypowiedziach
tych scharakteryzowana .została, jako zjawisko daw·no przebrzmiałe w literaturze rosyjskiej, stojące w j.askrawej sprzecznośc!
z perspektywami rozwojowymi prozy i poezji sowieckiej. z wypowiedzi tych możn;i
wnioskować, że pisarze ci mogli wywierać
wpływ na dzisiejszą młodzież Jiter.acką z tego względu, że młodzież nie zawsze orientu•
je się w źródłach i sensie ideowym tej twór
czoścf;- ściśle związane)> jeśli idzie o Achma·
tową, z okresem dekadenckiego symbolizmu
i akme;zmu, jeśli zaś idzie o Zoszczenkę, /
W reifera·cic
grupą „Sel!'apiooawych Braci".
swoim ŻdanCJiW daje nalSltępująica oceni: tych
tendencji:
„W swoim czasie mówił Gorkii, że dzic
zasługuje na nazw~
1907-1917
najbardziej nikczemnego i nieudoln;:go dzieslęciolecia w historii rosyjskiej inteligencji,
kiedy po rewolucji 1905 roku znaczna część
inteligencji udeszla od ,niei, stoczył.a się w
bagienko re.akcyjnej . mistyki i pornografii,
glosząc hasto bezfdeowości i oslaniaiiic swo·
je .odstępstwo „pięknym" zdaniem: ,.Spall!em
wnysbko co uznawa,fem. Uzinaleun to. co pa.Jlłem"„. Właśnie w tym dziesięcio1eciu ukaz.aly
się takie .kisiążld, ~ak ,,Blady koń" Ropszina, u„
two.ry Winniczenki i mnych dezert.::rów z o·
boZ11 rewolucji do obozu reakcji, śpieszących
o ktore
zdyskredytować te wielkie ideały,
w.aJ.czyła najlepsza, przodując.a część rosyj·
skiego społeczeństwa. Na powierzchnię wydekadenci
imaginiści,
symboliści,
płynę.Ji
ws1Zelkicih odi:::ieni, którzy odżegmywa.Ji snę
od J.u1d·u, gfosząc hasło „Sztuki dla sztuki",
propagując bezi·deowość w literaturz.:: i przy
silaniając swój rozkład ideowy i moralny gonitwą za piękną formą bez treści. Wszyst·
k ich jednoczył zwierzęcy strach przed nadWystarc!ągającą proletariacką rewolucją.
że _ednym z wybitniej·
czy przypomnieć,
szych „ideologów" tych reakcyjnych litera·
ckich prądów byt Mereżkowski, który nazyrewolucję
w.air zbliżającą się proletariacką
Chamem'' i który powita!
„nadciągającym
Rewolucję Październikową zwierzęcą nienasięciolecie

Przytacz.ając cytaty z poezji Achmatowej,
Zdama<w onnawli.a ideolOl&'ię alkmeistów:
„Osip Mandelsztam, jeden z wybitniejS:Zl"cih przedstawideli tej grupy, n~edlwgo
przed rewolucją pisał o społeczno-polltycz
ny·c.h i literackich Ideałach .akmeistów: „Miłość do orgąnizmu i organizacji akmeiści podzii!lają z fizjologicznie genialnym średnio
..~redniowiecze, określając n.a
wieczem"„.
swój sposób cię-lar gatunkowy cz.towieka,
go każdemu zupełnie
czuło i .przyznawało
„Tak, Europa
niezależnie od jego ~aslug".„
przeszła przez labirynt subtelnej i wyralinowanej kultury, kiedy abstrakcyjny byt, p0:;,bawione ozdób istnienie człowieka, miało
arystoStąd
bohaterskiego czynu.
wagę
kratyczna intymność łącząca wszystkich J.Utdzi, t.ak obca duchowi „równości i brater„~redniowie
stwa" Wielkiej Rewolucji"„.
cze drogie nam jest dlatego, że posiadało
krawędz!
poczucie
w wysokim st-0pniu
stop rozsądku
i przegród".„ „Szlachetny
i m::sityki, foznam·i~ świruta jaiko żywej rów1nowagi łąc·zY n.as z tą epoką i pobudz.a do
;zerpania sil z utw.orów powstałych n.a ro11ai1skim gruncie około 1200 roku".
Te wYPOwiedzi Mandelsztama roztaczaj<\
.-zed nami obraz nadziei i ide.aiów akme:ów. „Z powrotem ku średniowieczu" - oto
iołcczuy ideał tej arystokratyczno-salonowej
.rupy. z powro.tem do .małpy - odpowiada
Warto tu wspomnieć. że
;ej Zoszcz.enko.
„Serapionowy bracia"
tak akmeiści J.ak i
wywodzą się od wspólnych przodków. Ojcem
ich jest Amadeusz Hofmann, jeden z twórców
arystokratyczno-salonowego dekadentyzmu i
mistycyzmu.

Z historii rosyjskiej literatury wi.:!my, że
literackie,
niejednokrotnie reakcyjne prądy
do których zaliczyć należy i syrnbolistów
i aikmeistów, usi!Ol\Va!y .aitakcwać wielkie, re·
wol!ucyjno-demokratyczne tradycje rosyjskiej
przedst.awicieli;
literatury i jej czołowych
usifowaly pozbawić literaturę j ej wielkiego
ideowego i społecznego znaczenia, sprowai trywi.alności.
ją do bezideowości
dzić
Wszystkie te „modne" prądy sptynęly do
Lety i zostały strącone w przeszłość razem
z tymi klasami, których ideoLogie wY·
Ws;;yS<:-y ci syml;crł:ści, akmeiści,
rażal)'·
„żółte kurtki", „walety karo" - cóż z nich
zostało w nasz;:j ojczystej, rosyjskiej, sow eckiej literaturze? Dokładnie nic, chociaż
ich krucjaty przeciwko wielkim przedstawiciel.om rosyjskiej rewolucyjno-demokratyczncj literatury - BieJi.ńskiemu, I.Jobrolubowowi, Czernyszewskiemu, Hercenowi, Sałtyko
· wowi - Szczedri.n, miały narobić wie1e haI.as.u; w efekcie z1aś z wielkiJJTI hałasem
upadły.

'

„Nie wno~ić popr.awek
Akmeiści głosili:
do życia, nie zajmować się jego krytyką".

Nietscheańsk.a fi1ozofia, g~osząca, że „mn'icmanitl jakoby prawda większą miała war·
taść n~ż zhfdzenie, jest tylko przesądem. 1110ralnym", leży u podstaw estetyczno-formalistycznych P•rzect-re"" olucyjnych szkółek.
Oskar Wilde, jak wia·domo, przypisywąt
większą wiarygodność artystycznemn -zmyśle·
niu, niż realnym i.aktom. „Nie można sztuki
do rzecz)l'wi·
mier.,,yć 1e1 podobieństwem
Sztuka jest bardziej zasloną, ni!
stości.
zwierciadlem", - mówi Wilde.
„żadne

Prawo nie

rządzi;

sami wymysli-

st~n.ki wzajem·
liśmy przy~.zyiny, skutki,
ne, w.z.ględność,. konieczność, liczbę, prawo,
wolność, pods~a wy, cel". Ta negacja prawi~

dłowoścf rozwoju społecznego jesl: podstawą
1 prowadzi do
p.oglądów
nietscheańskich

Trudno wyobraskrajnego swbiektywizmu.
zić sobie coś bardziej wrogiego naszemu
światopoglądowi an!żeli tw epigoński, że tak
powiem, światopogląd. Jednakże przerlre\VO·
lucyjna szbwka miał.a pewien wpływ na wiadome warstwy Inteligencji, tak w okresie
rew.olucjl, Jak i w latach dalszego rozwoju
i..ycia sowieckiego; znalazło to wyraz w inn.lektórych
pośliz!('ach
dywidualistyczny<:.h
.:iaszych poetów. Szereg dawnych utworów
~elwińskiego może tu posłużyć za przykład.
wy·
poglądy
rozwoi.owi tak uialentowane)lo p'sarza jak Wsiewolod · hvanow.
Jego książka „Tajnoje tajnych" s.ankciono·
prymat podświadomeg-0 początku w
wała
działalności ludzkiej; brak jej było rozumienia praw rozwoju spoteczeństwa; negowała
je b!z ogródek.
Ber,gsonow~ko-freudmvskie

raźnie przeszkadzały

Wpływ

Nietschego i Bergs-0na

przełamany

li·
od naszego życia pi5arz.a
Oleszę i doprowadził g:o do permanentnego
kryzysu.

przez

wspólczesną,

teraturę,

zachodnia-europejską

oderwał

Warto przypomnieć, że osz.:zercza powieść
Zoszczenki „Przed wsd1odem słońca", przy
całym nieuctwie autora jest jedn.ak wynikiem
freiudowsk!ch poglądów.
U Hamsun.a i Manna wptywu Nietschego
ich bezinaczej
jest u nas: my możemy mówić tylko o =•Pigonach epL11;onów. o poezji, w której obce
wptywy przejawiają się dzięki tendencji formalistyctno-estctycznej. Nie należy rozumieć
teg·o w spos•ób uproszczony; Qie trzeba sa;·
dził, że formalista to .... zi!owiek. który wymyśla jakieś szhtczki artystyczne w dziedzinie
formy, co zresztą . także ma miejsce; formalizm to k;erunek, który nie chce ttumaczyć
zjawiska literatury warunkami rozwoju spa·
lecznego, który chce od.dzi=lić. literaturę, proces literacki od procesu społecznego, który
nie chce widzieć sp·ołęcznej roli literatury
i rozpatruje ją w sposób odcrw.any, abstrakcyjny.
doszukać się można, nieledwie że w
p„~redniej, filozohznej wypo-wicl!zi;

Czemu byli przociwni tym poprawkom?
Dlatego, 7..e to staT!l, szlac:b1ecl:ie. mieszczań
skie życie podobafo im się, zaś rewolucyjny
lud miał zami.ar spokój t::go życia naruszyć.
wiścią.
niektórych
Chci.albym tu wspomnieć o
W październiku 1917 rokiui wyrz.uc'ono na szczególnych cechach naszego socjalistyczAkmeizm by! najbardziej indywidualistycz- śmietnik historii z.arówno klasy rządzące, jak nego realizmu. na który zapewne zbyt manym kierunkiem w sztuce. Akmeiści głosili i !eh ideologów i piewców".
ło zwracaliśmy u.wagi w poprzedniej teorehasło „sztuki dfa sztu'ki". „piękilla dfa sametycznej pracy, - o „rewolucyjnej romantyZoszczen·
utwory
ostatnie
potępiając
Ostro
go piękna", nie chcąc nic wiedzieć o luce". W!elka zarozumiatość i nieuctwo, któdzie, o jego potrzebach i za'~nteresow~ ki, w 11eferacie swoim Żdain.aw stwierdza, że r~ części·owo można usprawiedliwić młodo
nie
pisarza
tego
postawa
lat
wielu
ciągu
w
niach, o życiu społecznym.
zmianom. Z głosów ścią, sprawiły, że niektórzy z nas, między
uległa poważniejszym
A:kmeii!mn, jeśili idzie o jego źródła socjalne, pisarzy moskiewskich na temat pozycji innymi ja również, dość zdecydowanie wybYł szlachecka-mieszczańskim prądem litera- współczesnej literatury rosyjskiej najcielraw- stępowaHśmy przeciw romantyce w okresie
ckim w tym okresie, kiedy dni arystokracji sza była wypowiedt Aleksandra Fadi1ejew.a, istn;enia RAPP. A jednak wielka rosyjska
kiedy poeci który si-ęgnąl do źródeł filozoficznych twór- klasyczna literatura, znana na całym świe
buriuaz1i byly polic7ione,
i
klas usitowali czości literackiej. Czytamy w tej wypo- cie dzięki swemu realizmowi, w znakomitej
panujących
i ideologowie
swej większości jest literaturą romantyczną,
skryć się przed nieprzyjemną rzeczywisto- wiedzi:
w najwyższym tego słowa rozumieniu. Nie
ścią wysoko, w obrok.ach i mgłach religijnej
„Bezideowy· 1 apolityczny kierunek w lite- pow,nniśmy sądzić, że krytyczny realizm żył
mistyki, w ubogiej domenie osobistych przeduszyczkach. raturze, stanowiący przeciwieństwo naszej tylko patosem negacji. że niczego nie pogr-zehiąc się w siwoi·ch
żyć,
Ele·
Akmeiści, jak I symboliści, dekad::nci i in- linii rozwoju, ki~runek którego wyrazem są twierdzał; byłoby to nawet dziwne.
forma!isty- ment pozytywny w rosyjskiej literaturze starozkładającej się szla- obecnie najrozmaitsze poglądy
ni przedstawiciele
mistrzów; nowi o j~j w;elkości i sł.awie.
checka-mieszczańskiej ideologii byli proroka- czno-estetyczne, posiada swoich
mi upadku, pesymizmu i wiary w świat nad- są nimi epigoni subiektywneg.o idealizm~·
W zwi<1zku z rocznicą Gorkiego, ukazało
przyrodz?ny.
Ideowe podłoże wielu przedrewolucyjnych się kilka artykułów poświęconycJ1 problemom
Chcę· podkreślić
Tematyka Achmatowt1 jest nawskroś indy- ~~kółek okresu schyłkowego tworzyła filozo- socjalistycznego realizmu.
widualistyczna. Zasięg jej poezji graniczy z fia Nietscheg·o i Bergsona. Nie zawsze rzecz wśród nich artykuł A. Bialika w „Gazecie
ubóstwem; jest to poezja zwariow.anej pa- polcgata na bezpośredtiim wplnvie samej ii- literackiej" - „Twórcze: hasło epoki" i arn!usi, która miota .się mię<lzv buduarem a lozofi\; częst.o WP'fYw ten udziela! się po- trkul T. Motylewel o Gorkim w. „I<omsoprzez zachodnia-europejskie wzory literackie. molskieJ prawdzie". Motylew·a p!sze o odtwórczości są motywy
kaplicą. Kanwą jej
mif>0sno-erntyczne, splatające się z motywa- Nie ulega j~dnak wątpliwości, że odziaływa '. lzieleniu lementów „realnych'' od · „idealmi smutku, tęsknoty, śmierci. mistyki, za- nie Nietschego na przedrewolucyjną literatur~ wch" w zachodnio-eu.ropejskiej literatu1rze
- Flaubert i
dadr. Poczucie zagłady - zrozumiale w ~zczef.?.ólnie z•achodnio-europejską, byto zna· XIX wi.eku: wielq· realiści
zło, zanik
Jego
świat,
nam
ukazują·
Zola
odniesieniu do świadomości o;połecznej wy- ·zne.
Nic przypadkiem doszedł Hamsun do ia- wzniosloki, z.godnie z prawd.ą; inni t. j.
mroczne tony przedmier.ającej grupy, widzą ,,ideał'' w ucieczbeznadzi.ei. prz~życif; nti wpół zyŻmu. Szczególnie łatwo iest odkryć nie- reakcyjni· romantycy,
śmiertn•ei
w takim e.:: od rzeczywistości w dziedzinę fantastyoto ducha- t. che::ińskie źródła jego fil.ozofii
mistyczn~ nawpól erotyczne Ta sytuacja zmusza
mistyki. wmholu.
wy świ.at Achmatowej, bezpowrotnie minio- utworze iak .Misteria", gdzie rnzumowanie ki,
kultmy „dobrych NageJa, o kilku „nadludziach" idą w parze do wyboru międz~· „niepiękną realnością",
r.v ~wiat szlacheckiej
a ,.niere11hrn oieknością\ •
Nietschego,
stnrvch czas.ów Katarzyny". Ni to mniszka, z wulgarnym rozumowaniem
ni to r~zpustnic:.\ , a wła!k:wie ··l1.p11stn'c.i1 i któn mówi, że . l1 •. 1id to tylko 1 h;eg który
R-0syjską literntura XIX wieku począwszy
mniszka za~azem, która miesza rozpustę z stwarza prr.vr '·i. ażeby dać sześciu czy :id Puszki,na. nl.e zna tak ostrego rozg!'lll!l'isiedmiu wielkich ludzi".
modlitwą".
czenia realizmu i ·roniantyzmu; zapładni.a ją
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rucb_ w-0lnościowy mas ludowych, poszuki- naszego człowieka w pełni jego zalet ducho· nie formy, leoz o

•

Dać obraz naszego życia to rzecz
ni.e5kręp-0waine i petne trzeba.
naprawdę trudna; to co nowe zawsze test
literatu•rę. wych staje się p.anem konflikt11, panem sy- wyrażenie nowej myśli, nowej treści.
warue spraw i edliwości. Rosyjską
Druga tendencja, to przerażający 8'U1b!ekty- trudne. Takie jest życie naszego kra ju, że
cbarakteryzuje umiejętność. widzenia i od- tuiacji.
Można
Wi~le elementów w1łaści wych wielkiemu wizm, rozklad formy szczególni! wi<l-0czny wielu rz.eczy n.'e można wymyślić.
najdywania elementów piękna w samej rze·
wypowtedzen 'a w twórcz.ości zachodnio-eurnpejskiei i ame- je tylko zobaczyć. Życ ! e zaś idzie wciąż
czywlstości. Stąd JeJ wydźwięk: pozytywny, real izm-0wi - um i ejętność
pociąi<tjący, m-0cny. Stąd jasność jej ujęć. siebi·e, swoich myśli i uczuć w całej pelni, rykańskiej. Rozklad formy u Joyce'a i Prou- naprzód.
Na Zachodzie, w obozie reakcyjnym zniajJednakż.e ta literatura ma swoją słabość: patos, liryka i publ icystyka w jednym utwo- sta, to subiektywizm doprowadzony tak danasi klasycy nie potrafili dostrzec tego czyn- rze, bogactwo możliwości, szkoła formali- leko, że prawie n'czego nie można uchwy· duią się \1 u1dzie, którzy zarzucają naszej lite·
nlka, który d·ecyduie w historii, który ją styczno-estetyczn.a sprowadziła do ubogie- cić. A rozkład u Dos-Passosa! Jakąż treść raturze „konformi.zm", którzy mówią, że likłamliwego można wyrazić tymi pretensjonalno-prowin- teratura nasza sluży patistwu. Tak możemy
pozytywnego bo- go subiektywizmu, lub tylko
przeksztalca i zmienia
z dumą pow.: edzieć: nasze państwo jest god• „obiektywizmu", gdzie nie ma m;eisc.a na cjonafnymi .środkami?
hatera historii.
państwem
Trz.eba, aby nasza krytyka odważnie za- nym szacmnku socjalistycznym
Po raz p:erwszy ukazuje go nam Gorki· wyrażenie -0sobowości, gdzie nLe wolno wyałusz:tile t~ż mówi Motylewa o Gorkim Jak~ powiedzieć swoich sympatii ·i antypatii, ani .atakowała cały szereg współczesnych miesz- pracujących, my -zaś uważamy sobie za za·
o nowatorze nie tylko w stosunku do za- sprecyzować tendencyj w sp.osób artystycz- czańskich teoryj, które jeszcze mogą się szczyt, że mu s.Zużymy".
Na zebraniu p'. sarzy moskiewskich poeta
rosy;skiego. ny i żywy. A jednak: czy można wyobraz! ć niektórym podobać, lecz w rzeczywistości
chod~le.go r~lizmu, ale i do
Oo~k1 iest 01cem socJalistyczneg<> real'zmu. sobie literaturę bardziej t~ndencyjna, a za- są już tylko rozkładem myśli, prowincjonal- Kirsanow ostro zaatakow.ał poprzedni za·
r.ząd zw.:ązku za biurnkrację i oderwanie
Oczywiście, razem bardziej niepodlegfą i dlatego praw- ną dekadencją.
Tak, mamy dobre tradycje.
Drugi! zadanie, niemniej wa.żne, to pomoc się od sipole.czności p;sarskiej. Wypowiadali
byfoby rzeczą na:wną myśleć, że Jiter·atu- dz.:wie nowatorską niż Puszkin, Gogol, Toł
rze zachodnio-europejsk!ej brak tych trady- stoi, Balzak, Niekrasow. Saltykow-Szczed- której mus.'.my udzielić naszym pisarzom, się również Leonow, Wiera Imber, Gladków
cyj: dostrzegamy je szczególnie w tym nur- rin i wielu innych wielkich realistów prze- aby m-0gli zbl iiyć s i ę <lo życia. Zrazu wy- i inni pisarze, domagając s.' ę podniesien;.a
c~, który P!>Czątek swój bi·erze w ideologii sz!ości? A ogromna swoboda i pełnia wyra- daje się to dziwne. Czy naprawdę trzeba poziomui krytyki Hterackiej.
Kt.
francusk!ej rewolucji. Odblask ruchi111 char- ru Go11ki:eigo ! Idz.:•e więc nie o jaik;·e.~ ro.zh1foie- zespolić pisarza ze w spó!czesnością? Tak.
tyst6w pada . na utwory Dick.!nsa, chociaż
Dickens chartystą nie by!. Dickens był tym
płsarzem. który pierwszy w zachodnio-eur<>·
pefskłej literaturze z-rozumiał wielkość i god'prostego człowieka, · i chociaż n' e
n.ość
pozyty\Vlllego
arn~ał dostrzec pra wd·zi w ego,
bohatera historii, chociaż często wpadał w
sentymentalizm i idealizację - jednak n :ckens to wielka szkoła humanizmu. Chesterton, ów reakcjonista, - co tym ciekawsze, 11isar, że Dickens jest optym istyczny, bo lusowosc, której musimy uniknąć w naszym
Andersowi chwała
dowy. Któż to tw ierdzi, że ludz· e żyjący wDla kogo sq Wici ?
Dlatego też
działaniu, w naszej ideologii.
nled~statk~ muszą koniecznie być p~symi
w Egipcie wydany numer
jeszcze
Sb.(y,
Na łamach „Wiciowej Drogi" - od nie- chcąc wygrać tę historyczną okazję musimy
stam1? Nie, lu·d jest optymistyczny. Pesyandersowskiej „Parady" (Sunday, April 7,
nadać oblicze ogólnonaro·
naszemu
Ruchowi
organu
łćdzkiego
lzącego
wychc
dawna
mistami są arystokraci. Lud w'erzy w zwyZw. Młodzieży Wiejskiej - · miała ostatnio dowe, co jest dla nas tym łatwiejsze, iż sta- 1946), przynosi ciekawy reporaż Arystydesa
cięstwo .osprawiedliwości i dobra. Chesterton miejsce ciekawa dyskusja, obrazująca prze- nowimy większość narodu, ii: dalsza część Jastrzębca p.t. „Najmłodsi mechanicy w Barliteratura · jest wyolbrzymie- miany, za.szle ,_., „Wiciach" po wojnie. Zapo- nęrodu, która wyszła z klasy chłopskiej, chce lecie". Dowiadujemy się z niego o cb{op
mówfl: Jeśli
zwykl'śmy cz~tkował dyskusję w 2-im numerne pisma. do niej wrócić, nie, jak sądzi kol. Stasiak, cach polskich w wieku od 14-tu do 18 tu lat,
dlaczego
niem.. h'perbolizacją,
dalekiej ziemi włoskiej przechodZl
uwatać, że należy wyolbrzymiać wszystko student · wicir rz L. Stashk' artykułem pt. dla celów rozbijacko • wywrotowych, lecz którzy na
w Hufcu Sz'rnlnym Przysposoprzeszkolenie
kieruje„.
się
innym
czym
zupełnie
wszystkich".
dla
Wici
czy
Wici
„Chłopskie
co 2'łe, krytyczne, satyryczne, ironiczne, dla
bienia Zawodowego. Czytamy o nich:
„Przed wrzefoiem 1939 roku skromny był
dobra?
czeio nie wolno wyolbrzym ' ać
.„nie można sądzić o tej garstce elemen·
Warunki nauczania i pracy są dość pi-ymi·
na uniwersytetach odsetek wiciarzy i nie tów reakcyjno . oenerowskich - jak ich naOwszem, można!
tywne, ale cóż można więcej zro!lić w dągu
epoki - konflikt wielka liczba sympatyków Wici w szkołach zywacie jako o całej rzeszy społeczeństwa in· trzech miesięcy nawet przy najlepszych chę
Podstawowy konfl'kt
pisze autor ~ l.\Ilodzież inteliśrednich socjalistycznym, gencka miast wolała zasilać kadry ONR, te1igenckiego czy miejskiego. W społeczeń ciach, gdy nie ma na to dostatecznych środ
now,•m,
między !ll'Jll'tem
stwie tym bowiem dokonała się olbrzymia
a wszystkimi przejaw~mi tendencyj starych, Młodych Stronnictwa Narodowego i sanacyj. przemiana
duchowa w stosu„ku do spraw ków. Cały Hufiec Szkolny, liczący około 600
obumarłych, ucieleśnia się w rozmaitych for- no
ozonowych organi!!lacji, ale nigdy rady- chłopskich. Nie dziwi nas wca1 e. że dziś gar. uczniów nie posiada ani jednego wozu. Brak
mach. Jednakże tradycje ujęć sta.rych, ·n ega- kalne, nawpół zarażone „żydokomuną" „WL nie się do nas młodzież, że szeregi Ruchu jest nawet takich rzeczy jak odzież, mydło,
tywnych, sięgają dalej i obejmują szerszy ci''.
Ludowego powiększają się o element miej· chleb. (podkr. moje).
Skądże więc ten nagły owczy pęd i sym- ski, gdyż ten element tylko powierzchownie
zakres w literaturze, niż tradycje ujęć pozy•
a dobroPrzydziały są bardzo skromne,
organiza· nie ma ze wsią nic wspólnego, a na dnie wolne ofiary żołnierzy 2 Korpusu czy to w
tywnych i n{)wych. Dopóki pisarz n'e opa- patie złotej młodzieży do naszej
cji? „„.
duszy tych ludzi tli się iskierka chłopskiego formie odzieży, czy żywności, nie pokrywają
aowat elementów nowych. Jakim sposobem
W takie nagłe nawrócenie się młodzieży pochodzenia, a naszym obowiązkiem jest tę w całości wszelkich braków.
może on rozstrzygnąć konfl'kt epoki w swo- mieszczańskiej trudno wierzyć i wszyscy iskierkę umiejętnie rozpalić."
„.twarda i ciężka jest praca tych chłopców
Jest on ·niewolnikiem 'kon- sądzę - się zgodzimy, że co innego jest przy.
je) twórczości?
Na.stzym celem ri&.
Trochę podobne są te rozważania do wy- 1 jch wychowawców. mło
miłości
nam
ku
niespodziewanej
czyną
Uiktu: trzeba zaś być jego panem. Tylko
powiedzi pewnego „pisma dla wszystkich",
powinno być przyjście z pomocą tym
ten, kto rozumie wspófcz.esność, tylko ten, dzieńców, którym się śnią burdy uniwer· z jego też atmosfery niewątpliwie wyrastają. dziś
wszystkim młodym, którym nie dane jest ukto patrzy naprzód, potrafi pokazać wiel- syteckie:
Najciekawsze są końcowe wnioski:
czyć się na polskiej ziemi i pod polską strze.
Właściwą przyczyną jest opinia o rzekokość, napięcie i trudności wałki w zasadni.
mej reakcyjności Wici, która mocno się zawidzimy nic złego w tym, że dyrek. chą, którym ojca i matkę tak często musi za·
czym konflikcie epoki. Na tym zasadza się korzeniła wśr5d społeczeństwa mieszczań tor„Nie
gimnazjum nawołuje dziś do organizowa· stąpić instruktor i wychowawca, a dom i
wl~lkle znaczen'.e .,rew-0lucyjnej romantyki" skiego i na którą niestety my wiciarze za nia „Wici", czy też ów ksiądz, gromiący ciepło rodzinne - tylko szkoła.
• realiźmie socjalistycznym.
Byle w żaden sposób nie pozwolić im wrómało reagujem~r.
przed wojną „Wici", a dziś nawołujący do
Bo cóż innego znaczy, gdy młodzi narodow wstępowania do nich. Być może, że grają cić do ojczyzny!
sowieckiego
Pisarz, który nie rozumie
człowieka. pisarz, który robi zeli postać sza- cy, z czasów niedawnej okupacji nieubłagani oni fałszywą rolę, ale jesteśmy przekonani,
600 polskich chło_,Pców skończy o · głodzie 1
- przy- że w 90 proc. działają szczerze, bez źadnych
ra\. ft•'eciekawą, suchą, ks i ążkową, mow1ącą wrogowie Batalionów Chłopskich,
chłodzie Hufiec Szkolny w Barlecie, później
chodzą nagle do Wici, jak do własnej orga·
zaznaczyjuż
jak
gdyż,
pobudek,
ubocznych
odbędzie shtżbę w Korpusie Przysposobienia
J)OWSzechnie z.nane. nudne prawdy, wtedy nizacji.
liśmy, przeszli oni proces zmiany pojęć o
w Anglii, wreszcie rozsypie
gdy ten czlow'ek dokona! największ.ej reBo cóż innego znaczy, gdy zgłasza się do wsi - a po drugie, winno to być naszą du. isięRozmieszczenia
po wszystkich lądach i morzach świata,
wolucJ!, z.budował socjalistvczne państwo, Wici dyrektor gimnazjum - endek sprzed mą, iż nasi wczorajsi przeciwnicy podają
aby zdzierać swe młode siły i zdrowie ob.
odniósł zwy<:!ęstwo w taki~j wojnie, jaką wojny i słodko powiada: załóżcie - proszę nam dziś rękę - szczerze czy nieszczerze, cym na pożytek, a generałowi Władysławo
11ledawno przeżyliśmy i wyznaje najbardziej - koło „Wici" w moim gimnazjum.
ale nas uznają".
Wi Andersowi na chwałę.
Bo cóż innego znaczy, gdy księża, wylcli.
pisarz, który tepn:odu!ący św.;atopoglqd ww
że
Dość szczególny to powód do dumy,
nający przed wojną wiciarzy dziś głoszą z
jest oczywiście p.ostacią ambon: „Idź młodzieży, zapisuj się do „Wi- faszyści, wczoraj uzna:iący pewien ruch z&
lfl nie widzi, wrogi, dziś widzą w nim sojusznika. Zacho·
błosn4il· Tylko wtedy gdy potrafi pokazać ci". Tam twój ratunek!"
- Takich protektorów, takich przyjaciół, dzi pytanie, kto się zmienił: wczorajsi fatakich wiciarzy nie chcemy. Otworzyć im szyści czy ów ruch? Autorzy artykułu lek.
na oścież do kół to znaczy zatracić ceważą obawy swego radykalnego kolegi,
drzwi
Nakładem Spółdzielni Wydawn. •KSIĄ:t.KAc chłopski
wiciowy radykalizm, to znaczy z wola natomiast wierzyć w nawrócenie fa·
ukazał się zbiór felietonów JANA KOTTA licealnych i akademickich kół młodzieży szystów.
„A wiara jest gruntem rzeczy tych, kM·
wiejskiej utworzyć zakonspirowane wylę·
p. t .
garnie młodych oenerowców, to znaczy za. rych się spodziewamy, wywodem rzeczy nie.
,,PO PROSTU".
uczącą się młodzież chłopska dla ru- widzialnych", jak powiada Pismo święte.
W tłumaczeniu Jana Kotta, uka~al się równie~ tracić
WW'
chu ludowego na rzecz wstecznictwa, jakle
nakładem 1Kslążkh, tom nowel Louis Aragona rozpanoszyłoby się w kołach wiciowych dla
p. t.
wszystkich„."
Z powyższym polemizują w 5-ym numerze
Gołcinnoł~ Brytyjska
„WIELKOSC I NIEWOLA FRANCJI·•~
„Wiciowej Drogi" studenci R. Kołaczyński i
Rządowi brytyjskiemu bardzo leiy na ser·
J. Pelc. Swój wspólny artykuł pt. „Dla kogo
autorzy rozważaniami cu los uchodźców, którzy z tych czy innych
są Wici" zaczynają
względów nie chcą czy nie mogą wracać do
socjologicznej:
natury historyczno
,,Wydaje się nam, iż każda grupa społecz swych krajów. Tym bez wątpienia thtma
na przeżywa w swym historycznym rozwoju czyć sobie należY stworzenie dla naszych ropewien moment, który pozwoli jei wyłamać dzimych faszystów spod znaku Andersa Korstanu zależności od pusu Przysposobienia. Obecnie Bevin przy·
i::ię z dotychczasowego
innvch grup, a osiągnie to tylko wtedy, gdy pomniał sobie o istnieniu hiszpańskich bowyda z siebie zespół ludzi, mogących ją po· jowników o wolność. Oto New York Times
prowadzić w nowej roli. jeśli ona sama doj. donosi z Londynu, że rząd brytyjski zawia.
uchodźców hiszpań
domił 400 politycznych
rzeie do odegrania tejże„ ...
Obecnie przeżywamy okres, gdy klasa skich, którzy od cząsu wojny domowej przebywają w Gibraltarze, że gościna nie może
chłopska osiąga ten właśnie punkt kulminacyjny w swym rozwoju. Stoimy w momen· przedłUżać się w nieskończoność. Część emicie o nieobliczalnych dla nas skutkach i moż m-antów a mianowicie: marynarze, rzemie·
robotnicy będą
ślnicy i wykwalifiJrnwani
liwościach. Po erach ·szlacheckiej, mieszczań
skiej, robotniczej !'arf.chodzi era chłopski>. mogli znaleźć zajęcie w Wenezueli. Pozostali
Gibraltaru do
.Teśli nie pouełnimy błedów, jakie nouełniF otrzymali nakaz opuszczenia
tamci - to grę te w:vgramy. A za naiwięk dnia 1 grudnia. Rząd brytyjski doradza im„.
rr
szy błąd np. klasy robotniczej uważamy kla- powrót do Hiszpanii
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