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„W cuda, chwała Bogu, obecnie
się · nie

wierzy. Cudowne proro·
ctwo jest bajką. Lecz proroctwo
naukowe jest faktem".
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SZCZECl&SKIE DYSKUSJE

SZCZECINSKIE DYSKUSJE
współczesnej Polskiej
prozy literackiej.
Ciekawy i odkrywcz~r referat Wadaw~
Kubackiego był uczczeniem przez Zjazd
Pisarzy rocznicy mickiewiczowskiej.
Referaty min. Sokorskiego i Żółkiew
skiego wp;rowadziłv P<> raz pierwszy niejako oficjalnie do naszej dyskusji n literaturze pojęcie realizmu socjalistycznego.
Zawarta w obu próba sprecyzowania cech,
wyróżniających realizm socjalistycmy od
innych kierunków literackich. zwłaszcza
od pseudorealizmu naturalistycznych opisywaczy, a także od postawy pisarzy ulegających wpływom psychologizmu i róż
nych postaci estetyzmu, może przy tym
uchodzić za pewnego rodzaju zamknięcie
pierwszego etapu te.i dyskusji, a mianowicie etapu teoretycznych rozważań na
temat realizmu i jego odmian. W okresie,
w który wkraczamy, ' istotną już będzie
nie tylko walka o kierunek. ale też wypeł·
nienie tego co określono mianem realiz:11m
socjalistycznego żywą treścią pisarskich
dokonań. Właśnie na gruncie tych dokonań nabierze żywej treści ścieranie się
owego kierunku z innymi istniejącymi w
naszej literatt1rze prądami artystycznymi.
Oba referaty, zgodne w swych wnioskach
odznaczały się szerokością ujęcia porust:a·
nych zagadnień, celnością wielu sformułowań,
stanowiąc w całości swei zespoły
ocen zwarte i trudne do zaatakowania z
pazyc,ii innych niż wrogie. Tof;ęż dyskusja,
iaka po ref".t" „„h nastą~iła h.vła w ~··~
szym sto-pniu rozwiu\ęciem i uzupełnie
nienr niż próbą zbicia zawartvch w nich
tez. Wyrażonym w n\<.'h poglądom filo·
Włodzimierz Sokorski
zoficznYm. Drzeci.wstawili t.woje stanowirys. J. 1.ebrowsld sko, podobnie jak tezom referatu Żół
kiewskiego na zjeździe wrocławskim, jeUie;scem Zjazdu był Szczecin a gospo- dynie wyznawcy katolickiego personada1 zem sławny ze swej gości11no3ci i ser- lizmu.
dc;cznego stosunku do pisarzy wojewoda
Borkowicz. Mimo, iż któryś z uczestników nadał mu miano zjazdu „roboczego",
mimo, iż okazało się. Ż'! nie istnieje takie
przedłużenie czasu obrad, które by spro·
stało elokw:::ncji mówców i wyczerpaniu
porządku dziennego przed
ostatecznym
terminem, Zjazd miał w atmosferze swej
coś solennego i świą,tecznego. Był świę
tem przede wszystkim dla Szczecina. Na
wieczory autorskie - poez:ii i prozy przyszły tłur:iy. Olwarcie nowego teatru
premierą Szekspira było też wydarzeniem
dla miasta. Vice versa: Szczecin stworzył
świąteczną atmosferę dla swych oderwanych na dni kilka od codziennvch war·
sztatów pracy goś'-!i - pisarzy. ·Niewiele
było wprawdzie
na świętowanie czasu,
chętni jednak woleli raczei zrezygnować
ze snu, niż z owych najprzyjemniejszych
nieoficjalnych chwil zjazdowych. Omne
tulit punctum qui utile miscuit dulci.
Obrady w wielkiej sali posiedzeń szczecił1skiej
Rady Wojewódzkiej otworzył
imieniem ustępujące~o Zarządu dotychczasowy prezes Jarosław Iwaszkiewicz,
powołując prezydium, do którego weszli
Leon Kruczkowski
Ewa Szelburg-Zarembina, jako przewodnicząca, Jerzy Andrzejewski, Jan Brzechrys. J. Żebrowski
wa. Stefan Flukov.rski, Mieczysław Jastrun
Z mó•vców rozwijających tezy obu rei Adam Ważyk. Po serii przemówień powitalnych wygłoszone zostały kolejno w ferat.ów 2ierwszym był Leon Kruczkow·
pierwszvm i drugim dniu obrad trzy· ski, który poddał krytyce (i - jak zazna·
taltże samokrytyce) dotychczasoJ?łówne referaty zjazdowe: wiceministr:i. czył Kultury i Sztuki Włodzimierza Sokor- we wysiłki pisarzy lewicy, zajmujących
ąkie~o. Wacława Kubackiego
i Stefana kluczowe stano·,'iiisko wobec nowych zapowojenZółkiewskiego. Ponadto na początku dru- dań literatury w pierwszym,
giego dnia Zjazdu Leon Kruczkowski wy- nym okrPsie i nie umieiących swego
głosił przemówienie, w którym w związku stosunku do nowei rzeczywistości wyraz dwud ziestą Piątą rocznic<"! śmierci Le- zić inaczej, niż 'V sposób czysto deklara·
nina. oddał hołd pamięci wielkiego rewo- tywny
lucjonisty.
Hieronim l\'lichalski uz up ełnił analizę
Referaty min. Sokorsk;iego i Stefana współczesn ej prozy. zawartą w referacie
Żółkiewskiego zostały iuż OpublikowanP Żółkiewskiego, charakterystyką u tworów
i treść ich iest znana. Oba poświęcone kilku pisarzy, podlegających przemoinym
były ocenie bieżącei
sytuacii literatury wpływom psychologizmu, jak Kudliński
polskiej na tle ogólnoświatowym, przy i Zawieyski oraz ekspresjonizmu (Truchaczym min. Sokorski dał próbę syntezy nowski), po czym odmalował sytuację
i wnioski ogólne, dotyczące ideologicz- współczesnej liryki, zwłaszcza zagadnienie
nych tendencji i zadań literatury, Żól· poezji najmłodszych. Określając błędy
kiewski zaś szczegółową analizę sytuacji młodych "Ooetów jak biologizm, nadmier_-

ZWARTY powojenny Zjazd pi·
sarzy zorga!'jzowany został
okazalej niż zjazdy poprzednie. Zaproszono delegacje za,
graniczne, czas trwania zjazdu po d<>świadczeniacą .z roku poprzedniego przedłużono do dJil;. czterech. Przesunięty z października na styczeń Zjazd odbywał się w klimacie nowych ważnych
wydarzeń życia państwowego, w atmosferze '1'lowego • okresu życia zbiorowego,
r02})0czętego
KoJ!$res~P.!
Zjednoczenia.
Wseystko to wpłfD:ęło w &posób .rozstrzygający na jego charakter.
·

ALEKSANDER BOGEN UWAGI O SZTUCE RADZIECKIEJ

na

skłonność do
żanych
postaw

pseudonimowania wyra·
uczuciowych oraz niedowład konstrukcyjny (bezkształtnośc) ich
utworów. Michalski ocenił mimo to peri;pektywy młodej liryki pozytywnie.
Problem stosunku do poezji poruszyl
także Mieczysław Jastrun, podnosząc ideologiczny charakter błędów, popełnianych
p•zez niektórych młodych krytyków, ich
niezgodne z marksizmem tendencje formalistyczne, powtarzanie pomyłek z okresu „Lefur• w ZSRR, nawiątywanie do
dawno przezwyciężonych tradycji mieszczańskiego futuryzmu
i źle przetrawio·
nych kierunków awangardowych.
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Amlnt "'Waz.yk muw1ł o zaoamach kL-yty- B.D.ki, w kt~rej brakach i niedost\1tecznym
NA POLKACH KSIĘGARSKICH
opanowaniu marksistowskie~o systemu
oceny zjawisk literackich leży, jego zdaniem, poważne źródło niedomagań samej
KRONIKA FRANCUSKA
literatury.
Uzupełnieniem tez referatów względ·
PRZEGLĄD PRASY
n ie rozszerzcmeT'1 zakresu dyskusji na teKORESPONDENCJA
ma ty inne, w re:~ratach nie zawarte, były
wystąpienia: Edwar•!u l'\'Iarca, który móNOTY
wił o potrzebie pomocy dla młodych pisarzy ze środ-0wisk chłopskich i robotniczych, dyr. Albrechta z „Filmu Polskiego", który podobnie jak na zjeździe poprzednim, poruszył sprawę współpracy cyzm sprzyja wysiłkom państw budują~
pisarzy z filmem., Juliusza Żuławskiego cych socjalizm i zapewniał o istnieniu no-t
i Piotra Borowego, omawiających zaga- woczesnego ruchu katolickiego, nie łączą-!
dnienia współczesnego teatru, Stefana cego się z dążeniami imperialistycznymi.
I•'lukowskiego, Jana Aleksandra Króla, Przechodząc do zagadnień filozoficznoLeopolda Lewina, Wojciecha Natansona, literackich, p_rzeeiwstawił realizmowi so"'
cjalistycznemu filozofię katolickiego perZenona Skierskiego.
· Marginesowe rac~ej uwagi krytyczne sonalizmu, utrzymując, zgodnie ze swym
na temat referatu Zółkiewskiego i kilka światopoglądem, że sprawa pisania nie
uwag zdecydowanie słusznych na temat jest sprawą świadomego wyboru stylu
naszego życia kulturalnego, wniosło zna· czy metody, lecz sprawą w duchu filozofii
komite przemówienie Aleksandra Wata, katolickiej pojętego losu. · Następnie móktóre nazwać by można traktatem o po- wił o zagadnieniu tragizmu i pozytywne·
trzebie optymizmu · i atmosfery zaufania go bohatera w ujęciu katolickim.
O wiele powściągliwsze i wolne od zado pisarza w naszym współczesnym ży
ciu literackim. Uwagi krytyczne mówcy pewnień na temat postępowej roli ko-o
ścioła i chęci współpracv z socjalizmem
d-0tyczyły oceny „Węzłów życia" Nałkow
skiej. Zdaniem Wata błędy polityczne te- był<> przemówienie Jerzego Turowicza.
go utworu są tego rodzaju, że uchodzą zawierające katechizmowe dowody braku
uwagi przeciętnego czytelnika, którego sprzeczności religii i nauki, i równie stanowczo przeciwstawiające się ofensywie
sąd kształtuje ogólne wrażenie, wyniesione z lektury książki, bynajmniej nie ma- realizmu socjalistycznego. Wesołość wzbu·
dził Jan Dobraczyński, który op<>nował
lującej obrazu sanacji w sposób pozyprzeciwko rzekomemu zwężeniu pojęcia
tywny.
,
Przeciwko żółci owemu pesymizmowi literatury katolickiej i, korzystając zakrytyków przemawiał również, podnosząc pewne z zawartej w referacie Żółkiew
optymistyczny ton referatu Żółkiewskiego skiego krytyki niektórych utworów Iwaszkiewicza i Adolfa Rudnickiego - próboWacław Kubacki. Choć uwagi jego, próbujące zaanektować
niektórych pisarzy, wał obu tych autorów pasować na... pisa"'
rzy katolickich.
grzeszących przeciw realizmowi dla realizmu, zwolenników tego kierunku nie
Polemikę z mówcami obozu katolickieprzekonały, intencje jego były niewątpli
go prowadzili Adam Polewka, Adam Wa•
wie szlachetne.
żyk, który katolickiemu ujęciu tragizmu
W roli główne_go obr01icy filozofii ka- przeciwstawił koncepcję tra~iczności w
tolickiego persom1lizmu wystąpił, podob- ujęciu marksistowskim; następnie niżej
nie jak w roku poprzednim, w efektow- podpisany i obaj referenci. Zwłaszcza
nym przemówieniu Jerzy Zawieyski. Pod- pełne siły przekonania i głęboko słuszne
repliki min. Sokorskiego i Stefana Żół·
kreślić ttzeba, że stanowisko, które zajął,
filozoficznie całkowici e obce materializ- kiewskiego godne są podkreślenia, tym
mowi i przeciwstawne mu, było ze wszy- bardziej, że mocnym akcentem końcowym
stkich stanowisk, jakie mogą zająć przed- zamknęły dwudniową dyskusję.
stawiciele katolickiego poglądu na świat
Czy dyskusję tego rodzaju jaką toczonajpostępowsze i pełne
najlepszej woli. no na Zjeździe można uważać za owocną?
Mówca w sposób żarliwy przekony- Już sam fakt, że rodzi się podobne pywał zebranych, iż współczesny katolitanie, że rodziło się ono u wielu uczestni-
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ków Zjazdu w trakcie smnej dyskusji,
jest wymowne. Niewątpliwie jeszcze rok
temu, na Zjeździe wrocławskim, starcie
się dwóc.h światopoglądów,
marksistowskiego i katolickiego, w momencie konfrontacji po raz pierwszy po wojnie obu
kierunków, miało swój wy raźny sens dla
pisarzy i śledzącego przebieg Zjazdu społeczeństwa Na zjeździe szczecińskim natomiast treść f!łówną, najistotniejszą stanowiły referaty,
będące wykładnikiem
poważnej pracy i przemyśleń ideowych,
a nie dyskusja, którą nie zawsze można
było uznać za dojrzałą.
Zjazd szczeciński był niewątpliwie pod
tym względem
zjazdem przełomowym,
tak jak przełomowy był moment, w którym się odbywał. Wraz z wejściem w fazę
walki o urzeczywistnienie haseł realizmu
socjalistycznego, ulec winien zmianie również i typ zjazdowej dyskusji. W przyszło
ści winna. ona toczyć się dookoła konkretnych spraw. W danym wypadku spraw
takich wiele przynosiła problematyka obu
referatów, ale dyskusja na ich temat była niemożliwa w zespole ludzi, którym dla
określenia zasadniczych spraw teoretycznych służą odmienne języki pojęó. Dyskusja taka musi utkn<{ć u progu na martwym
punkcie.
Jak zapewnić wspólny język pisarzom?
Jaka droga stoi przed organizacją, której
członkom przyświeca
niejeden wspólny
cel, a wśród odmiennych dróg do takiego celu wiodących wyłaniać się zaczyna
szlak wspólny i wymagający współdzia
łania dążen ie do społecznie najprzy·
l.qat.niejszej formy wypowiedzi twórczej?
Myslę, że odpowiedzią
na to pytanie
są orgamzacyjne wyniki Zjazdu. Wybrany prezesem Związku Literatów Polskich Leon Kruczkowski. dziękuJ ąc 11•
wvbór, podkreślił, iż widzi w nim wyraz
zaufania do poglądów politycznych, które
reprezentuje. Drogą, po której muszą
pójść pisarze, jest droga walki o wspólną, twórczą postawę ideową. Próbą jej
osiągnięcia jest niewątpliwie uchwalone.
przez Zjazd szczeciński rezol}lcja i deowa,
w której czytamy m. in.:
„Perspektywy rozwojowe, które Się
przed nami otwierają, oddziałują i oddziaływać będą coraz silniej na postawę
pisarzy i zwiążą ich ze współczesnością,
z dążeniami i osiągnięciami mas ludowych.
Nieodzowny jest świadomy udział pisa·
rzv '"' dziele budowy socjalizmu w Polsce. Nowe motywy życia, twórczy zapał
robotnika i chłopa, przemiany zachodzące
w losie i świadomości człowieka pracy,
wymagają
od literatów gruntownego
przemyślenia
środków płsarskich, aby
mogły najlepiej
służyć
ludowemu odbiorcy".
Jak wspomniałem na początku, Zjazd
szczeciński uświetniony
~ostał przybyciem licznych delegacji pisarzy z zagranicy. Od pierwszego dnia Zjazdu uczest~
niczyli w nim przedstawiciele Czech i Sło·
wacji dr Jan Pilarz, poeta i tłumacz poezji
polskiej na język czeski, oraz pisarz sło
wacki .Jan Poniczan; dale.i przedstawiciel
Węgier Sandor Gergely. W drugim i trzecim dniu Zjazdu przyby ły d elegacje rumuńska i bułgarska a w ostatnim długo
oczekiwana sześcioosobowa grupa pisarzy
radzieckich, której w punkt ualnym przybyciu przeszkodziły k aprysy styczniowej
pogody i spowodowana nimi przerwa w
komunikacji lotniczej.
W skład delegacji radzieckiej wchodzili
piilarze rosyjscy Sofronow, Szczipaczow,
i Anisimow, ukraińscy
Korniejczuk
i Tyczyna oraz poeta litewski W enclowa.
Znakomite i długo oklaskiwane · przemów
wienia wygłosili Aleksander Sofronow

i Aleksander Korniejczuk, który przekazał Zjazdowi
pozdrowienia od pisarzy
ukraińskich.
Obaj mówcy, nawdłlZUjllC
do treści obrad Zjazdu, żywo i sugestywnie opowiedzieli o doświadczeniach pisa•
i·zy radzieckich w ich walce o realizm socjalistyczny. Imieniem pi5arzy bułgarskich
przemawiał poeta Weselin Georgiew.

Z powzięt y ch na Zjeździe uchwał organizacyjnych godne zanotowania są poprawki statutowe dotyczące: 1) zmiany
dotychczasowej nazwy Związku Zawodowe~o Literat ów Polskich na Związek Literatów Polskich, 2) skrócenia do lat
trzech stażu członków-kandydatów ZLP.
Jeśli chodzi o pierwszą ze zmian, podyk·
towana jest ona wejściem Związku Lite..
ratów na jednolitej zasadzie obok innych
związków artystycznych
w skład nowopowstałej
Rady Związków . Artystycz•
nych, a nie bezpośrednio w skład KCZZ.
Specjalny charakter związków twórczych
zawsze nastręczał wiele kłopotów w wypadku podciągania ich pod kategorię
związków zawodowych. W stanie obecnym
zawodowe interesy członków związku w
KCZZ reprezentować będzie Rada Związ
ków Artystycznych.
Racją skrócenia
z lat pi ęciu na trzy
okresu, w którym młodzi pisarze, przyję·
ci w charakterze członków-kandy datów,
winni wykazać się pracami kwalifikują
cymi ich na rzeczywistych członków

któr'ej :lstotll jest grupowanie jednostek
faktycznie czynnych w zawodzie pisar·
skiln. Zjazd wychodził z założenia, że
obecny stan wydawnictw książkowych
i periodycznych pozwala w pełni na to
zaostrzenie kryterium.
Z innych uchw al

z jazdowych

warto

wymienić uchwałę, zo bowiązującą przyszły zarząd do porozumienia z Dyrekcją
Polskiego Radia w sprawie powołania pi-

sarzy do rad progra mowy ch t e.i instytucji,
dalei uchwałę o powierznniu redakcji dodatków literackich w dzienm kach pisa~
rzom·członkom związku , uchw ałę o konieczności wyjednania dla wszystkich pisarzy-członków związku, bez względu na
szczególne zasługi , zabezpieczenia materialnego na starość; wreszcie uchwałę o
przeznaczeniu kwo t wpływających z tytułu zawieszonych praw dwunastu auto·
rów na budowę mieszkań dla literatów,
z przeznaczeniem 213 lej kwoty na mieszkania dla literatów w Warszawie.
Do nowego zarządu ZLP wybrani zostali, obok prezesa Leona Kruczkowskiego - Jarosław Iwaszkiewicz, Ewa Szelburg-Zarembina, Leooold Lewin, Janina
Broniewska, Juliusz Żuławski, Adam Ważyk i Aleksander Maliszewski.
Ui.:ozmaiceniem pobytu delegatów na
Zjeździe były, poza -przyjęci ami zorganizowan ymi przez Ministe rst wo K.ultury
i Sztuki, Woj ewodę Szczecińskiego i Zazwiązku, była konieczność
wewnętrznej rząd Główny Związku Literat ów prze·
selekcji w ramach organizacji związkowej, jażdżka statkiem po p orcie szczecińskim

REZOLUCJA WALNEGO ZJAZDU
ZWIĄZKU LITERATÓW

Z

JAZD Delega.tów Związku L~ratów
Polskich obradujący w styczniu
1949 r. w Szczec'nic, ja.ko czwarty
Z.iazd Llteratów Polskich od czasu
odzyskania niepodległości stwierdza,
że ~erunek rozwojowy życia całego
kraju w ciągu czterech lat ubiegłych 1 wyraźna perspektywa dalszego rozwoju stwarzają nowe możliwości dla pracy pisarza, ;jak
również nowe obowiązki
wobec społeczeństwa.
·
Nieodwracalne zmiany historyczne, które
dokonały się w kraju od czasu ujęcia władzy
przez lud polski. reformy ge. podauz-<l 1 'ugruntowanie demokracji ludowej umożliwi
ło dzieciom robotnklzym i chłopskim masom
dostęp do oświaty, obudziły aspiracje kultu•
ralne w szerokich masach narodu, dały nowego czytelnika, nowego widza teatralnego
i wYzwoliły równocześnie w masach ludowych pęd do twórczości literacklej i arty•
stycznej. Doniosłe wydarzenia dokonały się
w roku 1948, przede wszystkim zjednoczenie
polskiej klasy robotniczej I um-0.cnienie sojuszu robotniczo-chłopskiego. Musi to po•
ciącnąć
za sobą coraz żywszy udział mas
ludowych w produkcji i konsumpcji dóbr
kulturalnych. Równoc-reśn ' " minlony okres
jeszcze bardziej uświadomił wszystkim ludziom dobrej woli, Żf! nowa Polska wraz z
przodującą siłą postępu, Związkiem Radzie·
ckim i innymi krajami clemokracji Indowej
oraz wszYstkimi siłami po:.tępu na świecie
konsekwentnie broni s11rawy pokoju powszechneg-o. Międzynarodowy Kongres Intelektualistów, który odbył się , w sierpniu
1948 r. we Wrocławiu, zadoltnmentowal, j!tk
żywa jest trol!lka o pokój wśród przedstawi„
cieli nauki i sztuki. Wal.ny Zjazd Delegatów
Związku Literatów Polskich
IOlidAryzując
słę całkowicie z rezolucją powńętą na Kon-
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gresie Intelektualistów. wY?aźa wolę pisarzy
polskich służenia. sprawie pokoju, obrony
wolności
każdego narodu t jego prawa do
swobodnego ro11wojn własne.f kultury naro.
dowej.
Głębokie uozumienie praw rządzących roz"
wojem kulturalnym w przeszłości date gwarancje właściwego stosunku do S])l'aw kultury w naszych warunkach. Temu przeko·
naniu daje Polska Ludowa wyraz w uroczy.
stym obchodzie stupięćdziesięcloleoia urodzin
Adama Mickiewicza. Demokracja ludowa
e.Pltl w Mickiewiczu poetę, który w okresie
wielkie.i niedoli na.rodu zwiastował wolność
Polsc\' i ludom świata. Wraz z nami obcho.
dzą równte:i mickiewiczowską rocznicę narody Związku Radzieckiego, a dla wszystkich
wolnych narodów nazwisko poety polskłero
stało się symbolem braterstwa ludów.

które się przed
nami otwierają, oddziaływują i odtlz ".alywać
będą coraz silniej na postawę pisarzy i zwią.
żą ich ze współczesnością, z dążeniami i osiągnięciami mas ludowych. Nieodzowny jest
świadomy udział pisarzy w dziele budowy
socjalizmu w Polsce. Nowe motywy życia,
twórczy zapal robotnika i chłopa, przemiany zachodzące w losie i świadomości czło
wieka pracy, wymagają od literatów gruntownego przemyślenia środków piHrskicb,
aby mogły najlrpiej słuhr ludowemu od·
biorcy. Tak pojmując swoją rolę pisarz przestaje byó autorem dla niewielu, a staje się
wyrazicielem i wychowawcą szerokich mas
na.rodu. Walny Zjazd w~·raża nadzieję, że
wysiłek Indu, który buduje jaśnlejs~,ą i spra·
wiedliwszą przyszłość Polski natchnie pisarzy do twórczości, która będzie trwałym wkła
dem w dzieło odrodzonej Polski.

„rkm" w akcji na
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oraz premiera komedii Szekspira „Wiele
hałasu o nic"
w nowoodremontowanym
teatrze szczecińskim. Wkład uczestników
Zjazdu dla goszczącego ich miasta stanowiło wzięcie udziału w serii wieczorów
autorskich - dwu dużych dla szerszej
publiczności i paru zamkniętych, np. dla
pracowników port u itp. W czasie Zjazdu
nastąpiło też wręczenie jednej z dwu dorocznych nagt:ód · Związku Literatów poetyckiej, którą otrzymał Stanisław Wy•
godzki
za t om „Pamiętnik Miłości".
Laureat na~rod y krytycznej Kazimierz
Wyka nie mógł przyjechać na Zjazd, zatrzymany odbywającą się jednocześnie
w Krakowie uroczystością nada~a dok·
toratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Leopoldowi Staffowi.
Sprawozdanie z przebiegu Zjazdu nie
byłoby kompletne, gdyby nie zakończyć
go próbą oddania choćby· w drobnej cząst
ce atmosfery jego części nieoficjalnej, tj.
relacją z kursuj ących na nim anegdot.
Tak tedy, by roz począć od końcowego
fragmentu mego sprawozdania - mówiono, że jeden z organiza t or ów Zjazdu w
ostatniei chwili zażądał zmiany sztuki
w teatrze szczecit'lskim lub przynajmniej
zmiany tytułu komedii szekspirowskiej,
utrzymując, że tytuł „Wiele hałasu o nic"
s tanowi bezwzględnie nieprawdziwą i zło
śliwą aluzję do imprezy zjazdowej.
Codzienna droga delegatów zjazdowych
z sali obrad do r estauracji, w której odbywały się posiłki,
biegła szczecińską,
a.leją Armii Czerwonej , k r;r,yżuiącą si ę z
ulicą },fatki Boskie j Cz ęs t ochowskiej. Ktos
z uczestników zaproponował, aby na pamiątkę Zjazdu jedną z t y ch ul ic przemia·
nować na aleje Realizmu Socjalistyczne-

go, dru5ą zaś n?
sonalizmu.

Kat olickiego P er•
.....

Drugi e~o dn ia obrad, w czaą,1 e referatu
Stefana Żółkiewski ego, usiaćiłem przy·
padkiem koło człowie ka , o którym wie·
działem, że piast uje groźny urząd Dyrek~
tora Urzędu Kontroli Prasy. Sąsiad mój,
słuchając referatu, robił przez cały czas
skrzętne notatki.
Dręczony niepokojem
i ciekawością, w momencie najostrzer
szych ataków referenta na fałszywą fi·
lozofię, przeciwników socjalistycznego realizmu, zajrzałem chyłkiem -przez ramię w
jego papiery i przeczytałem:
Rąbią

ai

się

wióry

syipią

godziną druga leci
Dookoła trupy leźa.

Za

J\tgnostycy i esteci...
boję się

Od tej chwili nie

cenzury.

Ryszard 1.\-latuszewskl

'
TREśC

rozwofowe,

w Szczecinie!

uli cę

N.R. 4:

Adam Ważyk - Nowe wiersze ; Stefan
Żółkiewski Aktualne zagadnienia powojennej prozy polskiej; Paweł Hertz -

naó. ka talogiem księgarskim;
Janina Kukzvcka-Saloni
Twórczość
artystyczna Aleksandra Świętocqowskie
go; Wlodzirnierz Majnkowski - Sergiu·
szowi Jesieninowi; Leo1;1 Gomolicki Ze studiów nad Micldewiczem; Federica
Garcia Lorca - Święty Gabriel; Mariusz
Margał Jest taki jeden we Francji departament...; Jan Szczepański - Pamięt
niki robotników z czasów okupacji; Rafał
Gerber Mały Rapperswill; L. M. Pokonywanie świa ta obiekty vmego; JG. :_
1949 - Rok Szopenowski; Koresponden·
cja; Przegląd prasy; Noty.

Rozważania

Ilustr. KaJet2n Sosnowski
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KUZNJCA

ALEKSANDER BOGEN

UWAGI O SZTUCE RADZIECKIE]
ŻEBY mówić obiektyw nie o pewnej

A

epoce,

trzeba mieć p erspektywę
historycmą, tak samo jak człowiek
chcący objąć okiem ogrom gigantycznej .e:óry, musi odejść na pewną od niej odległość.
Zdajt się. że ocena całości sztuki radzieckiej byłaby przedwczema. jeśli się weźmie
pod uwagę, że epoka ta jest jeszcze w stanie tworzenia się.
P ost:mm1y się zebrać
pewne oczywiste
fakty i wyciągnąć odpoWlednie wrfioski w

celu rozwiania częs to m ylnych wyobra żeń,
Sztuka zawsze wyrastałd z nurtów życia,
zrodzonych na Zachodzie o sztuce r adziec- z jego i stoty i socjalno-ekonomicznej strukkiej. Uważa się tam s ztukę radziecką za tury. I tak od zarania dziejów świetna sztuprodukt narzuconej, podyktowanej formułk!, ka bliskiego Wschodu, egipska. asyryjska,
której na imię „realizm". Nie jest to jednak czy babilvńska jest odzwierciadleniem sytak proste Jak się zdaje na pierwszy rzut stemu absolutnej władzy . Patrząc na świetme
oka. Otóż oblicze sztukii radzieckiej sfor- stylizowane sfinksy egipskie
nie myślimy
mowało się w bardzo skomplikowanej wal• o tym, że bylv one
wykonane na rozkaz
ce, ciągle nurtujących, ścierających się ze so- faraona w celu utrwalenia władzy (chociaż
bą kierunków artyst.ycznych, poczynająe od tak to się w rzeco:vwistości dzia ło) .
skrajnie lewych i ko1icząc na skrajnie praCała sztuka religijna
wieków średnich
wicowych.
nowożytnych
była sztuką tendencyjną o

pewnym ściśle określon ym założeniu fil ozOo'
ficznym . NU{_t jedna k nie zarzuca ,.Sw. Rodzinie" Rafoela albo „Sądowi Ostateczne•
mu" Michała Anioła bra ku DO<d omu artystycznego z powodu ob e cnn~ci idei, kt óre
przyświecały autorom ty ch dz ieł.
Mieszczańska-burżuazyjna
sztuka impre•
sinnistów wcale nie była ..sztuką dla szttt•
k i". ale był<t odzwierciadl Pniem kultmy i dą
żeń klasy, któr a wtedy doszła do władzy.
Ustrój socjalistyczny postawił przed_ pla·
stykiem nowe poważne zadanie W związku
z tym dobrze będzie przypomnieć te nowa
horyzonty i zadania. które stanąly przed
plastykami z realistą Courbetem na czele
podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Pamięt:;imy marzenia Van Gogh'a o wielkich ko..
le.,.iach artystycznych, popieranych przez
państwo, gdzieby plastyk miał wszelkie warunki dla pracy twórczej. Charakterystyczne
są w yoowiedzi pointylist;: Signa".a o ~ztuce
radzieckiej, które czytalismy w Jego listach
do kolegów plastyków radzieckich. Uderz~
w nich wiara w kolosalne możliwości sztuki
radzieckiej w ramach nowego ustroju spolecznego.
0

•

Malewicz
Rysunek suprem atyczny

Obrona Petro1?rad11

Konczałowski

NU.nladze

Kawalerzyści

portret poety Czahruhadit.

w

kąpieli

O sztuce okresu wojennego komunizmu ptt
.Rewolucji Październikowej, w ogniu walki
różnych kierunków. która to walka spotęg~
wała się w następnych latach urobiło się
wyobrażenie
nieodpowiadające
faktom hi•
storycznym.
Według tych to. ezęsto l ekkomyślnie sugerowanych wyobrażeń, zdawałoby się, że
był to okres pełnej anarchii, zupełnego usu.
nięcia sztuk plastycznych, a szczególnie ich
form sztalugowych, że t en okres nic rt!e
wniósł do rozwoju socjalistycznej sztuki i ze
wszystko to się działo jako skutek z jednej
strony „dyktatury lewych" a z drurtiej
tego historycznego prawa. które mówi, że
„gdy grzmią arma ty - milczą muzy".
W samej zaś rzeczy był to okres najbal'"'
dziej burzliwych walk ideologicznie-formalnych, okres powstawania 1 zanikania wielu
grup 1 kierunków artystycznych. przy czym
oprócz zdecydowanie reakcyjnych artystów,
marzących o „dawnych dobrych czasach'' by•
ły grupy l)ro~owieckie. ścierające się wza.
jemnie. Większość zaś z nich uzurpowali\
sobie prawo do nazYWania się awangardą
sztuki proletariackiej.
Ale jedno jest pewna. Sz tukę tego okresu
charakteryzuje: 1) ma sowość utworów związanych z proletariatem.
.
To sie wld~ało w · plakatach. w 0Jmcid1
sat:vry ROSTA i w pomnika~h . pnez. '.d?re
proletariat wyrażał swoją czesć dla w11'?1kich
bohaterów przeszłych rewolucji i ide.i, 2) mo"'
ment walki o sztukę dla mas.
Drzwi szkół artystycznych otworzyły sii,,
szeroko dla „wszystki ch pra~ącvch wiedzy
obywateli. a przede wszystkim dla robotni.
ków i chłopów". Przy czym realizował sie:
program rządu „otworzyć i udostępnić pracuiącvm wszystkie skarbnice sztuki". Posy•
pały ·się więc na szeroką skalę zamówienia
na pomniki, wyszły ustawy rządu o ochro.
nie zabytków kultury, zor~anizow:mo szereg
szkół plastyki dla robotników.
Nawiasem
mówiąc studia te były bardzo licznje od•
wied zane (w 11iektórych ponad 100 osób).
N adzwYCzajna ilość różnych grup, odcieni
i. załoźeń ideoloiriczno-plastycznych świad
czyła o walce o nowe oblicze sztuki ra...
dzieckiej.
Oto niektóre przykłady programów ideowych:
Pro ~ram lewych bezprzedmiotowców. 1919 r.
1) Wojna z aka demizmem.
2) Dyrektorium nowatorów.
3) Stworzenie świ atowego kolektywu w
snrawa ch sztuki.
4) Ust anowienie
ambasad sztuki w ró~
nych państwa ch.
5) Zorganizowan ie muzeów sztuki współ
czesnej w całym kraju itd.
Bezprzedmiotowa twórczość, „jest to protest ducha przeciw materializmowi współ·
cresności .
Bezprzedmiotowa plastyka, stra·
ciw szy treść literacką. powinna podnieść poziom swoich dzieł. które u popr zedników czę
sto wypełniała treść obrazów". (Pisał Agra rych}.

Albo program Lubow Popowej:
plu s y :

1 Arch itektonika

a) malar ska prze ~trzeń (kubizm)
linia
c) k oior (sup remątyzm)
d} energetyk a (fut uryzm)
e) fak tura.
2. Konieczność tr ansformacji drogą opu.
szczen ia części form y (początek w k ub1zmieJ.
b)

minu s y:
Nie m alar stwo lecz odtwarzanie r zeczywi·' ości.
i\k ons tr :.ik cyjność
,
a) ill1zjonizm
b) Jiterack<Jść

Cirelson
F eliks

Pimenkow
Dzierżyński

(fresk)

Indu strializacja

cl emocja
d) poznawanie.
r~onstrukcja w malar stwie r ówna się su•
m!e energii częś ci.
Powierzchnia zachowana, a formy objęto„
ś ciowe. Linia jako kontur i j ako ślad prze•
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ehodzącej powierzchni bierze udział 1 kie-ruje siłami konstrukcji. Kolor bierze udział
w energetyce swoją wagą.
Faktura jest treścią malarskich powie1'1!chni.
Dlatego or:Hwarzan.ie realnego, artystycznie nie zdeformowanego oraz nie przetransformowancąo
nie może być przedmiotem
malarstwa".
Artystka Olga Rozanown pisze: „My gło
l'limy uwolnienie malarstwa :r. niewoli gotowych form rzeczywistości i chcemy zrobić
z niego przed wszystkim sztukę twórczą. 1 a
nie reprodnktywną. Estetyczną wartość bezprzedmiotowego obrazu znajdujemy w pełni
w jego mala!-'skiej tresc:i".
Poważną pozycję w ówczesnym malarstwie
zajął zwła~zcza suprematyzm Malewicza. który przede wszystkim chce zbudować system
wartości kolorystycznych.
Równocześnie futuryzm walciył z otwartą
przyłbicą
o miano proletariackiej sztuki.
w piśmie „sztuka komuny" czytamy: „Tylko sztuka futuryzmu jest zbudowana na zasadach kolektywizmu. Tylko S7.tuka futuryzmu jest sztuką proletariatu".
Punin w piśmie ,,Sztuka komuny'' Nr 19
pisze: ,.Realiści są bezsilni i wulgarni. Ich
formy się zestarzały, 3ą wytarte i przeżyte.
Nie ma w nich twórczej odwagi i napraw<lę
rewolucyjnego wysiłku. Ci artyści są mieszczańsko
banalni, wy,plowiali li be1.silnl.
Najlepszy okres ich artystycznego oddziały
wania dawno przeminął.
forma uiś przez
nich przyjęta nie jest ich wynalazkiem jest przyjęta, rozrzedzona i martwa. Są epigonami. ogon który się wlecze za wielkim.i
albo pólwielkimi imionami„. Oni to przeszłość .. Komunistyczny proletariat nigdy nie
będzie mógł przyjąć ich do swoich szere~ów''.
Z drugiej zaś strony elementy umiarkowane, iak zwani realiści z lamów pisma
„Przyszłość" Nr 4, wydanie organizacji „Proletariacka Kultura" (Prol~kult) atakują
skrajnych teoretykóv1 w ten sposób: „Pa(\Z·
ka organizatorów Odd:ciału Plastyki Kom'sariatu Oświaty. nazywających siebie futurystami i lewymi jest bez.silna wobec sztuki
przyszłości" itd.
„Ta dyletantyz1Jjaca w lewicowości inteligencja - to martwe trzęsawisko umierającej
sztuki lewych„ Blok lewych rosyjskich tendencji artystycznych rozpadł się":
Część przedstawicieli awangardowej plfl·
i;tyki jak i w og6le sztuki, twierdziła, ~e
trzeba spalić wszystkie mosty i tradycJe
starej sztuki. Opowiadają, że niektórzy. żą
dali 'usunięcia z lektury nawet Puszkina.
Słowem łamać i rozbijać wszystko, co- zo·
stało 7.e starego świata.

Nr

KTJżNICW
Jeżeli się

w skład wielkjej rodziny narodów ZSRR.
Daje się zaznaczyć bogata skala form i tradycji artystycznych kra1'1ccwo różniących się
między sobą. Jaka różna a piękna jest sztuka Gruzji i A~· menii !
W muzeum Wschodnich Kultur w Mo~kwie
widzi3Jem c·braz armeń~kiego malarza Sariana. Z całą pewnościa można powiedzieć, że

praca ta mogłaby być wvstawiona w
salonie paryskiej awangardy.

każdym

Swietna tradycja sztuki gruzińskiej, V."!f'
kwintny smak ~i walory dek-0racyjne są niezaprzeczalne. Wlid;r.iałem prace narodOW
Azerbe;dżanu i Ka:!:achstanu, a wszyśtkie te
prace różnią się od sztuki rosyjskiej.
Oto co mówi Stalin o proletariackiej kulturze na w:iecu, odbytym 18 maja 1925 r.
d-0 studentÓ'\Y:
„My budujerr:y proletari;i.cką kulturę. To
prawda. Ale również prawdą jest, że proletariacka knltura, soc.isli ~tyczna w treści
9rzyjmuje róznc formy i sposoby wy!ażania
się u różnych nal'odów wciągniętych do so•
cjalistyczne~o
budownictwa. w zależności
od zwyczajów bytowania. języka itd. Prole~
fariacka w treści. narodowa w formiP oto ogólnoludzka kultura. do której idzie
socjalizm".
Przyznam si~. że bardzo podobała mi się
plastyka narodów Gruzji, .Ą.rmenii, Estonii
i

Jakowlewa i Bogorodzkiego (tendencje naturalistyczne).
...
Krytyk sztuki Pasternak w swoim przePosłuchajmy, co mówi Ilia Ercnbur~:
mówien'u powicdz'r:.ł: „Naturaliści nie mogą
„Słyszy się tak często o kulturze „zachod- pokazać
świa1u
ouchq ludzkie:P,o. ograni·
niej", ale czyż m'Jż.m1 d:7.ielić lmlturP. ns:i stre- czają się ty!k::i do pok<1Lania zewnętrznej
fy, krajać na knwa.łki jak pluce~,'? Oddziela- ,11a:rstwy zjawis!;:a.
nie kultury zachodnlo - euroncjskiej od ro ..
Na Ukrainif' zost'11i poddani krytyce
syjskiej i rosyjskiej od zachcc1n·o - europejartyści Tolkrczow lnlbum ,.Kwiaty Oświę
skiej jest zwyczajną ignorancją".
cimia"), Litw' :12nko. Pru~łow. Geweke. WikRząd radziecki d:.ił plastykowi nowe mo:itorżews.iri i Owc·yn'l'l:ow. Zarzuca · się im
liwości pracy twórczej. Zbudował szereg insyrnboLzm i mistykę jako wpływ
stytuch i organizacji dla popierania i roz- fałszywy
ekspresjonizmu
woju sztuk plastycznych. Związek Plastyków zachodni" - europejskiego
(szczegó"n e niemieckiego).
ma ważną pozycję społeczną.
Sysojcw (Mil~isterstwo Sztuki) pisze: „KieKto jest ~sadniczo odbiorcą sztuki plastycznej w ZSRR? Otóż prawie wyłącznym rownicy moskiewskiego Zw. Plastyków proodbiorcą
są dnstytucje
pailstwowe i spo. pagowali metody impr-esjonistycznego i eemalarstwa. Nie walczyli z
łeczne. Corocznie wplywa do Związku Pla- zanow3kiego
styków ze specjalnego funduszu Ministerstwa niedo~konałościa formy w dziełach malarSztuki szereg zamó·.-1ień państwowych, które skich. ,..,,e:l.by i grafiki, widząc w tym kicru·
nek n;·„wdv..wego
smaku
artystycznego,
się rozdziela wśród :irtystów. Trzeba dodać,
spopularyzował się
że artysta jest b::irdw szanowany i lubiany W ~:..tt1c" ormtaiiskiej
przez społeczeństwo rndzieclde, zaś plastyk bez'dccw:y, dekoracyjno - impresjonistyczny
ma głęboką :wiadomość, że ~st pełnowarto wpływ szkoły Sari:ma. Impresjonizm prześciowym, pożytecznym obywatelem. Corocz- szk:Hha ukazać prawdz.iwy kształt rzeczywi.
nie wielu artystóvJ' pospołu z naukowcami stośc·. prowad;d do spaczania obrazu radZ'ieci przodownikami pracy otrzymują wielkie kicgo człowieka. do jego prymitywizacji
i zub~ż:enia. Impreojonistyczna metoda jest
nagrody stalinow;;kie: 100 OOO i 200.000 rb.
O stosunku społeczeń!;twa do artystów hamulcem w twórczvm rozwoiu artystów
świadczy fakt, że do najwyźszych organów t;>kich .iak S. Gerasimow, Konczałowski, Leh!Pdiew, Isajcw, Kuplnow i innii. Dosyć sze•
władzy państwowej często wybierani ~ą poimpresjonistyczne
~lowi?. z grona artystów plastyków. artystów rnko dają się zauważyć
scenicznych, muzyków id. Np, malarz Gera- wpływy w radzieckiej grafice".
simow, rzeźbiarz Mif!enas.
Z drugiej strony Sysojew ostro krytykuje
naturalistów Jakowlewa, Manizera i Goriełowa. Sysojew kończy swój artykuł słowa
Na łamach radzieckit=>go pisma ..Kultura m 1: „Nasza socjalistyczna sztuka jes.t sztuką
i Zycie" ukazał się artykuł i..."l.żyniera Saży partyjną, powinna służyć radzieckiemu naro·
ma- p. t. „Ku nowym sukcesom radzieckie.i dowi, jest potężną bronią w jego wielkiej resztuki plastycznej". gdzie autor występuje wclucyjncj walce o zbudowanie komuni·
zarówno przeciw formalizmowi jak też i na- stycznego społeczeństwa".
turalizmowi.
'Plastyka radziecka dąż;y do odzwierciedleArtykuł ten odbił się głośnym r.chem w ra- n 'a w swoich dziełach tych wielkich przejadzieckim świecie artyi.;tycznym i w3ród sze- wów życia, które ro.\Ila z dnia na dzień.
rokich mas pracujących.
Artysta radziecki dąży do monumentalnej,
W dyskusji odbytej niedavmo w leningradzkim Z'w. Plastyków szereg artystów przemyślanej, głęboko przeżytej , pozbawioi krytyków jak Bajkow, Nikołajew, Korow- nej przypadkowej szkicowości kompozycji,
kow'icz, Pasternak . poddało krytyce forma- pracy, która byłaby obrazem heroizmu ~ dulistyczne i naturalisty<:zne tendencje plasty- chowego piękna, człowieka radzieck:iego,
ków Sariana, D cincki. Altmana, Wiediorni- który buduje nowy świat.
kowa, · Traugota (formaliści} orai: Sierowa,
Aleksander Bogcn
zjawisko wpłynie na rozwój
sztuki radzieckiej.

mówi o sztuce radzieckie}, to n.ie

się na myśli tylko sztuki rosyjskiej. Na
całość sztuki. radzieckiej składa się obraz
plastyl~i wazystlcich narodów wchodzących

ma

Łotwy.

Można powiedzieć,
że sztuka radziecka
rozwija się coraz bardziej wszerz, obejmu~
jąc coraz to większe masy ludowe. Rząd r~
dziecki silnie popiera samorodną twórczosć
artysty~zną.
I w i~tocie sztuka ludowa
w ZSRR wspaniale 11ię rozwinęła , czerpiąc
swe soki z mas ludowych. Nie ma prawie
kołchozu ani przedsiębiorstwa, gdzie by nie
byi zorganizowany chór, tańce 'ludowe, czy
teatr amatorski.
Widziałem piękne dziela radzieckiej sztuki
ludowej. Cor ocznie urządza się olimpiady
samorodnej twórczości , okręaowe, republi·
kańskie i w;:zechzwiązk.owe. Myślę, że i to
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Rozwaźania. o

P

stosunku do literatury ni~mieckiei

RZED kilkoma miesiącami, w przededniu kongresu intelektualistów
Jednak rząd radziecki wystąmł przeciwko
we Wrocławiu na którym po raz
tym skrajnym tendencjom w sztuce, co sam
Lenin sformułował w ten sposób: „Marksizm
pierwszy w Polsce po wojnie towcale· nie odrzucił niezWYkle cennych zdo- czonej przez kraje demokracji przeciwko
byczy epoki burżuazyjnej, przeciwnie, opa- faszystowskim Niemcom mieli przemówić
nował i przyswoił wszystko co było cenne
w ponad dwutysięcznym r<nwoju · myśli przedstawiciele Niemców wolnych, postę
:i kultury ludzkiej. Ogólnorosyjski Zjazd or- powych, solidarnych ze światem walczą
ganizacji „Proletkultu" zdecydowanie od- cym o pokój i demokrację, pisałem w szkirzuca jako teoretycznie niewłaściwe i prak- cu o li lt=>raturze niemieckie.i, że należy odtycznie szkodliwe wszystkie próby wymy- różnić dwie literatury niemieckie, że linia
ślania „odrębnej kultury proletariackiej".
podziału nie biegnie międr.y Niemcami a
Na podłożu noV!ych warunków poWS'lala światem, lecz między samymi Niemcami.
zupełnie swoista lron<:epcja
pewnej gruP,Y
Nie przeżyłem lat okupacji faszystow•
plastyków, dążąca do lik"."idacH. starej bur. skiej w kraju i dlatego może· dla wielu
żuazyjnci estetyki i do mdustr1alnej (prze,
mysłowej) sztuki.
„Perkal - to taki sam mój głos będzie miał mniejszą wartość od
produkt kultury artystycznej, jak obraz. głosu tych, którzy tu przetrwali pod tyraObraz umiera. bo jest związany z formamł nią faszyzmu obcego. Ten obcy faszyzm
kapitalia'.ycznego ustroju, jego ideologią kul· przemawiał w Polsce mową Goethego, a
tur&lną, zaś centrum uwaizi artystycznej to listy rozstrzelanych pisał w języku Schilwł?foie perkal,
który staje si~ szczytem lera. Ale ten sam faszyzm we francji mótwórczości artystycznej. My jesteśmy praktykami. Dla.czq~o pr-0dukcja martwych na- wił trzema językami - mową Carducci~
t.u.r iest ważniejsza od produkcji perka~u' go i Leopard. ego, mov. ą Henve~ha i HeiDlaczego trzeba najpierw nauczyć się robie- nego, a co gorsza, najchyfrzej :przema~~ał
nia „martwych natur" a nie odwrotnie! Na- w języku własnym }francuzów. Jak więc
przód do zetknięcia się ar~yst~ z. fabryką! widzimy nie należy łączvć sprawy faszyz·
Nie odrywać sie od procesow zyc1a! I wła mu z. językiem w ogóle, z literaturą w ogóśnie po tC'j dl'odze pójdzie rozwój kultury le, z narodem w ogóle.
artystycznej" (O. Brik, pismo „Lef" Nr 2).
Przyznam, że ze zdziwieniem czytałem
Dalszy okres sztuki rad.zieckiej naceehowa~ w ostatnim numerze ,,Kuznicy" list pro·
ny jest walką o proletariacką Qztukę, wau,
testacyjny w sprawie wystawienia świet~
o polityczną ostrość. o socjalistyezną aktua1- nej komedii Henryka Kleista przez Teatr
nosć. o bezpośrednie włączeni€' . s~tuki do
problemów rozwiązania zadań sociall$tyezne- W oj ska Polskiego ,.; Łodz.i. Autorka listu,
go budownictwa. Chodziło o sztukę, któl'll. by choć zastrzega się, że potrafi <>ddzielić
odzwierc.1adlala
walkę całego proletariatu swoje - jakże zresztą zrozumiałe - uczucia odrazy do „niemczyzny", oburza się,
o socjalizm.
iż jako pierwszą sztukę z repertuaru nie·
Krytyk sztuki radzieckiej ~~ca pjsze! mieckiego wybrano „Rozbity dzban", gra·
„Manet był wiel\).im artystą um1e3ącYT,U wYrazić światopogląd swej klasy w 0~93ę~n~ ny zresztą - jak pisze autorka _..,.. w tym
tematycznie materiale. Ar~ysta radzieckl m~ samym mieście w teatrze niemieckim w
może się zadowolić tylko formą,
Rle musi latach okupacji. Wydaje mi się, że ten mo·
szukać odpowiedrJej formy
do wyrażenia menL nie jest istotny. Niemcy faszystownieobojętnego materiału".
skie od roku 1933, a także i przedtem, proNiewątpliwie wply>v. na. ~szta~towanie si~ wadziły politykę aneksji w stosunku do
formy plastyki i;-adz1eck1e3 ~iał stosunek wielkich umysłów i wielkich pisarzy prze:
Włodzimierza Lenma do sztuki plastyczne]. szłości. W ten sposób sprepar<?wano Holderlina, którego dopiero Lukacs odgrzebał
żywił on
niechęć do abstrakcyjnej, 11 spod gruzów ideologii hitlerowskiej, w ten
szc:r.e~ólnic futurystycznej. s~tuki. Łunnc~r sam sposób przyrządzono Nietschego, któski kou1Jsarz ludowy osw1aty, w swmch
wspomnieniach pisze. że na konkursie i:o- rego również ten sam Lukacs przedstawił
mników Lenin zapytany przez Łunaczarsloe należycie, nie zaniedbuiąc bynajmniej wy-,
go o zdan~e je~?· . k~óry z pr?jck~ó~ za- kazania ideologicznych korzeni faszyzmu,
sługuje na wyroz!11eme, odP?>y1ed~1ał. ,,Ja tkwiących w filozofii tego rzekomego de".'
tu nic nie rozurmem, spytaJc1e się .Łuna maskatora wartości mieszczańskich. W
czarskiego", kiedy . zaś_ :i:-un~c~a~sk1 od- dziedzinie muzyki podobnie wyzyskano
powiedział .że też .n1e w1dzt am Jednego g~ Wagnera. Pamiętajmy jednak, że „Eroica"
dnego uwa!!i I?roi~ktu, Le~m bardzo s~ę Beethovena również służyła jako marsz
ucieszył i powiedział: „A .ia myślałem, ~;
postawicie jakieś futurystyczne straszydło . triumfalny wojskom hitlerowskim, że v.i
Niemczech od roku 1933 wszystkich klasztuką przeszłości. a ~zczegól~ie. ros!_lski syków naginano do potrzeb reżimu, że ich
realizm. przede wszys!k1m „Prnri.oedwd(żnl
wydawan() i grano. Toteż zarzut dotycząkow" Włodzimierz Lemn bardzo cenił. •.

ry tego, iż „Rozbity dzban'' grany był w
Łodzi przez teatr niemiecki, a obecnie ukazał się na scenach polskich, jest bez·
podstawny. W takim razie musielibyśmy
nie 'słuchać Beethovena, przestać czytać
Goethego i Schillera, Nie każdy klasyk
tak jak Heine miał tó szczęście, że zburzono jeg-o pomniki i pod wierszami „Lorelei" podpisywano - autor nieznany. Ale
literatura niemiecka, klasyczna literatura
niemiecka,
nie składa się wyłącznie z
Heinego.
Innego typu są te zarzuty autorki listu,
które godzą w ideologię samego Kleista.
Tu jednak sprawa bynajmniej nie przed·
stawia się tak prosto. Niewątpliwie publicystyka Kleista była obiektywnie reakcyjna, w danym określonym momencie
historycznym. Jednakże nie jestem zupeł
nie pewien, czy jego marzenia o Niemczech jednolitych nie były właśnie w owym czasie postępowe, jednolita bowiem
i nowocze'Sna struktura państwowa Niemiec przekreślałaby feudalne przeżytki
tysiąca księstw i państewek. Nie będąc
ani historykiem, ani biegłym w sprawach
Niemiec, pozostawiam te rzecz specjalistom. Ale myślę, ~ winniśmy przede
wszystkim zdać sobie sprawę z tego, iż
nasz stosunek do pisarzy pierwszej poło
wy XIX wieku, a może nawet i później·
szych, aż do epoki, lldY rodzą się pierwsze
oznaki międzynarodowego imperializmu,
musi być zupełnie inny niż dó J;>isarzy nor
woczesnych, którzy opowiedzieli się po
stronie faszyzmu. Nje wydaje mi się słusz
ne„ ·
można było wyprowadzać genealogię faszyzmu z „wiecznych" cech narodu
niemieckiego, czy też z dążenia pisarzy niemieckich pierwszej połowy XIX
wieku do u jednolicenia Niemiec. Faszyzm został zrodzony w epoce imperializmu, wyrósł z zaciekłej obrony
ginącej burżuazji. Kleist nie był pisarzem
ginącej burżuazji. Właśnie w „Rozbitym
dzbanie". widać wyraźnie ów pobłażliwy,
a jednocześnie przychylny stosunek do
mądrości ludowe.i
obok zdecydowanego
stanowiska w sprawie państwa i prawa
ńl'emieckiego.
ów urzędnik z Utrechtu
(akcja komedii celowo jest przeniesiona
na teren Niderlandów) to nic innego jak
symbol Oświecenia, któl'e łamie partykularyzmy obyczajowe, polityczne i prawne.
Podobnie jak u Moliera wysłannik królewski nie może być traktowany jako do·
wód „reakcyjności" Moliera, tak samo i tu
ow wizytator i pogromca nieuczciwych
sędziow i kodeksu zwyczajowego jest nosicielem postępu. I taka też jest ideologia
tej komedii

bv

Być może, iż należało r-oz;począć

od Wy·

stawienia „Intrygi i miłości", „Don Carlosa" Schillera, może od „Fausta", może od
„Egmonta" ~ethego. Ale to jest tylko
sprawa kolejności, bo jeżeli zamierzamy
zapoznawać
najszersze masy· z teatrem
klasycznym, to nie uda się tu Wyeliminować niemieckiej literatury dramatyczneJ,
a w konsekwencji - nie uda się pominąć
Kleista, tak jak trudno by zgubić w na·
szej historii literatury, lub w wydawnictwach Krasińskiego czy Sienkiewicza
(przykład to nieszczęśliwy
chronologicznie, ale zato bardzo dobitny - vide: cała
ideologia „Trylogii") jak tudno by pomi·
jać w przekładach z rosyjskiego reakcyj·
nego :z poglądów poetę Tiutczewa, który
obok wspaniałych liryków napisał także
odę „Na wzięcie Warszawy" .
Żadna, nawet usprawiedliwi.ona nienawiść do takiej czy innej politycznej grupy
narodu, która narzuciła jakiemuś krajowi swój' zbrodniczy rel;im, nie p_owinna
nam przesłaniać prawdy o kulturze tego
narodu, tym bardzie.i że ani Mussolini ani
faszyści. nie mogą
zmusić do milczenia
wielkich humanistów Italii, ani Petain
i jego zausznicy nie potrafili obniżyć wiel·
kości Kartezjusza i Diderota, ani Hitler
nie zagłuszy prawdziwej mowy niemieckiej. Prawdziwe mowy narodów zawsze
świadczą przeciwko tyranom. Jest to jedna z niewielu ,,wiecznych" prawd.
Twórczość pisarzy z okresów historycznie zamkniętych i iuż przezwyciężonych,
można i trzeba rozpatrywać jedynie w ra·
mach ich epoki. wystrzegając się porównań i traktowania ich jako protoplastów
tych politycznych i społecznych ustrojów, które wynikły z zupełnie odrębnego
układu sił produkcyjnych. Inaczej bowiem
łatwo wpaść w naiwny ·historyzm, który
tyle już złego wyrządził w naszej wiecizy
o literaturze.

To nie Niemcy i nie klasyczna literatu•
ra niemiecka stanowią ~roźbę dla świata
demokrarji, postE:pu i pokoju, lecz Niemcy faszystowskie w 1ej samej mierze, co
Francja. Ameryka. Anglia czy też Chiny,
gdyby uległy faszyzmowi. To nie klasycz·
na literatura niemiecka nam grozi, lecz ta
międzynarodowa literatura,
która godzi
się być na usłup;ach
ideologii wrogich
sprawie ludzkiej. Myślę. że między Niemcami i Niemcami faszystowskimi jest taka
właśnie różnica
jak między Kleistem
i Hansem Hcinzem Eversem, którego we
wspomnianym liście niefortunnie posta·
wiono tuż obok twórcy „Rozbitego dzbana" i „Penthesilei".
Paweł
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Paryżu czyi i Rozmowo Paryżanina z Rosjaninem

PARYŻANIN

ROSJANIN

Więc mórz hlperborejs;kich przebyłeś obSllary,
mrnźne kra.je i owe pustynie bez miary,
kędy syn Aleksego 1) królom przykład daje,

'Nic dotąd nie ceyfałem _z tych tę~ch pisarzy.
Muszę oi tu zaś wyznac zasadę memilą:
chcę by się z pożytecznym przyj<;m~e łączył~
Lubię gdy się rozsądek w masce sm1echu zbllz.?.
· bom tylko dla za.ba.wy przybył do Paryża.
Czy przemyślnego ludzkiej n a tur y malarz.a,
oo śmiejącą się mądrość na scenie odtwarza,

ustana..wia,jąc sztuki, prawa, obyczaje?
I pc.cóż wam porzucać siedm gwiazd Niedźwiedz.tcy,
piękne miejsca, gdzie nasł mądrzy pctlróżnicy
dGSIŁli, dtiąc Bereasza hor yzont mierzyli,
po.cl biegunem spłairaczcnym przez N ewt-Ollll. byli,
aby w tak wielkim dziele, miast stu wieńców sławy,
dwie Lap{Jnki kwadrantc.m porwać z tej wyprawy?
Czy dla tych SJ1.mych celów jesteś między nami?

pot&mność już zaćmiła?
PARYŻANI. N

M6wisz o Molierze?
ROSJANIN

O, jego pa.nowa.nie minęło w tej mierze.
Nasz wiek jest subtelniejszy, scenę cczysze'Wną
w p05zuldwane piękno w r eszcie przystrojon().
NiPWa. w farsach llltm 1'-05nie i w Ramponeau 13) chluba,,
miast l\flzantr1>pa m~my dziś Rcusseau'a Jakub&
który chodząc czwaraklem sałatę pojada,
że publika aż wyje w~dowisku rada. 14)
Rozpozna~ z widowiska mą ojczyznę śmiało.

Nie. Chcę ~ię oświecać, uczyć między wami·
ZGbaczyć naród sławny, słuchać, obserwować.
PARYŻANIN

Cóż cię mcże na

brze.1 ach Zachodu zzjmować?
Przecież w asze r czl egle s•ięgają dziedziny
cd cesarstwa. chhlilkiego do krajów Krystyny.
\Vasze męstwo już c'llczuł heros Narwy starej t)
i za.drfały w B :nncjum e>krutne janczary,
z.uchwały Prusak zrat.?.ł pr zez was powelcny,
przeto wiedz;a jest u wa.s, zwycięzcaw wszej strony.

ROSJANIN
Dostrzegam w twoich słowa.eh szyderstwa niemało.
Jużem się dcść nasłuchł'l ł· Powiedzmy wręcz sobie~

po pięknym dniu iiadeszła do was noc w tej dobie.
Z talentami tak samo ja.k z gotówką byWa:

ROSJANIN
Historii annały
sławią ~'ego rozkc&Ze i śV1-1'ecą dnl chwały.
Serce mi nawskróś drżało w toku e>powieścl,
gezie się tryumf sz.tuk waszych, wdzięk zabaw nie zmieści.
Co za 1;za.r g-dv okryte już pcdbojów chwałą
dni jeszcze ka:ide z waszych świąt opromieniMo!
Cutłzczicmiec podzi'l".'ia jak na świetnym dworze
eór och'•kr:skich tn 'ąc fa.ńczy przy Amorze,
piękn dd i\lon tba z.onów, bós1wa Chatillonów,
czułe z rcdu Nem oursów, a piepl"Lne z Bc.u'1Ilonów
wic dą, ta.ny z Ludw ikiem wśród kwieola szpalerów,
ujarzmfon cgo Renu wieńcząc buba.terów.
P errault uroczyst~go Luwru cuda wmosl,
nad wiersza.mi wi elkiego Comeille'a łzy rosJ
Wi-Olki Kondeusz, s erca jesZC2C &ulej pieści
Rwine o·powl a dając H enriety 2 ) boleśoi,
a skrył to piękne imię w postać Bereniki,
dwu wzru:;zających żarów malując tajuikl,

dziś bra.k, a jutro znuwu ohfitość szczęśliwa;
Wszystko psuje się z.wolna, jeślłm pojął ninie,
lecz nie ma wielkich mężów w tej wasz.ej ruinie?
Czy coś z iych miejsc Minerwę do wygnania zmusza.?
Czy pośród stu dowcipów nic ma już geniusza.?

Chciałem Paryż zcbaezyć.

A tu juz na radnścla, tętniące miast bruki
C<.l!>ot sprown dza. różne pnemysły i sztuki,
'IH'ZY&ikie sztuki na. r-Ozkw at tryumfalnej ery.
Ze ~tu z'lmków skrzydlatych francuskie bandery•)
na w~ pa k pysze narodu dufnego w Cromwellu
przeraziły Tamizę i perty Texelu.

•
Vo-ltaire.

PARYŻANIN

Nie żal n am ~ cperetkl, z kiennaszu si ę zbierać,
by s ty l aĘal!cmicki Le Frnnc'a rGzbierać.
W świat wieści z ust Le Franc de Pompignana bierą,
że król pro;ę, a nawet w iersze czyta jego.
Wie świat. że w parła111tncie ap tekarska w iara
swych braci jezuitów pe:gnębić się stara, 18)
bo każdy ma swe ziółka. n a tar g, za.dufały
- jak Le Franc - ż• mu za płat gapi !Mę świat cały.
I có:i: llGwiada Mllskwa na te świetne spory?
ROSJANIN
Nigdziem o nich nie słyszał j eszcze do foj pory.
Półnoo, Germania., gdziem był zwrócił kroki swoje,
nie wdedzą, że istnieją takie sławne boje.
PARYŻANIN

płl}llJ• zmdwne przeri; tych lat wspa.niałosci,
csiągnawszy w st~etniej uprawie f}cjnałość,

Pf.wno

z waszych biegłych t'ąk nowych nibnły 1młorów,
bo c.~s państwu powinien pnyczyniać SPiendorów,
1'!c7. w wielkim mieście zna.leźć je próżno się silę.

Co? Mćllg n aszego kleru, Gazf la Kcścielna,
tak jl\k& czyst~ 1f~ ~
leśmkrleln::l,
1>7.iennik Chneścijanina, z Trevoux Memoriały
czyi P<lPrz.ez. ~orza do was nie dolatywały?
ROSJANIN
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bogactwa tyl"4
To zbytek niebC'Lpicczny pożarł naS!ie kasy,
umysły się zmieniły, fatalne są cz.asy.
DzlsłaJ Już

nie roo:.tacza

się

cóż

ze

wspaniałości

da.wnych wam
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Co? Taka

ROSJANIN
A

Nie.

nieuwykłość

1l0c>tało?

nieznana wa.m

wszędzie?

ROSJANIN

Żadna wieść nas nie dcs:zła.

Gemusza? Wielki Boże! Jeśliby spotkano
kagcś, kto by zasłużył, mówię, na to miano,
to by śmiałka skarano wkrótce tak S@wicie,
że nie mógłbym za jego n awet ręczyć :iycie.
Już Bertbiery, Cha.umclx y i F reronów 10) świta
dm·e w trąbity potwarzy. już i hipokryta
uśmiecha się, przez diabła opęta.n u jada,
psów świętego Medarda. sfora na łup wpada.
i ledl\<ie wyzwolony trybunalski skryba,
pedant bez cui i wiary, zbiegły wariał chyba,
co ma zawiści pełną dufność w swym dowcipie,
knuje, bazgrze, donosi, OSZC'Lerstwami sypie,
gderLe i nawet cnoty pnemieni w straszydła.
Pm'Z-Orono wszystkie strzały, dybią w szyst kie sidła.
Są intrygi na dworze, S1ZCzucia, run do względów
u małych pratekt-0rów bez zasług, urzędów,
wrogich sztukom, talentom ('za.cnyclt już nie liczym),
a poboinych ze strachu, aby nie być niczym.
Nie śmiac iść z tym do króla, bo go pDtwan złości,
oojąc się czujnej w jego spoj rzeniu mądrości,
te ptaki nocy w·. l'Mlh ~ą.w~y S!ill'e g.-o
tru~nami zawistnej swojej pychy zioną.
„Buzia na myślącego człeka! - m6wią sobie.
Geniusz! Tyle czelności mieć w jednej osob ie!
O protekcję nie prosił nas, z czego wynika,
że to człowiek zepsuty, kawał bC'Lbożnika,
mówi, że Bóg nam w serca wrył się swą istotą,
że przebacz.a, że dość go pokochać z prcst.otą,
on przecie w głębi duszy już się śmiać zaczyna
z l\'Iarii Alacoque, „Kwiatu Swiętych" i Fantyna. 11)
Występkom pobłażliwy, czuły dla nędzarzy,
o ludziach, że są braćmi , rozgłaszać się wa.ży,
a potwornych skrupułów nikczemną obroną
śmial twierdzić, że Newtona wręcz nie p&tępiono.
Spailić go jest i mądrą i chwalebną rnecri;ą"·

PARYŻANIN

No.„ mamy remonstrację~) nierzadko wspaniałą,
a na stemplo-wym podpis „Ysa.beau" 1) pa.pierze,
gdy przyjdzie jaka bieda, w opiekę na.s bierze

PAR Y ŻANIN
Barbal"Lyńska nacja!
'l'ak przyc.hylny im duch mój, a w tak wielkim
wderzył, że na Północy jest cywilizacja.

błędzi<>

Tak dowoli w tym godnym konsystorzu skrz~
staruchy o stos modląc się dla infamisa ,
a wśród tych modł6w wzrok im na niebie mwisa,
Za własne grzesw w młodym popełnione wieku
pokutują depta.jąc po mądrym człowieku.

ROSJANIN
To dużo, leez gdy na r~ Anglia., kra.i boga.ty,
by wytcczyć wam wojnę, rzuci swe duka.ty,
pa pier z takim podpisem to trochę za ma.Io,
zołnierzy, marynarzy, statków by się zdało.
PARYŻANIN

• Mamy u nas w

Paryżu

wai niejsze

kłopot~.

ROSJANH'
r-óz takiego?

ROSJANIN
by się kształcić na brzegach Sekwa.ny
jako do ' Aten Scyta sze(tł niec.krzesa.ny,
. i ten cię tu zaklina drżący z eiekaiwości,
byś kryjące mu o·czy rozproszył ciemności·
Czyż współczesne talenty ja.kiś strach przegania
przed cud7ommcem, który pragnie ich ~nania?
Czy świetny (J>rzeł z l\feaux 11 ) i łabędź z Cambrai u) dalej
w tym świecie cświecc nym nie mają rywali?
Naczerpa.wsrlY z t ak wlelkiC\i wiedzy, ich uczniowie
czy coś dzieiWic.:W, po tak szlachetnej wymcwie?
Przychodzę

PARYŻANIN

PARYŻANl~

J a,1JSE;niusz.·. bulla„. jej t,a.jnikl,
dwu sratfl(!zny ch nbmów zapędy i krzyki,
święte w eksle do spłaty przez umarłych roty 7),
mka.rżycielskie m~wy li drgawki boleści 8)
n amyeh wspaniałych dziejów dopełnia.ją treści.
Le Fraitc de Pompignana 1) wiekopomne dzieło
bardziej umysły niż sa.m Pol!ssot zajęło.

O tak, bo żagiew Boska prz.e'Z nich zapaJona;.
połyska n owym ogniem w cale nie strawiona.
Są ojcowie KC>ścio.Ja n awet w naszym gronie,

Piotr Wielki.
Z) Karol XII szwedzki, który pobił Piotra W. pod Narwą
w roku 1700. a w r . 1709 został przezeń p obity p od Połt awą.
3) ·Księżniczka angielsk a, żon!l; F~lipa ?rl.ea~skieg~, jedynego brata Ludwika X IV, n a k to r eJ zam <Jw1em e Racme n a-

Mistrz Abra ham Chaumdx i Bayer fra.neiszka.nin,
B erthier zl!.ś jEzuita, diakon T rublet z.a nim,
Ncno tte. Caveirac skdki, innych cale mrowie
są wśród n '.}S t ym czym b yli już apost<tłowie,
zanim ogień n iebies!ti zstąpił na nich, a to
w sw ym b ezbc:inym Situleciu szlachetną oświa.i.t,
bo kryli część prz.eważną swych umiejętności,
pisali b ez dcwełpu, z tak czystej skromn ości
że czytelnik a nudą już ~bll'żność darzy.

pisał „Berenikę".

4) T o barokowe porównanie ma oznaczać dwieście st atk ów
wojennych L u dwika XIV·
&) Mowa w dawn ym p arlamencie f r ancuskim , zwracaj ą:a
królowi uwagę n a niezgodność edyktu lub postępowania
z prawem.
o) Współczesny sekretad parlam ent u pa ryskiego.
1) Do tego miejsca sam Voltaire d aje lakoni~zn.ą n?tę, ż~
według Valeriusa Maximu sa (I. w. po Chr.) drmd~1 p~zycz~ll
pieniądze ubogim pod warunkiem zwrotu na ~ru~111: swlecie
S) Aluzja do jansenistycznej sekty k·-'1wulsioms~ow.
.
' ) Współczesny Vol taire'owi autor klasycyzuJących <X}.
wróg Oświecenii.

StraMille! Pełen współczucia jestem i boleści
gdy o wageym narodDe takie słyszę wieści
PARYŻANIN
Mówiłem czystą pra.wdę, boś nie chciał obsłoay,
ale nie pomyśl sobie, że smutnie zgaszony
raz na :zawsze z Paryża uszedł rozum zdrowy.
Są ~ dobre serca, są otwarte głowy,
eo ojcz.ymę mą w błędy uwikłaną srogo

t: manowców na trakt prosty wyprowad.7.ić
Nietmdługo popra.wią się Francuzi mili.

RO S JANIN
O,

wymień mi

tych

świętych,

w których niebo płonie.

w r.

1760 aptekarzom par yskim, czułym n a k onkuren w jednym z k l asztorów jezuickich
prz~mycane lekarstwa. Rozgłosi~szy, że lekarstwa te I?r7:eznaczone są do trucia jansenistow, aptekarze wytoczyh Jezuitom proces, D" rnocy którego ojców z odnośnego klasztoru
10)

cję

udało się pochwycić

potępiono.

11) Bossuei.

12) F enelon.

mogą

ROSJANIN
Bądź
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1)

ROSJANIN

zldrów!

Wrócę,

gdy

stwierdzę, że się

Przełożył

odmienili.
Adolf

Sowiński

la) Właściciel modnego kabaretu paryskiego, gd zie byviall
nawet książęta krw i.
14) W r. 1760 w ystawiono w Komed ii Francuskiej facecję
o filo zofa ch, w któr ej Rousseau jako zwolennik powrotu do
natury chodził n a czw orakach, jedząc liście sałaty.
1 5) Eliasz Freron, ~łynny krytyk, najbardziej zacięty wróg
Voltaire'a i wszystkich filozofów Oświecenia. Voltaire gdzie
indziej pow iada o nim , że gdy raz w-wąwozie ugryzła go
żm ija, F reronowi to n ie zaszkodziło, ale żmija zdechła.
1 6 ) M aria Alacoque słynna z h alucynacji
zakonnica
francuska, od której poczynają się nabożeństwa do S erca J e zu sowego ;„Kwiat świętych" - „Flos sanctorum", dzieło
buduj ących żywotów hagiograficznych, napisane z końcem
X VI w. przez jezuitę hiszpańskiego Ribadeneyrę; Fantin proboszcz z Wersalu, który miał uwodzić penitentki i ukraść
sakiewkę konające mu, do którego był wezwany jak o spowiednik .
l'fa7Wiska nie o bjaśnione albo mówią same za siebie albo
też nie są istotne, dotyczą bowiem małych postaci z epoki
wolteriańskiej, a charakter ich jest łatwy do odcyfrowania
z kontek stu.
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IE

będzie

wielkiej przesady,
powie, że od czasu
Wojciecha Cybulskiego, który
zauważył
pewien związek
„Hymnu" z Improwizacją
z III części „Dziadów", historycy literatury polskiej nic nowego o tym utworze nie
powidzieli.
Zastanawiano się, dlaczego Zwiastowanie odbywa się na Sjenie, a nie w izbie
mieszkalnej, skąd się wzięła gołąbka, dlaczego Mickiewicz miesza scenę Zwiastowania ze sceną chrztu Chrystusa w Jordanie,
odbiegając rzekomo od tradycji biblijnej
i ikonograficznej, lub skąd poeta wziął
gwiazd na splecenie wieńca Bogurodzicy
nad głową. Jeden filolog ciągnął do lasa,
drugi do Sasa, jeden do ks. Odymalskiego,
drugi do Tassa. Ponieważ przy tej sposob·
naści niektórzy badacze zdradzili zupełną
nieznajomość sztuki chrześcijańskiej, więc
jakby dla wyrównania znaleźli się i tacy,
co o wierszu tym pisali tak, jakby to było
dzieło pędzla.
Np. St. Windakiewicz powiada: „Autor w zywa wiernych do uczczenia chwały Matki Boskiej i opisuje chwilę
zwiastowania, z siłą, wyrazistością i delikatnością włoskich prerafaelitów''.
jeśli się

KUBACKI

Kłopoty

kiwanego, cichego a łagodnego archanioła
Gabriela". Gdyby Tretiak wszedł kiedyś
io muzeum i zobaczył jakieś Zmartwychwstanie starego włoskiego mistrza, to by
zapewne nie imaginował sobie tego tematu
tak idyllicznie. Nie 'brak bowiem obrazów
przedstawiających Zwiastowanie jako scenę zaskoczenia i przerażenia dziewczyny
przez niebiańskiego posłańca. Teksty literackie są jeszcze wymowniejsze. Przypominam mistyczno-zuchwałą etymologię i·
mienia Gabriela, jako siły bożej, którą rozwinął w jednym ze .swych kazań mistrz
Eckehardt. Znajdujemy' ją rówmcz w
przywiedzionej postylii Wujka, w nauce
Na dzień Zwiastowania Panny Marii:
„Posłał tedy nielada posła, na taką zacną sprawę, ale Archanioła Gabriela: co
się wykłada moc boża, albo raczej, Bóg
jest mężem moim: którym samym przezwiskiem dosyć okazował, na co był posłany: zwłaszcza aby zwiastował poczęcie
i porodzenie tej Pannie, która miała począć i porodzić moc
Boga najwyższego
Jeszcze większe kłopoty nastręczała ge· (który jest syn jego) mając za męża nikogo
neza. Tretiak odważał, jaką część religij- inszego, jedno Boga, z którego począć mianego natchnienia winien był poeta Matce ła".
Boskiej, a jaką Maryli. Chmielowski są·
Parę słów wypada poświęcić
Sjonowi,
dził, że „Hymn" powstał jako podziękowa który
niepokoił
historyków literatury.
nie za ocalenie w kąpieli w Niemnie i był Skąd zjawia się Sjon przy Zwiastowaniu,
zdania, że obraz Matki Boskiej ma rysy które przecież odbyło" się w mieszkaniu
drogie poecie, a rzadkie w rasie wschod- Najświętszej Panny?! Na razie poprzesta·
niej. Kleiner mówił o próbie siły z Klop- niemy na przypomnieniu, że w literaturze
stockiem „na terenie owych koncepcyj naj- religijnej Matka Boska nazywa się dość
wyższych, którymi on ośmielił się napełnić często panią z Sjonu. Ten typ peryfrazy
poemat: Bóg, prorok, cheruby, nieskończo· upowszechniły maryjne kazania, pieśni
ność, wieczność, wieków -otchłanie, skona- i nabożeństwa. Fr. Ksawery Dmochowski
nie świata, niebiosa, piekło i gwiazdy". przestrzegał poetów w „Sztuce rymotwórKridl doszedł do wniosku, że „geneza Hym· czej":
nu przedstawia się dość tajemniczo" i
Nie może wieszcz przyzywać córek Hewspominał „o dużej mocy sugestywnej
likonu
ostatniej zwrotki".
I razem wsparcia Pani z górnego Syjonu.
Prawie wszyscy badacze ulegli sugestii
religijnego tematu, co przy znanych me- Syjon, wzgórze, na którym w Jerozolimie
sjanicznych tradycjach polonistyki nie mo- stała świątynia Salomona, w hymnologii
gło się przyczynić do posuni ęcia naprzód
oznacza w przenośni niebo. Dlatego w
wiedzy o wczesnym okresie twórczości Mi- wierszu „Na obraz Wniebowzięcla", który
ckiewicza. Nie wiele nąm mówi i nie wiele z francuskiego przełożył pseudoklasyk
nas obchodzi fakt, że Klopstock jako pro- Dyzma Bończa Tomaszowski, czytamy:
testant nie mógł należycie przedstawić
Zwiastowania! Nie bardzo też możemy poJuż ją jasność otacza
górnego Syjonu.
jąć, dlaczego według Tretiaka „tylko wi·
leński romantyk mógł zrozumieć, jak szczy- Podobnie Mickiewicz w pozmeJSZej paratny ideał krył się w temacie Zwiastowa- frazie „Z Petrarki" powie:
nia i w ogóle w postaci czystej DziewicyNiech przynajmniej moje zwłoki
Matki". Zwłaszcza , że z tym religijnym naPośród zielonego pola
.maszczeniem i wtajemniczeniem młodego
Zasną, gdy duch uleci ku bramom SyMicki~wicza sprawa nie przedstawia się
jonu!
zbyt dobrze. Sam . Tretiak nie ukrywa, że
„Hymn" Mickiewicza jest chłodny i retoSyjon - świątynia - niebo jest siedziryczny. Także Walery Gostomski żywił co
bą Ducha Świętego, który zstąpił na dziedo tego pewne wątpliwości:
wicę podczas
Zwiastowania. Pamiętamy
„Któż nie odczuje mocy tego wzniosłego początek hymnu do Ducha Świętego, któpienia? Jest to prawdziwy hymn chwale- ry w „Konradzie Wallenrodzie" śpiewają
bny, godny swego świętego przedmiotu. krzyżacy przed obiorem wielkiego miAle czy zdoła on kogo wzruszyć i przejąć strza:
do głębi? Nie jest to typowa, wprost z ser·
Duchu, Światło boże!
ca płynąca liryka Mickiewiczowska".
Gołąbko Syjonu!
Ignacy Chrzanowski widział w „Hym·
Dziś chrześcijański świat, ziemne podnie" dzieło nade wszystko wyobraźni w
noże
przeciwieństwie do · utworów rzymskich
Twojego tronu
poety, w których jakoby ma panować ró·
Widomą oświeć postacią
wnowaga między pierwiastkiem lirycznym
I roztocz skrzydła nad syjońską brai epickim czyli między wyobraźnią a mycią!
ślą i uczuciem. Kridl podsumował wyniki
badań w słowach: „Geneza Hymnu przedWstępowanie na Syjon to motyw triumstawia się dość tajemniczo, niektórzy kry- falnego pochodu boskiej oblubienicy. Świę_
tycy wątpią nawet o szczerości wyrażo· to Zmartwychwstania to jakby uroczystość
nych tam ucz\lć religijnych".
boskich zaślubin, mistycznych godów mał
żeńskich. Stąd w hymnach, pieśniach i ho2.
miliach, przeznaczonych na ten dzień, pojawiają się obrazy
„Pieśni . nad pieśnia
Mickiewiczolodzy gubili się w roznego mi''. We wschodniej poez]i ukochana · urodzaju dywagacjach religijnych, a zanie- kazuje się zazwyczaj w królewskim ma jedbywali takie konkretne rzeczy literackie, stacie, w towarzystwie gwiazd i księżyca.
jak tradycje hymnologiczne.
Tad. Kowalski przytacza ·wiersz ze zbioru
Jak już wspomniałem , niespodzianką dla pieśni osmańskich:
badaczy było zjawienie się gołębicy,
symbolu Ducha świętego, natchnienia bo- Na niebie poruszają się gwiazdy i księ_życ,
to się zatrzymują, to znów idą naprzód;
żego, w chwili zwiastowania. Dla usprawidziałem dziś kochankę,
wiedliwięnia Mickiewicza trzeba było wzy·
myślałem, że to król idzie.
wać na świadka malarstwo religijne. Tymczasem wystarczyło znać t eksty literackie.
Gwiazd do korony Matce Boskiej nie
Wc~~ -J najoierw, jak przy.stoi, ewangelię musiał
Mickiewiczowi użyczać Tasso, bo
Łukasza, który przedstawił Zwiastowanie: stały to atrybut Najświętszej Panny, po„A P anna Maria rzekła do Anioła: jakoż chodzący - nawiasem mówiąc - z Aposię to stanie, gdyż męża nie znam? Anioł kalipsy i nieźle znany literaturzP. polskiej.
odpowiedziawszy rzekł jej: Duch święty Weźmy choćby odę Fr. D. Kniaź nina „Do
zstąpi na cię „ . " (I. 34- 5). Zajrzyjmy z ko'Tqjświętszej Panny":
lei do „Postylii katolickiej o Świętych" JaO, której tron jest wysok:
kuba Wujka Oto lekc.i " Na d7 ień ZwiastoPrzy bóstwa samego tronie
wania Panny Mar1L „By tedy Maria pokorną nie była: te dy by był nad nią Duch
B oży nie od ooc zął : abyć był nie odpoczął
t edv by iej był płodną nie uczynił. Bo jaJakąż ozdobę dać moż em
koż bv bvh z niego, a bez niego począć
Na świetność twoj ego czo!&,
Której sam ksi ężyc podnożem,
miała?"
A gwiazdy świ~ca dokoła ?
.T. Tretiak ci ziwił się. że w wierszu Mickiewicza występuje prorok „zamiast ocze·
(Liryków II. 7)
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Studia nad religijnością Mickiewicza i jego czcią dla N. M. P . przesłoniły badaczom
właściwą, historyczno-literacką stronę zaga~nienia: l?oetykę kl~sycystyczną i spe-'
cyf1c~y, 0~1~?1nastow1eczny charakter u•!w.orow reh?11nych. Sche~atyzm wyobrazm kryt~~ow do~a~ał się sche~at~mu
kompozyCJl poetyckie] '"'.'edług J.ak1egoś
fantastyc~ne.go . kan~nu .1konograf1c~~ego.
Utwór M~ck1ew1cz.a Jedn~ ~rakto~ah Ja~o
scenę Zwiastowania, czyh Jako wiersz op1sowy, ~ tymcza.sem b:ył to - h~mn .. Drudzy zas szukah w mm wylewow hrycznyc~, a .tymcz~e?1 była to - od.a. Gru?e
~o i:1~po_rozum~eme gatunkowo.- lit~:acktt?,
Jeśll idzie o historyczne badame p1srruennictwa.
Oda religijna nazywała się hymnem. Zarówno hymn jak oda miały się według poetyk klasycystycznych odznaczać wzniosłością, uroczystością i entuzjazmem. O
wzruszeniu, liryce z serca płynącej, nie ma
i nie mogło tu być mowy. Oda według
Dmochowskiego:
Trwoży

ogłaszać wyroki, ich mówić językiem,
obejmować przeszłość, przyszłość przeni-

bios

w wielkich obrazach, w

świetnych

myślach błyska

W niej staje w całym świetle sztuka rymo.
piska.
Nie lubi się poddawać pod prawa nauki
I nieład w niej szczęśliwy wyskokiem jest
sztuki.
Jeszcze dobitniej charakteryzuje gatunek
zbliżony do ody nota
do „Rozmarynu"
Kniaźnina: „Czucie wciąż jednostajne, obfitość rzeczy rozmaita,
ogień
wyobraaeniom posłuszny i wylot w zacieczeniach
swobod'!'ly; a za nim śmiafość podobieństw,
rozstrzałów i wyboczeń, przejście z obrazu
w obraz lekkie i niezszyta stykających się
z sobą myśli osnowa; na ostatek ciągłe
zmiennych widoków. skupienie czyni to
Poemat lirycznym. Nie trzeba dodawać,
że taka poetyka tłumaczy retoryczny charakter, wszelkie kwestionowane „rozstrzały i wyboczenia" oritz „niezszytą osnowę"
myśli w Mickiewiczowskim „Hymnie" jako celowe zamierzenie artystyczne.

Występujący w
„Hymnie" prorok, w
pewnym sensie sobowtór poety, był zagadką dla niektórych badaczy. Wspomniana poetyka ody religijnej rzuca nieco świa
tła na wyraźne pomieszanie dwu pojęć, z
jakim spotykamy· się w preromantyzmie
i romantyzmie: natchnienia -poetyckiego
i uniesienia religijnego. W Horacjuszowej
klasyfikacji twórców „vates" (wieszcz.
p.l'orok) jest poetą, co osiągnął najwyższy
stopień
natchnienia. A. K. Czartoryski,
którego dzieło znali filomani 'wileńscy, pisał o „wieszczu", że uchodził on w mniemaniu starożytnych za twór nadludzj{i
i nadprzyrodzonymi geniuszu obdarzony
własnościami. „Niebieskim zdaje się takowy wierszopis oddychać natchnieniem, nie.

'

kać, a przez władze te (spojone uro"kiem

mieć oddany sobie rząd nad uprawo wpędzania ich dowolnie
w zachwyt, miotana ludzkim czuciem i namiętnościami".
Podana charakterystyka
tłumaczy uroszczenia Konrada w Improwizacji. Leon Borowski widział najdoskonalszy wzór ody w pieśniach Dawida i cytował słowa św. Hieronima, który natchnionego psalmistę nazwał chrześcijań
skim Simonidesem, Pindarem, Alceuszem
i Horacym. Poetyka ody i inspiracyjna
teoria twórcz-ości tłumaczą opracowywanie
przez poetów tematów religijnych jako tematów literackich i nierzadkie poetyckie
stylizacje „prorockie" (np.
wspaniały
wiersz Puszkina pt. „Prorok").

harmonii)
mysłami,

W odzie, zwłaszcza religijnej, w koncepcji nagłego uniesienia i gwałtownego wylania natchnień poetyckich, zawiera się
pierwiastek impriowizacji. Mickiewicz nadał hymnowi świadomie cechy improwizacji przez „nie1ad szczęśliwy" i urozmaicenie wersyfikacyjne. Co więcej, wprowadził nawet motyw improwizacji i przygotowania się do improwizacji, prośby o
natchnienie- w osobie proroka. Prorok
Mickiewiczowski to jakby guślarz z tajnych obrzędów, mówca lub poeta loży, albo przywódca chóru. Nie brakło w epoce
nurtów irracjonalnych, przenikały one do
poetyki i wywierały wpływ na tematykę
wierszy. Natchnienie poetyckie zabarwiało się od prawieków teologicznie, uchodziło
za uniesienie religijne. Platonizm kojarzył
się z naukami hermetycznymi, które uznawały instytucję „proroków" jako przewodników gromady wiernych i improwizatorów - nauczycieli modlitw dziękczyn
nych (w poetyce nazywał-o się to „odą").
Było to nawiązanie do tradycji apostolskiej, kiedy to żarliwszych, zdolniejszych
jednostek nie obowiązywała formuła liturgiczna, lecz mogły one modlić się własny
mi słowami (Dzieje Apostolskie X. 7.) (co
w poetyce nazywa się „improwizacją").
Wzniosłość, czyli cechy ody, podziwiał
w księgach Mojżesza już Pseudolonginus
w traktacie „O górności". Poetyki klasycystyczne miały rubrykę na gatunek religijny. Preromantyzm i romantyzm żywo
zajął się p-oczją hebrajską, w której podziwiano przede wszystkim górność. Wystarczy przejrzeć listę nazwisk, które wymienia Borowski: Batteux, Lowth, Herder,
Wiliam Jones i Schleglowie.
Oda religijna była modnym gatunkiem
literackim w XVIII i z początkiem XIX
wieku. To nie była wyłącmie kwestia wiary i szczerości uczuć, jak zdają się mnie·
mać historycy literatury polskiej. Takie ody pisywali również racjonaliści.
okładał ody religijne Aleksander Pope
i Wolter. Oto charakterystyczny początek
ody Woltera „Sur Sainte Genevieve":

LEON PASTERNAK

LEGENDA ŻYWA
l\loja. ziemia. rodziła. nienawiść.
moja. ziemia rodziła rozpacz,
nie uczyłaś nas kochać - ojczyzno.
Jeszcze dziś - oślepieni wolnością nie ufamy przechodniom za nami,
w nocy kroki na schodach - rewizja!
Młody chłopak

mocniejszy od marzeń
wznosi sztandar w pochodzie i nie wie
czym był dla nas, wyrosłych w więzieniach,

kawal szmatki czerwonej na piersi,
choćby strzępek ceglastej bibułki,
w dzień Nadzieji - w dzień Rewolucji,
I.udzie, którym wróclllśmy włarę,
kiełkującą juz pośród rumowisk,
z naszych dziejów budują legendę.'
Nasze pleśni urosły do hymnów,
nasza prawda sumieniem narodów,
nie przelaliśmy krwi nadaremnie,
Nie

jesteśmy zbutwiałą legendą!

Myśmy żywi
za.pałamy dziś

I w

chłopskich świetlicr

lampki Lenina.

I zaorzą nlenawfść traktory,
aby nigdy, już nigdy nie wzeszła.
I nauczysz nas kochać - ojczyzno•

•
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ficznym" kierunkiem filo1ogii, z dociekan iami nad pochodzeniem języków, z teologiczną spekulacją nad początkiem mowy
i fan tazjami porównawczo-etymologicznymi, które można uwaźać za bajeczne dziej e
późniejszego naukowego językoznawstwa.
Przykładem filozoficznego językoznawstwa
r omantycznego są pomysły Wilhelma HumMamy dalej w „Hymnie" poczucie potę boldta, według któreg•o słowo jest kwia- ·
gi twórczej i świadomość górującej roli po- tern do którego dąży wszystko w cielesnej
ety-proroka „śród niemej bojaźnią czerni". i d~chowej naturze człowieka; słowo jest
Natchniony niebiańskim ogniem poeta za- najdoskonalszą emanacją ducha jednostpewnia Boga:
·
kowego i narodowego; słowo jest syntezą
p ierwiastka zmysłowego i niezmysłowego,
Takim grzmotem twoje chluby
duch a i świata, dlatego jest ono pośredni
Gdzie piekło, gdzie gwiazdy świe cą,
kiem między przedmiotem i podmiotem,
Nieskończoność niech oble c ą,
skoń c zonością i nieskończonością, rzeczyWieczność przeżyją!
wistością i ideą, światem i jaźnią.

„Hymnu na Zwiastowanie"
Qu' apperęois-je! est-ce une deesse
mes regards sur pris
Qui s'offre
Son aspect repand l'allegresse .
Et son air charme mes esp rits.

a

„Mes esprits" to reminiscencja fizj ologicznej teorii o duchach życiowych (spiritus
vitales) ludzkiego organizmu. Pluralis to
częsty w klasycznej lit eraturze francuskiej
(Littre w swym słowniku przytacza przykłady z Racina, Moliera, Woltera) , r zadki
w polskiej literaturze pięknej . Wiersz
„Hymnu": „Duchy me bóstwem zapalę"
łączę z francuskimi lekturami Mickiewicza. Nie byłoby niczym dziw nym, gdyby
m istrzem Mickiewi cza także w wypadku
„Hymnu" oka zał się podziwiany, tłumaczo
ny i naśladowany przezeń autor Pucelle
d'Orleans".
"
Warto też przypomnieć choćby wstęp
„eklogi świętej " Pope'a pt. „Mesjasz",
która ukazała się w tłumaczeniu J . Kruszyńskiego w „Dzienniku Wileńskim" :
Wy zaczynacie śpiewać, wy! córy Solimy !
boskiemu pieniu przynależą r ymy.
Nie bawi mnie gaj ciemny, ani czyste zdroje
I myśli n a Parnasie nie błądzą już moje.
Ty w śmiertelną pierś moj ą puść t chnienie
z w ysoka,
Ty coś ogniem święconym dotknął warg
Proroka.
On w przyszły wiek zachwycon, rzekł usty w~eszczemi
Panna pocznie i s yna porodzi dla ziemi.
Oto gałąź w yrast a z J essowego drzewa,
Której święty kwiat wonią pod nieba wyziewa;
Liście jej, duch przedwieczny· miłośnie
Wyższe

chwiać będzie

I ~ajem~iczy gołąb na wierzchołku siędzie.
Niech się s ączy z powietrza nektar świeżej
rosy,
Ziemio! zadrżyj z radości, zadrżyj cie niebiosy!
I tu m~my ory~alnie przetworzony
~ot~·w Zw1astowama z nieodłączną gołę
bicą:

Miał

zapewne Mickiewicz przed oczyma
wzory rosyjskie. Dużą popularnoś
cią cieszyły się wówczas n a Litwie religijne ody D zierżawina (Do Boga, Do Chrystusa, O nieśmiertelności duszy). Ze wzglę
du na maryjny „H ymn" Mickiewicza warto przytoczyć jego słowa o odzie Dzierża
wina „Do Chrystusa": „Szczególnie pięk
ny jest ustęp, gdzie poet a powiada że
także

wśród ciemności, okrywających ludzkcić
światło n iebi eskie nie mogło znaleźć przy~

st~p:1

do niej, aż n akoniec ukazał się strum1en czysty ducha Przenaj świętszej Dziewicy; w n iej po raz pierwszy odbił się promień Boży i zajaśniał nad Upadłym czło
wiekiem" .

4.

Prawie wszyscy nowsi badacze zgadzają
„Hymn" jest wyrazem samowiedzy
poetyckiej czy poczucia mocy twórczej u
młodego Mickiewicza i wiążą ten utwór z
Improwizacją, widząc w proroku z „Hymnu" prototyp Konrada; tylko nie wiadomo
czemu przypisywano to spostrzeżenie Chlebowskiemu, podczas gdy pierwszeństwo
należy się Wojcic"howi Cybulskiemu:

się, że

Nie próbowano jednak bliżej wyjaśnić
t ego związku. Przebłysk tytanizmu, jaki
mamy w „Hymnie", otwiera szerokie perspektywy na przygotowujący się przewrót
romantyczny w Polsce, świadczy o przyswojeniu sobie przez młodego Mickiewicza
nowej ideologii poetyckiej, nowej koncepcji poezji i poety. Jest to koncepcja Shaftesbury'ego, który rzucił bardzo płodną dla
nowych prądów myśl, że poeta jest obok
Boga drugim twórcą i prawdziwym Prometeuszem. Mickiewiczolodzy nie zajmowali się Shaftesburym. Przypuszczano co
najwyżej, idąc śladem Walzel'a, że z teorią j ego mógł się zapoznać Mickiewicz za
pośrednictwem
popularnej encyklopedii
sztuk pięknych Sulzera. Przeoczono zupeł
nie, że Filo.maci posiadali na własność
i pożyczali sobie pisma Shaftesbury'ego we
francuskim przekładzie.
Z „Hymnu" pobrzmiewa
teoria twórczości:

Uderzam organ twej chwale,
Lecz z bóstwa idzie godne bóstwa pienie,
Śród twego błyśnij kościoła..:
I spuść anielskie wejrzenie!
Duchy me bóstwem zapale,
Głosu mi otwórz strumienie!
Ulubionym symbolem natchnienia był
dla Mickiewicza stary hymn kościelny
„Veni Creator". Prośbę o niebieskie natchnienie mamy w „Hymnie na dzień Zwiastowania N. M. P.". W „Konradzie Wallenrodzie" sparafrawwał poeta hymn do
Ducha Świętego i przetłumaczył go potem
dla emigranckiego modlitewnika. Dul'h
Święty nazywa się w hymnie kościelnym
„Sermone ditans gutt era" („Wzbogacający
mową _usta" tłumaczy Mickiewicz); intereSUJącym szczegółem jest fakt, że Mickiewicz w swym przekładzie podkreślił
pierwiastek inspiracyjny, wprowadzając
myśl, której brak w oryginale.
Renesans platonizmu w romantyzmie
teologicznemu logosowi ziemski, w sensie poetyckim, byt. Koncepcja
kościelna - słowo stwarzające lub zapład
niaj·ące była schematem i pretekstem.
Platonizująca poetyka epoki pozwoliła wypełnić tradycyjną formę hymnu religijnego nową i pogańską treścią: poetyckim ty~
tanizmem.
przywrócił'

CENA ISTNIENIA
P olegli na polach bitew,
żołnierze armil wolności
- nie wstaną, aby oskarżać.
Wzięci przez szpiclów z ulicy,
rozstrzeliwani na miejscu
- nie wstaną, ~by się zemścić.

Zakatowani w kacetach,
zatratowani w karcerach
- nie wstaną, aby naS sądzić.
Ziemia zaleczy swe rany,
miasta piękniejsze wyrosną
- gdzie są popioły spalonych?
Kto p ojmie wątłość i siłę
okrzyku, który skazaniec
rzucił przeciwko salwom?
mało naszego życia,
za mało pamięci naszej
- odwagi mało w sumieniu.

Za

świat sprawiedliwszy,
ocalony z zagłady,
zapa~iętajmy na zawsze:
Wznosząc

świat

-

inspiracyjna

że po to zginęli tamci
bohaterowie i tchórze
abyśmy my mogli żyć.

Wyraźna zapowiedź wylatywania pieśni
Konrada poza krańce świata, kosmicznego
koncertu nad koncertami polskiego roma ntyzmu. W Improwizacji wzmoże się jeszcze poczucie ważności twórczej jedn ostki.
W „Hymnie" poeta-prorok powstawał
„śród niemej bojaźni czerni". W Improwizacji Konrad jest już indywidualistą r omantycznym wobec Parnasowej braci
(„Depcę was wszyscy poeci, wszyscy mędr
cy i proroki") i Prometeuszem-buntownikiem wobec Boga.

W epoce Oświecenia i przełomu romant ycznego sqsiadują z sobą dwie teorie mowy: naturalistyczna i metafizyczna. Echa
teorii przyrodniczej, ewolucyjnej dochodzą z pracy pl'of. Grodka „Jak należy pisać o przedm otach mitologicznych", w któ_
r ej wileński filolog dotknął tych trudności
mowy, od których zacznie swą Improwizację Konrad: „Lecz dwie przeszkody, nieodstępne wieku dziecinnego towarzyszki,
których równie narody jak i każdy w
szczególności doświadczyć musi, kładą taI
mę jego chęciom i ich dokonanie trudnym
Uczniami Shaftesbury'ego, wyznawcami i prawie niepodobnym czynią. Jedna pokapłaństwa sztuki i nau czycielami dumy
chodzi z jego niewiadomości, druga z nietwórczej byli: Schelling, Jean Paul i Goe- dokładności j ęzyka, jedynego wszelkich
the, których studiował młody Mickiewicz.
rozmyślań narzędzia".
Według Schellinga twórca bezwiednie, niejako z natury, objawia ludziom najgłębszą
Metafizyczną teorię jęzvka przejęli prez wszystkich tajemnic: jedność Boga r omantycy i romantycy niemieccy od Hai świata, czyli absolut, w którym znoszą manna. Obie teoI"ie współistnieją i służą
się wszystkie przeciwieństwa, dlatego już różnym celom: przyrodnicza występuje czę
w głębokiej starożytności uważano poetów sto w badaniach historycznych i społecz
za tłumaczv bogów. Sztukę porównuje fi- nych, a metafizyczna przeważnie w rozwalozof do „Swiętego Świętych" staro-testa- żaniach nad poezją i sztuką. Przykładem
mentowego Przybytku - w ten sposób może być Herder, który intelektualnemu
twórca zostaje tłumaczem bogów, objawi- ideałowi Oświecenia, abstrakcyjnej spekucielem - prorokiem i arcykapłanem. Jean lacji przeciwstawił realistyczna-społecz
Paul zapoznał poetę z romatycznymi wy- ny ideał życia, którego symbolem była
obrażeniami o geniuszu, który tym się róż dlań mowa:
ni od zwyczajnego talentu, że wyraźniej
„Przez mowę - pisze - prowadziło nas
i głośniej przemawia w nim „instynkt boBóstwo
pewniejszą, średnią drogą. Napyte
skości"; prawdziwe natchnienie nazywał
Jean Paul „poetyckim duchem świętym" za jej pośrednictwem myśli pojętności i
(der dicterische Pfingstgeist). W literackiej rozsądku wystarczają do cieszenia się
autobiografii Goethego czytał Mickiewicz, przyjemnościami natury, do zastosowywajak przyszły twórca „Fausta" we wszyst- nia sił naszych do zdrowego używania ży
kich konfliktach i doświadczeniach życio cia naszego, słowem do ukształcenia w nas
wych znajdował zawsze najsilniejsze opar- ludzkości. Nie eterem mamy oddychać, do
cie w swych twórczych zdolnościach i jak czego machina nasza niezdolna, lecz zdrow ten sposób doszedł do koncepcji twórcze- wym powietrzem ziemi".
go tytanizmu.
Od mowy komunikatywnej , mowy „czerDoszedł też w „Hymnie" do głosu ważny ni", odróżnia Herder odrębny język poetrzeci pierwiastek nowej ideologii poetyc- t ów-proroków, owoc natchnienia i objakiej: cudotwórcza moc słowa-logosu, słowa wienia:
wywołującego światy z nicości i zapład
„Wszyscy, używający języka, którego się
niającego żywot Bożej
Rodzicielki. Już
stary hymn kościelny, przypisywany św. nauczyli, chodzą jak we śnie rozumu; myTomaszowi Beckettowi bądź św. Bonawen- ślą w rozumie innych i są tylko mądrymi
turze, zna motyw zapładniającego słowa: naśladując: jestże bowiem dlateg·o ten
kunsztmistrzem, który używa sztuki kunszt
mistrzów obcych? Ale ten, w którego duGaude Virgo Mater Christi,
szy rodzą się własne myśli i same sobie
Quae per aurem concąpisti.
ciało wykształcają, ten, który nie tylko oGabriele nuntio
kiem lecz i duchem widzi, nie językiem,
(Raduj się Panienko czysta,
Coś przez ucho swe poczęła Chrysta, lecz duszą oznacza, ten, któremu s i ę uda
podsłuchać naturę w miejscu jej tworzeKiedy Gabriel posłem był).
nia, wyśledzić nowe piętna jej działań i oPierwotne metaforyczne wyrażenie do- ne przez narzędzia kunsztowne zastosować
czekało się w średniowiecznych legendach , do zamiaru ludzkiego, taki jest właściwym
pisanych i malowanych, licznych interpre- człowiekiem, a że rzadko się zjawia, więc
Bogiem tniędzy ludźmi. On mówi, a tysią
tacji dosłownych.
ce za nim świegocą; on tworzy, a drudzy
U Mickiewicza cud słowa bożego na Naj- igrają z tym, co on wydał; on był znamieświętsz ej
Pannie spełnia się w ostatniej, nitym mężem, a może po nim przez długie
słusznie dla swej zwięzłości i mocy podzi- wieki same tylko dzieci znowu będą".
wianej zwrotce:
W twórczości Mickiew~cza zarówno poGrom - błyskawica!
etyckiej jak krytycznej znajdujemy dowody znajomości współczesnych teorii i zaStań się! stało.
Matką Dziewicagadnień językoznawcźych . Stwierdzić naBóg - ciało!
wet możemy u naszego poety p róbę syntezy sprzecznych systemów nauki o moŚciąga ;naszą uwagę użycie przez Mic- wie.. W Improwizacji Konrada mieliśmy okiewicza sławnej formuły stwórczej z bok ziemskiego zmag ania się z przyrodzoKsięgi Genezy „Stań się! - stało". Ideali- nymi trudnościami
nied osk onałej mowy
styczna estetyka r omantyzmu nie przecho- ludzkiej - pieśń na cześć słowa poetycdziła .oboj ętnie obok tych słów. Hegel oma- ki~go. Słowa, co rywalizuje z mocą bożą.
wiając symbolikę „wzniosłości" (ciągle o- W Prelekcjach
Paryskich uznał Mickie~
bracamy się w dziedzinie ody i hymnu) wicz język sł-owiański za syntezę pr zyrodzatrzymuje się przy pojęciu Boga-Stwór niczej i teologicznej teorii m owy : „Tradycy (który od czasów Shaftesbury'eg·o był cjonaliści mowę lud z k ą uwa?:aj ą za da r obobrazem artys ty). Miejsce politeistycznego jawienia; zdaniem indywidualistów czło
płodzenia czy panteistycznego wyłaniania wiek sam tworzył język, nazywaj ąc naświata z bóstwa zaj ął w kosmogonii ży przód potrzeby i przedmioty zm ysłowe, a
dowskiej akt twórczy przy pomocy słowa potem nazwiska te przenosząc do pojęć 'ojako idealnej, niecielesnej siły. Przy tej derwanych. Zgłębianie języka słowiań
sposobności Hegel przypomina, że ustęp skiego godzi niejako tę spr zeczność . Są w
Genezy: „I rze kł B\)g : niech się stanie nim obadwa pierwiastki, b oski i ludzki:
światłość! I stała się światłość" cytował składa się on niby z dwóch język ów, któjuż Pseudolonginus jako doskonały przy- re rozwijają się r azem , jeden zstępując od
kład na wzniosłość.
r zeczy niewidomych i wyższych do r zeczy
widomych i ni ższych , drugi wznos ząc się
ze świata mater ial nego w świ a t duchowy.
5.
Ten sam podział znajduj emy w Genezis,
Na zakończenie została jeszcze jedna gdzie Bóg jednym jestestw om sa m d aje
drugich nazwanie zost awuje
ważn a spraw a. Zasada inspiracji i przeko- nazwiska,
nanie o twórczej p otędze słowa poety sto- człowiekowi".
ją w związku z modnym wówczas „filozoWacław Kubacld
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asja życia" Irvinga Stonc'a należy do
gatunim literackiego bardzo rozpowszechnionego w okresie dwudzie11
stolecia, któremu Francuzi nadali
miano „vie iromancee". Z założenia
więc za.l.Viera wszystlde
zalety i wszystkie
błędy tego typu pisarstwa.
Niewątpliwie zaletą
„vies romancees" są
ich duże m<Yi:liwości popularyzacyjne. Czytelnik: nie mający czasu aThj, możliwości na
studiowanie dokumentów z życia Cezarów,
Napcle:mó\1;,', Beethovenów czy Van Goghów,
znajdz:t> w tych powieściach, osnutych na
tle życia tej czy innej osobistości, garść
szczegółów autentycznych i podanych w sposób najbardziej dostępny, bo w akcji, w dialogu, narracji literackiej. Lecz szczegóły te,
nawet odpowiadające chronologiii i dokumentom, są tylko kanwą, na której autor budu.je świat wed~ug regUł wyłącznie już literackich - to znaczy świat fikcyjny, wymyślo
ny, zgodny z takim czy innym wyczuciem
pisarza, jego ujmowaniem epoki, realiów, postaci. Dlatego też większość krytyków uważa „vie romancee" za gatunek pośledni: ani
to bowiem literatura, ani prawda historyczna. Dodać należy, że autorowie omawianego
typu książek uważają za swój pierwszy obowiązek, ba, mają sobie za p,unkt honoru ową
prawdę, wi€rność faktom.. Irving Stone, we
wstępie do swej książki pisze, że abstrahując
od killm szczegółów i dialogów, „książka jest
uraY>dz:iwa". Co to znaczy? Czy wierna chronologii zdarzeń z życia Van Gogha? Czy atmosferze jego listów? Dziełu malarskiemu?
Wspomnieniom, które zachowali, czy przekazali jego współcześni? - Nie wiadomo.
Wydawałoby się,
że
zagadnienie należy
ująć inaczej:
czy książka Stone'a o Van
Goghu, oświetlając jego życie, zapoznając
z ludźmi, którzy byli mu bliscy, pejzażaffil,
które oglqdał i malował, środowJskami
w których przebywał, zbliża nas ku jego
d2:iełu, tłumaczy je i wyjaśnia? Czy ukazując walkę Van Gogha z materią i problemami malarskimi, przyrodą powszechną obojętnością, a często naw~t pogardą, pomaga w zrozumieniu drogi jego artystycznego
rozwoju, celu, który sobie wyznaczył? Niewątpliwie i mimo wszystkich usterek książki - tak. Szczególnie, jeśli zapoznać się z nią
ma przeciętny czytelnik, któremu - najczęściej nazwisko Van Gogha zaledwie
obiło się o uszy i który, w najlepszym wypadku, zna jego dzieło z jednej, lub kilku
niezawsze najtrafniej wybranych rem·odukcji W tym sensie książka jest pożYteczna,
chociaż literackie jej walory są malPj niż
średnie,
chociaż wolelibyśmy,
ai:>y autor
oszczędził nam zdań w rodzaju: „Vincent lubił patrzeć, jak błysk uśmiechu rozpJściera
się na jej pikantnej twarzy", lub : „czas .nijał ~pokojnie w tylnym pokoju finny" ('hociaż j€óen z holenderskich
przyjaciół
Van
Gogha „miał zwyczaj wdrążać się w samo
serce problemu", zaś Gauguina i Van Gogha
w Arles „dręczyły żywioły i twórczy napór"
l t. p.
Powieść skomponowana jest chronologicznie, przy czym Stone, z wielką zresztą słusz
nością, podzielił ją na księgi, według miejscowości, w których van Gogh rn.icszlrn.ł kolejno: L ondyn - praca urzędnika w galerii
sztuki, mlodziei'i.cze marzenia o osobistym
szczęściu; Bor•iinage „zejście w lud'', misjonarz według schematu z Ewangelii. pierwsze rysunki i powzięta decyzja - malarstwo;
Etten - dom rodzinny, surowy i purytań
ski; Haga - środowisko holenderskich mala ...
rzy, tradycyjnych w sztuce, mieszczańskich
w sposobie życia; Nuenen - dom po 'l.'az wtóry; Paryż - olśnienie impresjonistami, pf'wietrzem, kolorem; Arles ...:_ najśw!etniejsz:y
okres twórczości Van Gogha, Gauguin, „żółty domek", początki choroby; St. Remy szpital dla obłąkanych i wciąż jeszcze prowansalski pejzaż do malowania; Auvers-surOise - ostatnie próby, reeygnacja ; samobójstwo.
Pierwsze rozdziały książki, gdzie uwaga
aurora skupia się przede wszystkim na życiu
osobistym van Gogha, jego perypetiach moralnych, wewnętrznych walkach w poszukiwaniu właściwej drogi - są najmniej udane. Listy z tego okresu pisane do brata Thćo.
w,skazują na wielką pracę intelektualną, aktywne obcowanie z malarsiwem hisroryczn ym i współczesnym, zainteresowania estetyczne i literackie. Stone pomija te tak istotne kwestie milczeniem. Młody Van Gągh
z jego powieści to nieszczęśliwy mistyk odtrącany przez świat i ludzi, człowiek, który
za chwilę będzie malarzem z bożej łaski, malarzem odczucia, :intuicji, serca; ani słowa
o mozolnym i uciążliwym przedzieraniu się
przez kulturę, o procesach myślowych, o intel€ktualnym dojrzewaniu. Wystarczy lektul"a kilku listów, by W'i€dz:ieć, jak wiele nie
tylko czuł ale rozumiał i wiedział ten spreparowany' tu na dzikusa o płomiennym, choć
łagodnym sercu, malarz. Dlatego partie książ
ki poświęcone pobytowi Van Gogha w Paryżu, w których autor w sposób przekonywujący oddaje atmosferę środowiska mąlar
skiego i poznaje nas (wreszcie!) z teoriami
ówczesnego malarstwa (poglądy Gauguina,
Seurata,
Cezanne'a
Toulouse-Lautreca,
Zoli nawet), partie , które pozwalają nam
zrozumieć na czym polega malarska koncep„
cja van Gogha, są najcelnie jsze. W roz~ziale
następnym (Ades), gdy Van Gogh po pierwI rving Stone: „Pasja życia". Przekład
Wandy Kragen. Nakładem Spółdzielni Wyd.
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szym oszołomieniu malarstwem impresjon•stów, jedz:ie na południe po światło i kolor.
Stone osiąga dużą trafność ujęcia, Wiążąc ten
najbardziej gorączkowy, szaleńczy nieledwie
okres twórczości van Gogha z warunkam ·
zewnętrznymi (klimat, pejzaż, ludz:ie) i mającą wkrótce wybuchnąć chorobą. Gauguin.
wymarzony przyjaciel, którego Vincent po
długich namowach sprowadził
do „żółtego
domku" w Arles, trochę zanadto jest tu demonem (na dobitkę demonem z XIX-wiecznej opery), lecz Van Gogh nie zanadto świę
t ym, Czzyż nie pisał do brata w liście z Arles, 24 marca 1889:
„Zupełnie
przypadkiem, w artykule ze
starego dzi.enń.ika, znalaz.lem slowa wypisa-

grobie. znajdującym się duch opiekuńczy Vincenta, ostatnie miesiące
w Carpentras. Oto owo epi- życia, ostatnie o pogiętych, zwichrzonych litafium bardzo, ba~:dzo stare, z czasów chyba niach pejzaże i nagłe samobójstwo.
Salamrnbo Flauberta:
Powieść Stone' a o Van Goghu jest książką
„Thebe, córka Theluliusza, kapłanka Ozy- niewątpliwie godną przeczytania. Nie trzeba
rysa, która nie skarżyła się nigdy nikomu". się spodziewać po niej zbyt wiele: lecz jeśli
Jeśli
zobaczysz Gauguina, powiedz mu powie czytelnikowi choć trochę o życiu i dzieo tym 1) .
le jednego z największych malarzy ostatnieWreszcie ostatnie rozdziały, Saint-Remy go .stulecia i człowieku najbadziej nieugi ętym
i Auvers-sur-Oise, napisane spokojnie i bez · wśród nowoczesnych artystów - czas nie
egzaltacji: wielki przyjaciel malarzy, doktór będzie stracony Szkoda tylko, że „Listy Van
Gachet, czuwający z dala, wierny brat The(J, Gogha". prawdziwe uzupełnienie jego twórczości, książka tyle piękna co wzruszająca,
nie zostały do tej pory przełożone na język
1 ) „Lettres
de Vincent van Gogh a son polski Wtedy dopiero · mc żna by u nas mófrere Thćo". Grasset, Pary:l..
w:i.ć o istotnej popularyzacji van Gogha
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Polityczna sylwetka Weyssenhoff a
r.

a z Sienkiewiczem miał zaledwie zuluźne kontakty.
Umiał natomiast
lm przejdę do właściwego tematu. zwalczać: współczesnych sobie wielkich_,pisato znaczy do omówienia politycz- rzy, bo z olbrzymim temperamentem atakonej sylwc_tki .w.cys~enhoffa, chciał :"'ał Wyspiańskiego, nie mogąc mu darować
bym pow1edz1ec sław kilka o me- Jego „wywrotow2go" stanowiska w sprawie
t<?dzie badań historyczno-literac- ludowej.
kich naszych poprzedników, kt6Historycy literatury i krytycy nie !!zczę
rycb wpł~W. trwa po dzień dzlsiejszy. Pomic- dzili Weyssenhoffowi pochwał, · mimo że
Szanle POJęc prz! .b.adanlach nad literaturą ocena jego twórczości jest w odniesienl~ do
po_lską, zarówn~ Jesl1 chodzi o jej historię, jak różnych jej okresów rozmaita. Tadeusz Gra~ez o krytykę Ilteratury współczesnej stało się bowski pisze o nim: „Wyborny malarz naJedną z P_la~ n'.łszej nauki i tylko nieliczni tury kresowej i życia ziemiańskiego... do- przewazme me zawodowi historycy lite- skonały satyryk i humorysta... pyszny porratury pols~eJ .~. toczą wytrwałe boje 0 wy- tret człowieka i sfery (o Podfilipskim) ...
zwolerue bistoru I krytyki literatury polskiej wzbogae:ł literaturę narodową kultem miejz j~rzma s_z ablonu, który utrwalił się· w dru- scowych odrębności i właściwości". Nie inagieJ połowie 19 wieku i przetrwał do naszvch czej ocenia go Ignacy Matuszewski:
Zac~asów. Nauka literatury polskiej i jej hi~to równo wielki talent autora, jak i porus'~ne
ru odbywa się w. naszych szkołach ciągle je- przez n~ego tematy każą uważać to powoszcze pod ausp1C]ami wybitnych co prawd 3 dzenie za rzecz zupełnie naturalną" ( Podpowa~ naukowych, jak ' Chrzanowski, Chmie- filipski ". „Sprawa Dołęgi").
"
lowski,_ Tarnowski, Potocki, lecz powag poprzednich pokoleń, w isŁocie ludzi obozu
II1.
zachowawczego i zacofanego.
W tej chwili nic nie stoi na przeszkodzie . W jednej tylko historii literatury znajduprzeprowadzeniu rewizji całego dotychczaso- Jemy nie.co odmienną ocenę twórczości Weysweg? dorobku naukowego w tej dziedzinie se?~offa, mianowicie u Kridla: „Utwory poa n;imo ~o pojawiają się wciąż nowe publi~ wiesc1owe, w których Weyssenhoff zamierzał
kaCJe, ktore by?ajmniej nie wskazują na to, oś;"':ie~lać i „rozstrzygać" ... wypadły dość ża
ab~ ~ te1 dziedzinie miało się cokolwiek ło~II':ll':~"· Brz:ni to ju~ znacznie lepiej i wyzn:1enl_c. Można by tu wymienić dwutomową razmeJ od bardzo ogolnego określenia „tenHi~ton_ę . Literatury Polskiej Wojeńsk.iegoi), dencyjne" i jest zupełnie jasnym zajęciem
ktor~ JUZ ze w~glc;_du na swój rok wydania stanowiska historyka wobec twórcy. W każ
pow1_nna zdoby~ się na bardziej nam bliski dy!fl razie jest dalekie od szablonowego posi;iosob .oceny literatury polskiej i jej twór- dz_iału. _na „artystyczne" i „tendencyjne".
cow.. ~1c Podo~nego nie daje się jednak za- Rowruez pewne wyobrażenie o zastrzeże
uwazyc, przeciwnie: panoszy się tam stary niach uczollego w stosunku do pisarza daje
Szablon.
tak.ie zdanie Antoniego Potockiego: Okres
wielkich powieści obyczajowych Sien'kiewi~!:ząc o Weysse~hoffie Wojeńsk1 s1wier- cza, Prusa . Weyssenhoffa... odsłonił jedną
. ) „W szeregu mnych powieści..., w któ:rych na plan pierwszy wybija się t r e ś ć prawdę niezmiernej doniosłości. Oto okaz:i.ł
wyraźnie,
że obserwacje tych znakomitych
t end e n~ Y j n a
(podkreślenie moje _
pisarzy, jako psychologów narodu nie obejB. yo, me zdoł~ł ?uż Weyssenhoff oŚiągnąć
mują
już
najżywo1niejszych,
najważniej
poziomu
wyrmenionych wyżej powieści" szych
spraw, driejących się w nim niejako
(t.. j. Zywot i myśli Zygmunta Podfilip11
poza obrębem tych crup i warstw, które piskiego , „Soból i panna" oraz „Puszcza"),
sarze ci miel; na oku. Coraz wyraźniej poTrzeba stwierdzić, że Wojeński nie jest w
wstawał pewien rozdźwięk między ich twórt~ _wyp~dk_u odosobniony ze swoją klasy- czością. a przeobrażeniami ogółu" ..
~ka_cJą. Nie maczej ocenił Weyssenhoffa KaNajbardziej chyba typowym z wymienioz1m1~rz Czachowski: „Sam fakt rewolucji nie
nych przez Potockiego pisarzy jest pod tym
od~zi~łal. j.ednak przełomowo na polską względem Weyssenhoft. Ten sam człowiek,
tworczośc hterac~ą, , tyle, że wzbogacił jej
który zdobywa się na drobne trafne przepotematykę, a n.a. mektorych pisarzy, zwłaszcza wiednie i proroctwa, nie widzi w Polsce ntc
na ~rzedstaWJcieli starszego pokolenia i po- poza Pod.łilipskimi i ich wantwą, będącą za•
glądow prawicowych. wp~Y?:1ął ujemnie, pa- razem jego warstwą, nie do~trzega przemożne
cząc np. utwory Srnnk:iewicza . i· Weyssengo znaczeruia nadciągającej wielkiej rewolucji
h~ffa . t e n d e n c y j n y rn, ·a 1' t y ,s fl'y c ż i jej przy~rywki w rok'u 1905. Dla nieg są to
n 1 e n~ e ugrun to wa n ym dydaktyzmem tylko „pierwsze grzmoty rew9lu<>.ii żydow.-_
(po~reslenia moje - B. W.). Ten- saro"autor sko - rosyjskiej" lub „za.burzenia rewolucyj~tw1e~~za w innej książce że tylko ,,ŻyWot ne rosyjskie roku 1905, które odbiły się sfał
l · ffiJ:'Sl!Zygmunta Podfilipskiego" należy szowanym przez Zydów echem na ziemiach
uw~zac .z~ ,..najpełniejszy wyraz arty.styczny"
polskich" s).
tworczosc1 Weyssenhoffa. W podobny sposób
Trzy utwory Weyssenhoffa dają nam doCzacl~owski określił ogólnie charakter twórczośc:. W~yssenhoffa: „Należał on do tej ka- kładny obraz jego poglądów społeczno-poli
tegon1 pisarzy, dla których literatura jest tycznych. Są to powieści: .,Dni polityczne"
~od_atk~wym al?o zastępczym środkiem wy- (1907) w dwóch seriach: „Narodziny działa
zy~1a !nę, skądmąd zaś staje się terenem cza" i „W ogniu" oraz „Hetmani" (1911)
d"ZJałaln?ś~. społecznej", a nawiązując do se- i wspomniany już poprzednio „Mój pamięt
r.li powiesc1 o treśoi społeczno - politycznej nik literacki" (1925). „Sprawa Dołęgi" (1901)
pisze: „Ta strona twórczości Weyssenhoffa i „Unia" (1908) dają wprawdzie Weyssenciekawa ze względów politycznych ze sta~ hoffow'. pole do roztaczania swych poglą
nowiska literackiego nie budzi żyw~zego za- dów, dotyczą jednak politycznie ogranlczonych tematów. Do sprawy „Unii" powr6c4=
jęcia, chyba w znaczeniu ujemnym".
jeszcze w ciągu moich dalszych rozważań.
„Utwór o treści tendencyjnej". Dlactego
W „Pami ętniku'' tłumaczy się Weyssenw ksi~żce, wydanej w roku 1946, a przezna- hoff przed swymj endeckimi przyjacióhni
czonei dla uczącej się młodzieży, tego ro- politycmymi z pobudek , dla których odwadzaju klasyfikacja utworów literackich mo- żył się ośm ieszyć w „Dnlach polityczny ch"
gla się znaleźć? Daleki jestem od obrażli tworzącą się wówczas narodową demokrawy~h porównań, ale przypominają się „klację. „...w samym zgiełku wydarzeń
rewolusyf1kacJe" e>jca Pirożyńskiego: „takie sobie" cyjnych, w niespokojnym, zmiennym, jak poi „m_oralnle obojętne". A więc i dziś jeszcze goda ma_rcowa roku 1905 byłem w ocboczym
będ~emy młodzieży naszej wbijali do głów
nastroju satyrycznym, a co dziwniejsza fałszywy podział utworów literackich na skifrowanyrn przeciw grupie, którą podówrzekomo czysto artystyczne i pozbawione czas bliż.ej poznałem i nauczyłem się cenić,
tycł~ cech. a więc „tendencyjne".
co mi nie przeszl>adzalo widzieć usterek
. Nic bardziiej :fałszywego w badaniach nad w niektórych jej działaniach. „Dni politrczliteraturą, niż takie stanowisko. S zczególnie
ne" ostrzem satyry, zresztą pogodnej, godzą
mówiąc
<l
Weyssenhoffie · tr z e b a ko- w pewne roboty narodowej demokra.cjl".
n i e c z n i e wyjaśnić, na czym polegała Usprawiedliwia się też Weyssenhoff, dlacze„~endencyjność "
pewnej części j ego utwo- go nie ws1ąpił do strqnnict.wa nai·odoworow,
demokratycznego. „Poznałem ją (organizację) wtedy w osobach jej kierowników: Ro·
II.
mana Dmowskiego i Zygmunta Balickiego;
innych je.i c:donków małt>m Jui poprzednio.
Kim był Józef Weyssenhoff? ,.Co chciałem Z całą tą grupą zapn:yjaźniłem się zasadnil!l'Obi<'? Jakich mcje dzieła. są "'Ytńkiem czo, choć nie wstąpiłem clo stronnictwa, bo
przC:wó, namysłów, za~ad estetycznych ł spo· pragnąłem irachować swą niezależność aule<;7'~Ych? - o bm można. się sporo dowie- torską. Trafiały mi do pnekonania ich czy•
dz1ec z. „Pa.ml.c:tnika'' - pisze Weyssenhoff ste zamiary wzglądem ojczyzńy.-" itd.
w słowie wstępnym do tej książeczki.
Ale że ca łym sercem był z nimi, nie chaj
Swoją
działalność literacką
rozpoczął d owodem na to będzie . ŻE' „wstręt do Zydów
Weyssenhoff stosunkowo późno, gdyż dobi- miałem we krwi i od lat najmłodszych. Ale
w pewnej epoce naucz.yfom się ten wstręt hajał już niemal do czterdziestki, gdy ,Podfi.lipski" wyszedł z druku (1898).
'
mować, a nawet wall'ZYĆ z nim... Choć' z teW „Pamiętniku'' przyznaje sam, że żył go zaślepienia wyleczyłem i>ię rychło, bo jew całkowitym odosobnieniu od przedstawicie- szcze przed roo:poczęciem właściwego :ia-w-Odu
li współczesnej literatury polskiej. Miało to literackiego, <lla konsekwencji m!lcu.!em dłu
swoją
przyczynę w wysokim
mniemaniu, go o :Zydacb w pierwszych irwych książkach.
jakle żywtl o sobie Weyssenhoff, kfóremu D1tplero w serii II „Dni polityoznych" wYJJUŚ
w młodości nJe przyszło na myśl uważać się ciłem na Żydów kilka ostrych pocisk&w. N~
za liter ata, przynależnego do grupy zawodo- stępnie ... postanowiłem wziąć je za przedmiot
wej, PisenJ.e było dl.a niego rozrywką: cze- gł6wny powieści". I ta k powstała powieść
mu daje n awet 'wyraz w „P~filipskim" : „Hetmani", n iepra wd opodobny w swej bru„Gdzie jest choć Jeden (autor), który bawi talności paszkwil n a b oh aterską walkę z cali11 piAnłem''. Gdy sobie · uświadomił swoje r atem polskiego proletariatu o społeczne i n aodosobnienie, było ju ż za późno, bo - jak rodowe w yzwolenie.
W „Pamiętniku"
posw1ęca Wey!senhoft
pisze - Orzeszkowa i Konopnicka już nie
dwanaście stron szczegółowej analizie wątku
•) Teofil Wojeński - Historia IiitP.ratury powieściowego i postaci tej powieści pod t aPolskiej - Spółdzielnia Wyd. „Wiedza·• 1 ) Weyssenhoff Mój pamiętnik lit eracki,
JNarszawa 1946.
str. łB 1 43,
'). Tamże tom II str. 221:

N

żyły,

pdnie

kn właśnie kątem widzenia. Widocznie jednak nie uważał się za dostatecznie wytłuma
czonego przed ende1rnmi w roku 1925 ze sweJ
działalności literackiej sprzed dwudziestu lat,
bo w dalszym ciągu wraca do zbrodni „przemilczania niebezpieczeństwa żydowskiego".
Więc „ ...publicyści wymigiwali się oo obo.
wiąz.ku walki z żydami, a krytycy Iitera.ecy
unikali tej materii jak ognia'" powieściopisa
ne zda.wali się na.leżeć do clchej zmowy
mllmenia. o Żydach„. od ~tku wieku Jak·
by wymiotło Żyda. z beletrystyki polskiej, ••
gdy jednak pisane obud7Jili Blę wreswie i za·
erLęli pisać o Żyda.eh, dla.c-zego krytyka wy.
kręca się w d"1szym ciągu od rw.ważania
łych dzieł, a 1111oojalnie zamiarów a.utor9kfob,
11kiercnva.nyoh przeciw Zydom?". I dużo jesz.
cze słów namiętnych w tej materii, a wreszcie konkluzja, że „rasowy" pisarz nie pow:in lf'll pozostać w tej „walce" neutralnym.
Oto ponure „credo polityczne" 65-cioletniego podówczas pisarza, który w pogoni za po.
klaskiem tlie wahał się rzucić na szalę swego
-:lobrego imienia w literaturze polskiej.

IV.
W ten spo~ób zakwalifikował Weyssenhoff
sprawę rewolucji i załatwił się z nią krótko
i węzłowato. Trudno się jednak zorientować,
jaką ci.ragę uważa za słuszną. Prawdą jest, że
metody endecji, a więc ugodę pcprzez Dumę
i „konstytuantę" w kraju wyśmiewa. Z drugiej jednak atrony zapatruje się na walkę
rewolucy:iną
robotnika polskiego jako na
„21brodnię narodową", k tóra prowadzi naród
do ni'euchr0in;1ej zguby. Widocznie znał więc
jakąś lepszą drogę, ale n igdzie o niej wyraź
nie Itje mówi. Są jednak w kilku powieściach
pewne, nawiasowe coprawda, wypowiedzi odnośnie roli Anglii w załatwieniu sprawy niepodległości
Polski. z. których naleźało by
wnloskować, że August hrabia Bęcwalski ma
antenatów w litęraturze polskiej.
Weyssenhoff nie widzi psychozy nienawiś
ci, która i jego również opanowuje. Mim o to
pozwala sobie na taką bezsensowną ocenę
polskiej rewolucji : „Soojallścł zagczepłll w
umysłach włościan swoją poliłykę, m:yli doktrynę nienawiści". Włościanin, to naturalnie
eufemizm dla słowa chłop i parobek folwarczny.
Tendencja „Hetmanów" jest prosta. Młody
urzędnik
kolejowy wstępuje • w gorących
dniach 1905 roku w szeregi walczącego proletariatu, e.le przekonuje się, że „padł ofiarą
złudzeń". Otó konkluzja tego pseudorewolucjonisty, któremu Weyssenhoff podsuwa
jak się do tego ziresztą w „Pamiętniku" sam
przyznaje - swój własny sposób myślenia:
„Już t.aczynają :po gazetach tnkt~a.ć rewolucję jako 57.czytne wspomnienie i obli~ć
jej wa.rtość dla. preyszłej historiorrofii i sztuki.
Bandyty.mi urodzony ze zie zasianych ziarn
ecwjalistycuiych, podaje rewolucję w ohydę
u wielu, k0mpromituje sa:lachetoe nawet dą
żenia. partii skrajnych„.".
„Czyżbyśmy te
ogromne ofiary, tę ruinę ekonomiCfZru\, tę
krew, ten zapał zmarnowali tylko na pr6bę,
ja.k mogła.by się udać rewolucja socjalna
i polityczna w Rosji?". Takie i tym podobne
brq<iJlie polityc:zine składają się na tę .powieść.
Jednym z dwóch hetmanów jest dygnitarz
pru.llkl, ekscelencja Lorenz; Latzki, przechTzczony Zyd z Lublina, który popiera rewolucję w Polsce z nienawiści do Polaków
i do swe.go antypody, drugiego hetmana, wcielenia Króle. Ducha, alegorycmego księcia
Wojciecha Piasta. Latzki to w jednej osobie
Prusak i Żyd, mason i rewolucjonista.
Weyssenhoff dzi wił się. że podawano w wą t
pliwo.ść wiarygodność takiej postaci i gorąco
bronil swego Latzkiego w ,Pami ętniku".
W nieprz,ychy1n:y, złośliwy sposób nakreślo
ny też został w powieści charakter rosyjskiego rewolucjonisty Tomiłowa.
„Hetmani" świadczą o całkow itej obcości
Weyssenhoffa dla spraw ludu polskiego. Dla
niego istnieją tylko problemy, związane
l!l ,,narodem" - a j ego naród to przeżyta war.
stwa obszamiczo - szl a checka, Podfil.ipScy,
Bu&!sze, Zawiej scy, Dubieńscy i jak się oni
wszysey oo;iywają, dla k t órych pod pozorną
satyrą ma Weyssenhoff wiele wyrozumiałości
i pobłażania.
W powieści „W ogniu". II-e j serii „Dni politycznych" Weyssenhoff roz5ypuje obficie
perły swoich myśli. N.p . „Pola.k i międzyna
rodowy soc.ja.lista - wyłącza.Ją się na.wza.
jem". (Oto jedno · ze źródE·l najpopularniejszego „argumentu narodowe,go"). Albq: „Teoria
socjalistyczna. IDGŻe się stać zdrowym . zaczy.
nem tylko w społeczeństwa.eh silnych, zagospodarowanych i mora.lnie rozwiniętych. W takich socja.lizm może być kiedyś normą sprawiedliwego ustosunkowania pra.w pracy do
Praw ltapitalu. Broaić wtedy będzie, obok praw
robotniSa. l'ękodzielnego i pra.w inteligencji wytwórczej, i nawet pra.w kapitału w wartoś
ciach i gotówce, bez którego nie mogła by
istnieć ani praca zbiorowa, anl kultura. O takim wzniosłym socjaliźmie, o takiej sprawie.
dllwości
&pC>iecznej nie marzą na.wet nasi
rzecznicy proletariatu, którzy z teorił biorą
tyle tylko, ile potrzeba do rozbudunia iipetytu klas fstOtnie
upośledz.onych,
czasem
przez winę własną., czasem przez wyzysk klas
innych. Z rozbudzenia a.pctytów rodzi się tyJ.
ko nienawiść, a nienawiść nie może być cementem
społeczonym".
P ra w dopodobnie
Weyssenhoff uważał się, p i~ząc te słowa 7..a
niesły ch anie p os lępo:weg o,
niemal za rewo~
lUCJOili.&tq.

Takich mądrości politycznych, • jak wyże2
przytoczone, można by znaleźć bardzo wiel.e,
a wszystkie określają jednoznacz.nie chara1tter polityczny twórczości Weyssenhoffa
V.

Jest 2upelnie zrozumiałe. że taki zacofa11.1iei!,
jak Weyssenhoff nie mógł w sprawach pol1tycZ111ych zajmować innego stanowiska, niż w
najbardziej zasadniczych problemach społf..ct
nych. W roku 1903 i następnym Weyssenhoff
zabrał się do „załatwiania"
sprawy pol3koliitewskiej. Zrobił to w sposób dość prymityw•
ny. bo przy pomocy romansu szlachcica polskiego z szlachcianką litewską i był ogromnie
niezadowolony, że jego dobre chęci nie przyniosły ża<inych wyiników.
Inaczej na ten sam problem zapatrywal Sifł
Weyssenhoff w roku 1925, pisząc swój „Pa•
miętnik". Stanowisko t o jest charakterystyczne dla stosunku endencji w drugiej Rzeczypospcli.tej do niepodległej Litwy. że muszę
zacytować najważniejsze wyj ątki. Czytamy
więc na stronie 51 i nast.: „ ...1dy pł&ałem
„Unię", 7..a~ynała dopiero szerzyć się na Li·
twie zaraza, kti1ra., wyzyskana. pnez Jej wrn·
gów, .tworzyła tlzisiaj rachit31czne, oe'Zalale,
samobójcze państewko Jl.tewskie. Odczuwałem
w-tedy bt>leśnie dre~c,;e propaga.ndy, podjęte.i
przez paruset obłąkannh Lit,rinów, między
którymi rej wOOziili iście pogańscy 'księża„. są
dziłem, ze moina jeMcze wyperswad1twać co9
za.pienionym Neo-Litwdnom, a ostrzce Utewsklch Polaków przed niebezpieczefultwem te•
go kierunku politycznego... Pojechałem do
Jużynt i do Wilna,
gada.Iem i z Sl\siadaml
Polakami.„ i z zajadłymi przodownikami ruchu, IJtwinami. Byli to po większej części
prost.a.cy, nlc nie wiedzący o hi.5toril, o poll•
tyce, ani o naukach &pałecznych, za t.o upa.rd
ja.k kozły na argumentację nie01uli, powia•
rza.Jący tylko ciągłe, że Litwa jest Ich, a Po•
lacy Jl\ ujarzmili ł clęmlężyll prze-i pięó wte·
ków„. napisałem książke, rdz.le owe c}y&okuttJe
rn~inąłem w &eenach i logice faktów. Oczywiście kdąika,
którą tylko kilkusfi NeoLitw:lnów moało przeczytaci JIU polllku, kliku·
nastu pl"teczytało. a kilku i.ałedwie zroz11•
miało, nie mogla mieć wpływu na uśmifll'Zll•
nie- propagandy przcciwpolskiej".
Jak:i . · mógł być wynilk takiej literackiej
próby „~odzenia" dwóch wrogich nacjona1\miów? Bardzo żałoonY. jeśli się zważy z
jedne3 strony, że Weyssenhoff był ślepy na
najistotniejsze problemy społeczne, a za .,naród" uważał tylko ,.dobrze urodronych" i je•
śli się z drugiej strony zna W)'Zej przytoczony sposób myślenia, wykluczający już z ~óry
wszelKą mozliwość porozum1enia, a nawet
zrozumienia. Dlatego też Weyssenhoff nie
musiał zbyt długo
czekać na echa książki,
którą napisał.
„Autor Unii - pil;ano w recenzji litewśkiej o tej pow ieści - jest rodowitym Litwinem i nazywa się Weissena!!.
Tenże Weissenas udaje Niemca i Polaka zarazem. Spotykał si ę z nami w Wilnie, wycią
gał nas na rozmowy i z tych · rozmów skleił
powieść, szkałującą
patriotów litewskich.
Jest to zatem z.dTajca sprawy litewskiej",
Weyssenhoff cytuje tę wyipowiedź litewską
i dodaje z westchnieniem ubolewania: „Takimi zlepka.mi fałszu i błl>ta odpowiedział
ksiądz ka.tolieki na moje 1erdecme intencje
i a.rrumenty".
Byłoby dziwne, gdyby go inaczej oceniono,
choć kontrahentami byli również zacofańcy,
nie lepsi od nie·go. P.1sząc o „Unii" Weyssenhoff stwierdza: „...wS'Lystko to wydaje mi się
jes-wze dzisiaj żywym w książce, a moitt
mieć swą cenę i; tego powodu, że
utrwala
rysy kwltna,cego do niedawna życia, dzistaj
z:n:iweezo·ne~o przez; świeży zalew barba.rzyń

stwa".
VI.
Obraz Weyssenhoffa nie był,by zupe:tn,·,
gdyby nie za znajomić czytelnika z pcglądami
estetycznymi p isarza : Zygmunt Wasilewski•)
p isze : „Potomek znacznego w Polsce i zasłu
żonego rodu szlacheckiego, nieukładany zawodowo do pisarstwa, prze$zedł najwyższą
szkołę, jaką naród dać może, b o szkolę h tst orycznej kultury, dziedziczonej we krwi,
chłoniętej z a tm osfery.
Szkoła tak a stawia
jed nostkę twórczą
n ieco na boku od t ych,
którzy do p isarstwa docho dzą kursem skró•
conym osobistej kultury szkolnej i mus7-ą
mieć p ewne niewykończenia w smaku, pochodizące
z pośpiesznego dora biania się".
I dalej: „Pogląd Weyssenh offa na życie po•
częty n ie w doktr ynie ostatniej broszu ry, a le
zrodzony z najlepszej kultury h istory cznej ...
A wreszcie: • „Artyzm Weyssenhoffa ma
swoją padstawę w dobrej kulturze".
Jasne jest, że tyle kadzidła i t o w dodatku
niewybrednego, bo m ;,jącego swe źródło albo
w snobi źm ie i nacjonalistycznym światopo
glądzie krytyka, a lbo w jego osobistych kontaktach z p isarzem, musiało podziałać
Weyssenhoffa u jemnie, przewraca j(!c mu j eśli wolno ml użyć t ego trywialnego wyrażenia w g łowie i to w czasie, gdy je~o
płodność pisar ska wykończyła s-lę całkowicie.
Trzeba przyznać Wey~nh o ffowi , że jako
pisarz jes t w każ dym calu a1·ty stą i to we
wszystkich swych utworach powiesciowych
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•) Zygmunt Wasilewski - Współcześni Charakter ystyka pisarzy i dzieł - 1923.
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sta·rym, klasycznym repertuarze jest
P.IeJedna pozycja nieznana widowni polskiej, albo też
zapomniana
dlatego, że n:c odpow'adała gustom
~vspółczes1~ego teatru burżuazyjne
g~. Po~cJe pozcrrue martwe, bo martwe dla
~'ldown1 w~orajszej ,bywają żywe i zajmuJące dla wldza ludowego. Każda taka sztuka
wydobyta .z zavo:nrucnia przyczynia się do
przełamaru.a gustow. Państwowy Teatr Wojska d?brze zrobił, że odszukał i wystawił
,~Rozb~;tY dzban" Henryka Kleista. „Rozbity
<iżban m~ za sobą sto piięćdzies'ąt lat. Ale jest
to komedi1a pisarza niemieck'ic"o na dobi~kę
pisarza, którego hitlerowcy u;ił~wali wpro~va~~ć d? swojego panteonu obok Goethego
a ·Hold~r?na. W wypadku Kleista pretekstem
d~ takteJ uzurpacji była jego działalność pubhl'cystyczna zwrócona przeciwko Napoleono·wi jak również motywy ślepych żywioło
wych namiętności dochodzące aż do frenezii
w romantycznych tragediach Kleista dwie
okoliczności zupełnie nieistotne, jeśii idzif!
o. „Rozbity dzban". Wystawiając po raz
pierwszy po wojnie sztukę pochodzenia
memieckiego, i to sztukę, która w swoim
czasie zabłąkała się do repertuaru Trzeciej
~eszy, należało to wszystko gruntownie wy~
Jaśndć polskiemu widzowi. Numer „Lodzi
Teatralnej", załączony do programu, nie
przynosi w tej kwestid żadnych wyjaśnień,
a co przynooi, to opowiem później.
W komedi!i Kleista romantyzm memiecki ,
ukazuje swoją najlepszą stronę, umiłowanie
motywów ludowych, bez zawiłości duchowych i bez przewagi wstecznych tendencji.
Skłonn.OOć do gToteski, którą Kleist w t ym
wypadku podziela z twórczością necka,
Hoffmanna i komediopisarza Grabbego, wyostrzona na tle zaśniedziałych stosunków
grodzkofeodalnych ówczesnych rozdrobnionych Niemiec, uderza w niższą biurokrację,
w wiejskiego sędziego, Adama, postać, którą
porównywano kiedyś z Falstaffem szeksp'i•
rowskim. Zestawienie malowm!iJczych postaci
ludowych, zwłaszcza bujnej, pełnej temperamentu i rounachu gospodyni Marty z tym
groteskowym
egzemplar?.em
biurokraęji
grodzko-f~odalnej daje obraz tak wymowny,
że przesądza to o pomyślnym wydZwięku tej
komedii sprzed 150 lat. Kleist wysnuł swoją
komedię z tematu ludowego, ze sceny sądu,
którą zobaczył na miedziorycie francuskim.
Motyw rozbitego dzbana ma przejrzystą
symbolikę ludową.
Go.spodymi prawuje się
o dzban rozbity przez nieznanego gacha, który zakradł Irlę po nocy do komory jej córki.
Kleist rozwinął motyw w tym sensie, ze winowajcą jest nde młody narzeczony córki, ale
sam sędzia, rozpustny opój, żałosny intrygant i blagier. Przedstawiciel władzy bardziej oświeconej, radca sądu Walter, który
przybywa na inspekcję. godzi się uczynlć
zadość sprawiedliW10śct
dopiero pod si.Iną
presją zgromadzonych
przęd sędzią
chło-
pów.
Kleist przerzucił motyw wzięty z fnncuskiego miedziorytu na Holandię - wybi-eg
dcść przejrzysty, bo w postaciach tej komedii odbiły się ówczesne stosunki niemieckie.
Ale koloryt holenderski dobrze przysłużył
się inscenizacji.
W dekoracji i kostiumach
Zenobiusz Strzelecki oparł się na wzorach
malarstwa holenderskiego, dając sztuce oprawę rodzajową,
w żywych zdecydowanych
barwach. Postaci nabrały plastyki malarskiej, teksty - soczystości. Wydaje mi się, że

„Rozbity dzban" ltleista w Teatrze W. P. w Łodzi. R~yserowala Danuta Pietraszkie\vicz, <lekonicje Zenobluna Strzeleekłero. Od lewej: Roma.n Kamiński (słuch.
PWST), Edmund Biernacki, Józef Łodyńsld, Barbara Fijewska, Janina l\facherska,
Władysław Grabowi>ki, Stanisław Łapiński, Józef Wasilewski, Danuta Mancewicz.
Helena Dąbrowska (słuch. PWST)
słusznie posląpiła reżyserka
Danuta Pietraszkiewicz, prowadząc aktorów do zatarcia
białego
wier.:::za tekstu
Sztuka mówienia
·w:ersza, którą należy w teatrze pielęgnować,
w tym szc-.:ególnym wypadku może być zarzucona bez straty, W komedii Kleista biały
wiersz jest tylloo szczątkową konwencją liiteracką i postaci zyskują wl~cej życia, kiedy
&tarają
się
puścić tę konwencję w niepamięć.

Stanisław l.aplil9ki wydal mi si~ doskonały
jako p~tać typu Falstaffowskiego łgarz notoryczny, opój i krętacz żałośnie ratujący Się z opresji. Postawiony
przy tak
groteskowej postaci Władysław Gnbawski

W

dla odm.lany nadał pisarzowi Lampce krój
umiarkowany i finezyjny, demonstrując swoją wielką kulturę artysty komediowego, Jamna Macherska. w r-oli pani M.arty - swadą, temperamentem. hyperbolicznym rozmachem uzupełniała główną. trójkę sztuki. Inne
postaci okazały się. niestety, niedociągnięte.
Barbara FijewskH jako pokrzywdzona dziewczyna W'iiejska zredukowała swoją rolę rlo
jednego tonu. Ton obur7onej n·ewinnosc1
chwilami ~ł ujmujący, ale był zl)yt ubogJ.
Józef Łodynski jako jej narzeczony Bernard
wydobył z tej postaci wiejskiej wszystko, co
było
u Kleista pozostałością osiemnastowiJecznego konwencjonalizmu, a starannie
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ukrył wszystko. co było życiel'!l i pra•"'.dą,
Wydaje m; się, że niewłaściwie z;;.stal~ uJęta
postać sąs:adki Brygidy i przez rEzys~rkę
i prz~z artystkę f;'.l!inę Taborsl~ą. Postac ta
zjawia się w trzecim akcie i wpr'?\\la.~za nowy motyw, który pow:n.lcn ozyw.1c całą
scenę. Widownia wie iuż doskonale. ze wła~
ciwym sprawcą rozbicia pamiątkow~go dz~a
na jest sam sędzia grodzki, a paru . Bryg1?~
ma rozwinąć nam jeszcze jedno, naJbardzie1
cudaczne przypuszczenie, że winowajcą byl
diabeł. Rozwinięcie tej wersji wymagałoby
głębokiego przekonania tej wiejskiej kumy,
podniecenia, poczucia sensacji., wielkiego popisu niedorzecznej wia·ry w realnego diabła, _
srowem tego wszystkiego. czego zabrakło
w tej suchej postaci, w tej. czysto informacyjnej relacji, toteż cały · trzeci akt opadł
i przywiądł. Składając to przede wszyslkim
na rachunek reżyserki , trzeba jednak oddać
sprawiedliwość miodej reżyserce, że w u1ę- ·
ciu całości wykazała dużo sumiennego v..rysiłku i poczucia stylu.
Zbyt anemiczne wystąpienie wiejskiej kumy na scenie 7JI'ekompensowała nam „Łódź
Teatralna" w cudaczmych
rozważaniach
o Kleiście i jego utworach dramatycznych.
Wiedziałem skądinąd, że Kleist, jak w.ielu
innych romantyków, był umysłem bardzo
niezrównoważonym,
ale tutaj dowiedziałem
się strasznych rzeczy. Wyobraźcie se>bie, że
Kleist „przez całe życie walczył z demonem,
a ten wiódł go drogą samozniszczell'ia od
klęski do klęski,
aż go ostateczn~e o.plątał
bez reszty i zgubił". Nie wyjaśniono nam
bliżej, czy ten diabel miał jedną nogę szerszą
cd drugiej, ale za to do\viadujemy się, że
„dopiero Kleist, ścig2.ny przez swego demona, zaznawszy mocy złych sil szarp!ących
jestestwem cztowieka,
miotany wichrem
sprzecznych instynktów, stworzył bodaj że
pierwszą w nowożytnej literaturze tragedię
dionizyjską, straszliwą w swym dramatycznym napięciu, wstrząsającą w swej gro:zJ.e".
Następnie, że nie tylko w „Penthesilei", ale
i w ,,Kasi z Heilbrounu" „działają też taj'smne, irracjonalne siły tkwiące głęboko
w jaźni cztowieka". Słowem, na łamach
„Łodzi. Teatralnej", na
użytek dzisiejszego
widza polskiego, odrodziła się w całej pełni
i w kwiecie wieku ta specyficzna interpretacja romantyzmu niemieckiego, którą dawał w swojej estetyce Nietsche, a którą potem, z drobnymi tylko retuszami, przejął faszyzm niemiecki. Bardzo to smutne, że
w 1949 roku częstuje się u nas publiczność
teatralną naukami ciemnogrodu. Są widocznie luct-zie, którzy przespali historię, niczego
się nie nauczyli i ·nie chcą się uczyć.

Adam W11-zyk

ZYGMUNT SZYMAŃSKI

„WIELKI . SPISEK PRZECIWKO

SRóD różnych ;;iatunków literackich
ostatnio zdobył sobie prawo obywatelstwa gatunl!lr, który nazwać by można
.,literaturą demaskatorską".
Stoi on
niekiedy na pograniczu reportażu, cz.asem pamiętnikarstwa, często w~zakże posiada war1ość niemal naukowego di:iela. Książka z tego gatunku wydobywa na światło dzienne
fakty historyczne, które były dotąd albo zuPolityczna sylwetka Weys~enhołła pełnie niedostępne opinH publicznej, albo też
- por ozsiewane w rói.norodnych dokumen(Doko11cze.n ie ze str. 9)
tach. opracowaniach itp
nie zwracał„
bez względu na ich tendencję. Mimo to jed- należytej uwagi szerszego ogółu.
Do tego gatunku wypadnie zaliczy{: przenak nic nie upoważniało go do zamieszczenia
następuj ących
wynurzeń
estetycznych w łożoną niedawno na język polski") k~ążkę
,,Pamiętmiku":
„Ale prawdziwa sztuka me dwóch amerykańskich publicystów-dziennikarzy, Sayersa i Kahna, pod tytułem „Wielbyła. nigdy i nie będzie dostępna dla duszy
ki spisek przeciwko ZSRR". Publikacja ta
tłumu, tak samo jak przez tłum nie mwże
być
tworwna. Sztuka. jest w htocie swej krąży po świerie od szeregu lat (napisana
aryswkra.tyczna; tylko najlepsu (pod wzglę została jeszcze w czasie wojny), budząc wszę
cie1n artystycznego usposobienia) jednostki Jzie ożywione komentarze i powszechne zainteresowanie. Jeżeli istniała potrzeba wydamogą ją doskona.le tworzyć i do.skonale od·
CEUĆ. Arcydzieła ł7iW.
popularne zawierają nia tej książki w Stanach Zjednoczonych,
Francjri czy Anglii. to po dwakroć uzasadniojakieś linie, jakieś szeregi s-zczegółów, przyne jest wydanie jej w Polsce.
pada.jące do smaku tłumum... zdemokratyz~
Nie ma cgyba rw7nrJmiotu który do nie•
wać sztuk! niepodobna..
Ustroje now<ri:ytne
dawna
byłby w Pol,ce otoczony powszechpaństw m0ogą
S'l.tukę zabić, jeżeli
by ją
niejszą ignorancją , niż historia Związku Racihciały na3inać do swych z"1sad, a,le ni.e Uło
dzieckiego i jego zmagań z zewnętrznymi
łaJą nigdy przembic jej istot3:"·
Zaden z i wewnętrznymi wrogami. Prawda o tym
przytoczonych argumentów nie nadaje się w pierwszym na świecię państwie socjalizmu
ogóle do ayskusji.
była u nas bardziej
może niż w jakrl.mkol•••
wiek innym kraju kapitalistycznym owijana
bawełną faiszu, obłudy i zakłamania.
Nie
Wracam do punktu WYJSCIOwcgo moich będziemy przypominać przyczyn tego stanu
wywodów. Nie miałem zamiaru p·rzekonywa{;, rzeczy. Znane są one powszechnie. R eżim
że Weyssenhoff powinien zniknąć z półek nasanacji nie sprzyjał publikowaniu dokuszych księgarń. Nigdy w świecie ! J ego arcy- mentów mówiących rzecr.owo o Związku Radz.i~ła
„Soból i panna" lub „PusZ<:za", ;; dzieck~m. jego osiągnięciach i trudnośoiach.
choćby nawet przezabawny „Pcdfil~slci" zr.Dlatego powitać należy inicj atywę wydasługują n~ to, aby były
nadal drukowane riia po polsku „Wielkie<;o spisku". Jest to
i czytane. Ale historia literatury nie m11że jeszcze jeden (i jakże wymowny!) dokument
takich pozycji jak Weyssenhoff zbywać sło mówi ący o bohaterskich l:maganiach · ZSRR
wem „tendencyj.ny", bO n :e mamy dzis.'.aj z. knowaniami ~wiatowego imperialrizmu.
Wojny były zawsze okrutne, ale szcZPgólpowadu taić, jaki rodzaj tendencji wyp~czyl
talent te"o wielkiego artysty słowa polslneg.J. ne okrucieństwo występowało wówczas, gdy
Traktuje~y go jako męską Rodziewiezó~nę szlo o wojnę kontrrewolucH z rewolucją, gdy
w najlepszym wydaniu artystycznym, uzy- po przedwnej stronie stawały nowe, rewowając zaś jego własnych słów „nie dźwi·gaj lucyjne klasy społeczne. Okrucieństwo kontrmy go do rzędu największych pisarzy pol- rewolucji wzrosło, gdy lud pracujący zdobył
s:kich" bo ten sat)'l'yk i moralizator okazał władzę na olbrzymich przestrzeniach byłego
się w końcu takim sam~ ~odfilipskim, z ja•) Sayers 1 Kahn. Wielki spisek l;)rzeciw~o
kiego się w la ta-0h młodosc1 natrząsał.
ZSRR! Warsza~a. 1948 1~Cz;Y_t~gi~" Branisła.\! WIDĄiekl
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Cesarstwa Rosyjskiego. To epokowe wyda- dalekowzroczność, jak wielka <:zujnos.:: reworzenie postawiło światowy obóz imperiah- lucyjna tkwiła w partii bolszew1ckiej, która
,gtyczny w obliczu śmiertelnego niebezpie- na czas potrafił" zlikwidować wewnętrzną
czeństwa. Nie szlo już o to, że jedna grupa
dywersję w ZSRR.
.
Rzecz znamienna. ,Jak dlugo Trocki WYZYSkiwacz:y wyrwie terytorium czy wła
przynajmniej pozornie - stał po stronic redzę z rąk [nnej grupy.
Zagrożone zostało
samo istnienie systemu w którym możliwY wolucji bY..ł przedmiotem ataków calego
jest wyzysk. Dotyczyło to nie tej czy innej wstecznictwa, a1e odkąd w sposób niedw~
jednostki lub grupy ale całej burżuazji, jako znaczny i widoczny dla wszystkich zdradził
ją, urósł w oczach tego samego ?l?o~u do
klasy - w przekroju światowym.
'l'oli „bohaterJł". Analogie z dnia dwneJszego
Stąd szczególnie bezwzględny, szczególnie
okrutny i nie uznający pardonu charakter narzucają się same.
walk.i podjętej przez ś·w:iatową
burżuazję
W.lelki spisek przeciwko ZSRR ni~ ogr<1:nlprzeciwko państwu Rad. Oto widmo komu- czał się przecież do tej formy wa~1. Mo:::i1a
nizmu, które dotąd straszyło tylko w Euro- by wymienić dalsze: cyniczna i mczym ruepie, znalazło wreszcie trwały punkt opar- osłonięta ililterwencja zbrojna,
ordynarne
cia. Związek Radziecki stał Slię ,,latarni4 szpiegostwo czy to przy pomocy nasłanych z
rewolucji" stał się twierdzą międzynarodo zewnątrz szpiegów, czy też przy pomocy
wego proletanatu, ostoją światoweE!o obozu trockistów i innych „opozycjonistów", szkawolności i postępu.
Nde było takiej ceny, lowanie komunizmu i rozprzestrzenianie nalktórej burżuazja nie byłaby gotowa zapłacić, idiotyczniejszych i najohydniejszych bredni
aby zniszczyć ZSRR.
o ZSRR, umniejS'lanie prawdy o zdoby.
Wystarezy przeczytać „Wielki spisek", któ- czach socjalnych i gospodarczych nowego
ry wyczerpuje tylko małą część materiału, ustroju, sabotaż i dywersja. orl!aillizowanie
jaki można by na ten temat zebrać, aby zo- słynnego gospodarczego i politycznego ko:rientować się w metodach tej walki.
donu sanitarnego wokół ZSRR i wreszcie
Pierwszą z nich jest tzw. „rozbijanie od stale stosowana
metoda
„przestrzegania"
wewnątrz", podsycanie w~z~lkiej opozyc.ji i stras-zenia.
i popieranie odstępstwa. Brnh generałowie
Historia lat 1917- 1945 pelna jest konkreti carscy kapitaliści, mieńszewicy i liberało nych przykładów tej roboty. P?d~li je
v:Ywie wreszcie bucharinowcy, trockiśei i inni borze Sayers i Kahn. I ch ksiązka me Jest
z t~. „lewicowej opozycji" oto grupy, na rewelacją. Fakty, o których piszą . nie przez
które koleino stawiano. Z chwilą gdy szan- nich zostały wykryte, ale ich z,12'rupowani~
se jednych malały. przesuwano zręcznym naje przekonywujący ob1·az .upa~ku j zdZl·
ruchem zawodowego gracza stawkę na na- czenia imperialistycznej burzuazi1, nie wastępnych.
hającej się pned niczym w walce z socjaAutorzy „Wielldego spisku" poświęcają lizmem.
stosunkowo dużo mieisca walce z trockizcz~ta
,,Wielki spisek przeciwko ZSB;R"
mem oraz jego 7.brodniczej rlziałalnośe:. S'ie jednym tchem. I nie ma chyoa stromc:Y
l słusznie. Była ona szczegól"1ie niPbezp'iecz- w· tej -książce, która nie przywodziłaby na
na, a to z tego względu. że przez dłu~i czas myśl wypadków z dnia dzisiejszego. Metody
nchodziła za ni ewinną opozycję. W 1937 !·
walki w zasadzie nie zmieniły się.
Stalin mówił: „Nas.i towarzysze partyjni me
I może nawet nie zdając sobie z teg?
zauważyli że trockizm dawno już przestl;ił sprawy, autorzy „Wielkiego spisku" pokazali,
być ruche'm klasy robotniczej: z ruchu poll- ile mamy do zawdzięczenia Związkowi Ratycznego, którym był 7-8 lat temu, tr~ dzieckiemu i parfJii bolszewickiej, która mu.
kizm przerodził się w zbrodniczą bandę me siała wytrzymać pierwsze ude~enie . k~mtr
znających skrupułów sabotażystów, agentów
rewolucyjnych sił światowego ~mpenahzm?·
dywersji i morderców, działających na roz- Opierając się o jej doświadczema, stokrotrue
kaz T.agranicznych ośrodków szpiegowskich". zwiekszamy nasze możliwości, czerpiąc naukę
I jeszcze wówczas istnieli ludzie, nie do- z jej histQrii, w olbrzymim stopniu ułatw~a
wierzający tym słowom. Trzeba było dru- my pasza. własną drogę do nowego ustro3u.
giej wojny światowej aby prawda ta stała
, Zygmunt Szymański
iiq P,<>wszechną. Okazało si~, jak :wielką
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KRONIKA FRANCUSKA .
Proudhon

PRZEOLĄD·

redivivus

ONĄCY chwyta się brzytwy, a burżuazja kresie krytyki własności, Mark! przygwot.
francuska chwyta sie starej wyszczer- dził wszystkie sprzec;mości tkwjące w jego
b!onej piły, której na imię Proudhon. teoriach. które zresztą nazwał marzeniaml
. V"f isto~ie, jesteśmy świadkami przed: „drobnego sklepikarza".
slęwz1ęc1a, ktore na pierwszy rzut oka może
Jednakże. podejmowane obecnie przez tewydawać się dziwne,
a Y:tóre, zważywszy oretyków burżuazyjnych pró':>y wskrzeszenia
dzisiejszą sytuację francUF~iego mieszczan- Proudhona stanowią zjawisko społccme, kt6stwa, jei;t jednak i znamienne i uzasadmo- rego wymowę należy odczytać.
Burżuazja
ne: ideo_logowie spod znaku '.,trzeciej siły'• woli proudhonowską krytykę własności na
wycJ.ągaJą z lamusa, otrzepują z kurzu i od- plaszczyźnie abstrakcyjnej logiki prawniczej,
świeżają Proudhona, wynalazcę hałaśliwych niż krytykę własności m adzoną w konkret.
sloganów: „Własność to kradzież" i Bóg te nej historycznej rzeczywistości stosunków
zło". Dwie książki jakie ukazały się cledaw. produkcji materialnej. Woli ona wszystkie
no: Edwarda Dolleansa „Proudhon" i Danie- n!edorzeC?..ności proudhonizmu: eklektyzm,
la Halevy „Zycie Prondhona" - składają zdążający do równowagi między kapitałem
się na panegiryk autora „Filozofii nę a pracą, do pojednania klas; tezę o socjalidzy". Zwłaszcza Dolleans. który sadzi się zacji rozdziału przy zachowaniu kapitalina poważną analizę i egzegezę proudhoniz- stycznych metod produkcji; atomistyczną
mu, usiłuje przysposobić Proudhona do aktu- koncepcję społeczeństwa dMbnych posiadaalnych potrzeb i tęsknot „mieszczanina mio- czy. zacierającą linie podzi!lłu klasowego;
tanego między kapitałem a pracą". to zna- idealistyczne roimowanie historii jako „sukczy przyrządzić go w sosie ,,humanistyczne- cesji idei"( -t-:: co Marks nazwał „zafałszo
go_ socjalizmu". W gruncie rzeczy jest to wanym hegelianizmem"); metafizyczną in.
proba wygrania przesądów nacjonalistycz- terpretację stosunków społecznych jako wy•
nych przez przeciwstawienie Marksowi fran- razu jakiejś_ „bezosobistej racji ludzkości";
cuskiego myślic:ela rzekomo tego sPmego obojętność w materii politycznej czyli wulformatu. Nie bez kozery prawicowy krytyk, garny ekonomizm. odwodzący robotników od
Armand Hoog, omawiając książkę Dalleansa, walki polityczne.i - słowem. burżuazja franwykrzykuje: „Dla nas, Francuzów, Proudhon cuska woli jałowy, werbalny, drobnomieszjest wart tyle, co Marki: i Nietzsche razem czański anarchizm Proudhona, niż konkretną
wzięci".
diąlektykę klasową; czyli, walkę klas. w któNie będziemy się wdawali w krytykę rej wszelka burżuazja nie tylko francuska jest z góry skazana na klęskę.
książki Dolleansa. która i1a to nie zasługuje.
Autor, przemzgując się n.ad problematyką
Szermować dzisiaj Proudhonem to choekonomiczną i społeczną.
lubuje się raczej wać się za parawanem mieszczańskiego „raw dywagacj:t.ch litera;:ko-filozoficznych, w dykalizmu". aby tym lepiej bronić swych
rozważaniach moralnych, w ogólnikach perinteresów klasowych.
Anarchizm. inaczej
lonalistycznych.
Dla
nie~o Proudhon to mówiąc sklepikarski mdywidualizm Proudhoprzede w ·zystkim moralista. obrońca „czło. na prowadzi prostą drogą, jak o tym świad
wieka..osoby przed człowiekiem-masą". obroń. czy ewolucja jego za Drugiego Cesarstwa.
ca „wolności przed r::iwym wcieleniem fatii- do reformizmu i najpłytszego konformizmu.
lizmu" (czytaj: determinizmu historyrznegol. Stwierdza tri Engels, któ1·y w !iście do MarkZbyt dobrze znamy tę frazeologię i jej po· sa (z dnia 31 sierpnia 1851) pisze:
całość
chodzenie. Co do °Froudhona, to Mark~ roz- (teorii proudhonowskiej) wydaje nu się o..
prawi! się z nim defini ..ywnie w
.. Nędzy statnią próbą
teoretycznego ocalenia bur·.
Filozofii", w „Swiętej Rodzinie", w „Historii żuazji'-. Dlatego też Proudhon tak bardzo
doktryn ekonomicznych" w różnych v.-ypo. odnowiada dziś rzecznikom „trzeciej siły",
wledziach (,.Listy do J{11gelmanna"), Nie ne- ludziom Leona Bluma.
t'
gując bynajmniej zasług Proudhona w za.
ab.

T
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półkach

Srefania Sempołowllka.. Na ratunek. WarSp, WYd. „Książka", 19łll. Wydanie

ua~·a,

drugie. Str. 312 i tabl. 6.
Znając życie i działalność Stefanii Sempołowskiej, trudno wątpić o tym, że jej piękna
książka „Na ratunek" napisana została nie
tylko w celach sprawozdawczo - informacyjnych. Jeśli historia głównej wypra~ Nobile'go, zakończonej katastrofą sterowca „Italia", przyciągnęła szczególną uwagę Pani
Stefani.i i skłoniła ją do poświęcenia tym wypadkom obszernej relacji książkowej, to stało
się to z pewnością przede wseystldm dlatego,
że akcja ratownicza,
podjęta przez najznakomitszych lotników. marynarzy i badaczy
Arktyki, utrwaliła się w kron:kach ówczesnych, jako manifestacja i symbol wszechludzkiego braterstwa, która nie zna podziałów
i przec:wieństw narodowych.
Od chwili, gdy w nocy z 3 na 4 czerwca
1!:128 r. radioamator Mikołaj Szmidt, gdzieś
spod Archi;ingielska, uchwycił po raz pierwszy wołania „S. O. S." rozbitków Italii, nie
było prawie narodu w Europie, które by w osobach swych najlepszych, „najofiarniejszych synów" - nie przyczynił się do skuteczności ratowniczej. Zły los chciał, że kat.astrofa rozbiła załogę „Italii" na dwie,
11 później na trzy grupy,
ł'ozrzucając je p"
niezmierzonych obszarach pól lodowych, co
w wysokim stopniu utrudniło i skomplikowało zabiegi ratunkowe. Nie wszystkim spośród piętnastu członków załogi sterowca są
dzone było dotrwać do błogosławionej chwili,
gdy po kilku długich tygodniach daremnych
początkowo prób i
poszukiwań
udało
się
wreszcie ratującym wykonać trudne i ofiarne dzieło. Lecz i wyprawy, śpieszące „na ratunek" poniosły niepowetowane straty; jak
pamiętamy, zginął wówczas bez śladu wielki Amundsen, oddawszy swoje bohaterskie
życie sprawie ratowania rozbitków „Italii".
Decydującą rolę w ich poszukiwaniu wzięli
lotnicy radzieccy Babuszkin i Czuchnowski
oraz łamacz lodów „Krasin" pod przewodem
prot Samojłowicza. Porając się z niesłycha
nymi trudnościami warunków klimatycznych,
<:złonkowie i k:iernwnicy
ekip radzieckich
dopięli przecież wzniosłego celu: ocalili życie
tym spośród załog: „Italii", których jeszcze
uratowf.3.ć było można,
wybawili ich z n ieludzkich cierpień i prywacji, umo:i:liwili im
powrót do kraju, rodzin i żyda cyv.ri.Jizowanego.
O tym :wszystkim szczegółowo ; zajmująco
opowiada książka Sempołowskiej. Ksiażka,
którt>j treść powinna być wznrem i przykła
dem współżycia narodów, ieśli zechcą i potrafią pamiętać o swej wszec·11ud1kiej wspól nocie nie tylko w chwilach katastrof i niebezpieczeństw,
lecz równiP.ż w warunkact1
powszedniego, zwykłego hy1owania.
bd.

Jerzv Kowalewski. Doką,cl idą Niemcy? warszawa, Sp. Wyd. „Ksi11<7.ka.'', 1948 - str.
zuo i z ni.
Kwestia niemiecka jest niewątpliwie kluczowym problemem powo,Jennej Europy, zaś
stC1sunek poszczególnych mocarstw czy grup
mocarstwowych do tej kwestii słusznie może
być uważany za probierz kh polityki mię
dcynarodowej, za wyraz poglądów i zamia-
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księgarskich

ajwozffniej rozpoczęto w Polsce dyskusję na tematy literackie i zapewne dlatego dyskusje do tyc~ące innych
dziedzin sztuki potoczyły się póżnieJ
po utartym szlaku sporów o literaturze.
Dopiero w ub:egłym roku, nie licząc kJillrn
obszerniejszych wystąnieó. w tych sprawach
poprzednio (Dobrowolski. Przyboś w „Odrvdzeniu", Strzem;ński - wszptkie te pra1'P
były bardziej
fachowe i dotyczyły raczc1
wewnętrznych
zagadn'eń plastyki)
ukszalv
się rozmaite wypowiedzi (wśród nich intcrc
sujący essay Ważyka,
omawiany już: przeze
mnie w swoim czasie) ze stanow;ska, jeśli
można tak się wyrazić, pożytku odbiorcy. Pamiętam, że występowałem
na tym miejscu
przeciwko uproszczonym, moim zdan'em, są
dom, zawartym w art:rkule „Sztuka nieludz_lka" Banacha (Ihiennik Literacki), pamiętam
równieżr iż wynotowałem starannie z obszernej ankiety, jaką „Dziennik Literacki" rozpisał po wydrukowaniu
owego artykułu,
wszystkie rozsądne głosy o plastyce.
W okresie: który nas dzieli o<l tych polemik, w życiu plastycznym w Polsce zaszło
kilka wydarz.eń, mogących służyć jako przykład. iż wszelkie sztywne, doktrynerskie teoretyzowanie w sprawach malars.twa i plastyki, jak zresztą i innych sztuk, wszelkie argun:ienty o pożytku takich lub owych metod
pracy lub tematycz.nych rozwiązań nie doprowadzą <lo niczego i są tylko nową ukrytą odmianą formalizmu a rebours.
'
Jakie to były wydarzenia? Najważniejsze
-. ""o w:ystawa wrocławska. Okazało się bow.iem, ze !Plastycy polscy potrafili ze swoich
~~boratoriów, którym tak C"lę~to zarzuca sią,
i.z są tyglami, gdzie powstaje „sztuka
nieludzka", przejść swobodnie do sal ogromnej
wystawy o niepoślednim znaczeniu społecznym i politycznym i tam. na ścianach, w układzie eksponat.ów w sposobie ich przedstav.'ienia, wykazać, że n ie istnieją pojęcia „sztuki
ludzkiej" czy też ..nicJudzki<'.i". że istnieja
jedynie kryterfa świadomości i dojrzałości
erty,sty.
Drugim interesującym wydarzeniem była
wystawa malarskich prac górników, wśród
których, w moim głęb<Ykim przekonaniu. obrazy Ociepki ódznaczały się szczególnie i by}y jawnym dowodem. że to martwy i banalny
naturali= jest osadem naniesionym przez

N

epokę wszechwładnego drobnomieszczańskie-

go gustu na świeżą i żywą twórczość ludową,
nie z.aś śmiała f~tazja, samodzielne i oryginalne widzenie .świata, świadoma, precyzyjna kompozycja (obraz Ociepki „Gra w szachy").
Nasza prasa poświęcona sprawom plastykl
mniej ud.ziela miejsca dyskusji ideologicznej
o malarstwie niż to czynią pisma literackie.
Myślę, że to jest zły znak. Ne należy bO<wiem
cz:r-in.ić obrachunków bez .gospodarza. Pisałem
już kiedyś, że dziwi mnie, dlaczego plastycy nie podchwycili tak świetnej okazji jaką
była wystawa wrocławska jako oręża w walce z naturalizmem i banałem, do których zachęcają nas między wierszami niektóre wypowied2.i o tZJW. „sztuce nieludzildej".
W ostatnim numerze ,,Przeglądu Artystycznego" znajdujemy niezmiernie .interesujący
ertykuł Wiktora Sażina: „Przeciw naturalizmowi w malarstwie", przedrukowany w przekładzie z ,,Komsomolskdej Prawdy". Sażin
ata.ku~e naturalizm jako pochodną
prądó"J
:formalistycznych i z tych pozycji .o stro wyst~uje przeciwko wielu znanym i uznanym
współczesnym artystom radzieckim, ~arzucając im :zewnętrzność, naskórkowość, banał,

rów w sprawa'ch pokoju i beZtyieczeństwa
powszechnego. .
Starannie opraoowana i udokumentowana
książka JerzegÓ Kbwalewskiego p. t. „Dokąd
idą Niemcy?" daje w ręce czytelników całe
pasmo nici orientacyjnych, pozwalających
zrozumieć i oct'nić rnzwój sytuacji w Niemczech okupowanych, pod względem gospodarczym, społecznym i kulturalnym.
Omawiając obszernie i rzeczowo złowrogą
rolę niemieckiego kapitału finansowego i n'iemieckich junkrów w okresie dwudziestolecia
wojennego i po drugiiej wojnie światowej,
Kowalewski uwypukla jaskrawy kontrast,
istniejący
w dz:edzinie prawdziwej demokratyz..acji Niem:f"c w strefie radzieckiej
i w strefach anglosaskich. Na Zachodzie,
gdz'ie właśnie znajduje się główny przemysłowo - militarny arsenał Niemców
proces
demokratyzacji nie wyszedł w istocie poza
zasady deklaratywnych formuł, podcr.as gdy
w strefie radzieckiej - dzięki radykalnej
reformie rolnej i likwidacji karteli stworzone zostały realne przesłanki przebudowy po1itycznej i społecmej. Na Zachodzie - :imperialiści anglosascy dażą uparcie do restytucji
gospodarczego i wojennego potencjału Niemiec, które m'lją się stać wypadową reakcji
międzynarodow·ej
przeciwko demcrkratycznym krajom Europy Wschodniej, w strefie
w ZSRR„.
radzieck:ej władze okupacyjne wespół z naj·
Plan OGIZ'u przewiduje na rok 1949 wybardziej świadomą i postępową częśclą spodanie 220 milionów egzemplarzy . książek.
łeczeństwa nlemiccl.-'.iego czynią wszystko co
Część tej Iic2Jby prv..ypadnie na wydania dZiieł
możl iwe, by pr7cmiany gospodarczo-socjalne
staly się trwałym fundamentem budowy pi.SaTzy współczesnych oraz na reedyeje klaNiemiec demokratycznych i pokojowych.
syków literatury rosyjskiej (Herzen „Kto wiTołstoj
Jak udowadnia auior ksi ążki i jak to wie- nien?", Gogol „Martwe dusze",
my z obserwacji bieżących wydarzeń, ma- „Zma.rtwycłrw·stanie", Gork.i „Maika"-:- przechinacje imperialistów anglosaskich, spi:zy- widywany nakład każxiego dzieła 2 do 3 _mim ierzon:vch 7. niemieckimi magnatami prze- lionów eg7.€Inplarzy). Z klasycznej literatury
wybrane
na~ujące
myslow:vmi, ni<' przebiegają bynajmniej ła światowej z~.stały
utwory:
Homera
Iliada,
Wiktora
H\.lgo „Nę.
two i gładko, bez oporu, tarć i zakłóceń.
Agresywnym planom międzynarodowego ka- dznicy", Balzaka „Blaski i nędze życia kurtyzany", cykl Zoli ,,Les Rougeon - Macquart";
pitału przeciwstawiają się nie tylko narody
miłujące pokój, nie tylko wszyscy ludzie do- minimalny nakład przewidywa-ny: 500,000 dla
brej woli k.cajów Wsrhodn ; Zachodu. Reali- każdej książki.
zacji tych planów stoją na przeszkodzie rówW dziedzinie wydawnictw pomocniczych
nież;
wewnętrzne
waśnie
i przeciwności
wznowione edycje „Wielkiej" a „Ma.
w obozie imperialistycznym, kt&ego partne- zostaną
łej Ency>klopedii" or~z „Encyklopedii Rolni.
1zy w rnmach akcyj po?ornie wspólnych i je- czej", po 100,000 egz.
drioli tych walczą przecież o własne, egoistyczne interesy, pragnąc wydrzeć każdy dla
W. pierwszym kwartale OGIZ wypuści 72
siehic najobfitszą część zdobywanych łupów. miliony 100 tysięcy tomów.
Rosnące pod przewodem ZSRR światowe siTa sticha wzmianka bibliogra.ficzna jest
ły postępu i pokoju.
waśnie
wewnętrzne
jedna'k bardzo pouczająca, wskazuje bowiem
wśród spiskowców imperialistycznych i wreszcie otrze źwienie znacznej części społeczeń na kierunek zainterernwań czytelniczych w
ZSRR, gdzie lektura „Iliady" lµb „Zmar~twa niemieckiego, które coraz lepiej zdaje
sobie sprawę, dokąd poprowadzić chcą Niem~ twychwstania" nie jest wyłącznym przywilecy imperiali ści zachodni - wszystkie te czyn- jem erudytów, zaś dzlałalność instytucji wyniki dają gwarancję, że pomimo poważnych dawn:iczych nie zmusza czytelnika do żmud
komplikacji i zachmurzeń stosunków mię nych poszukiwań antykwarycznych, a tym sadzynarodowych walka o przyszłość Niemiec mym nie Ogranicza zasięgu artystycznego
będzie ostat.ecznie rozegrana nie po myśll ka- i wychowawczego działania wielkiej literapitalistycznych mąciciel! pokoju, lecz zgod- tury świawwej.
nie z interesami pragnących żyć, pracować 1
pb.
rozwijać się r.arodów.
Książka Kowal ewskiego jest cenną, ~ży~w CZECHOSŁOWACJI
1eczną i aktualną pozycj::i publicystyczną.
Jej aktualnośc każdy dzien niemal ilustruje
, L!dove Noviny" pub1Jku1a, w jednym z
i uzupełnia nowym materiałem faktó'""
o~tatnich numerów ciekawe dane statystyczbd.
ne na temat wydawnictw ksi~żk,owych w
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fotograficzną dokładność: „Wielu
sze Sażin - dotychczas jeszcze
wość tylko w treści, a absolutnie

z nich - pł
widzi ideo·
nie w'.dzi jej
w samym malarstwie. Zapominają oni o wartości emocjonalnej
barwy, rytmu i formy,
o tej potężnej sile, która spra,.v· a "'·łasnie, że
treść obrazu staje się podniecaja,ca i przr::ko.
nywująca...
Jesteśmy przeciwni
uproszczone-mu pojmowaniu współczesności tematu,
przeciwni li tylko tcmatyzmowi ..." Ostro występuje również Sażin priieciwko konformi.
stycznej i tromtadrackiej kn·tyc~. która z nawyku chwali malarzy uznnn:vch, bez wzledu na wartość ich dziel: ,.Pochwały .słabych,
niedojrzałych prac malarskich. to s-prawa nagminna w naszej krytyce malarskiej. Otwieramy czasopismo „Twórczość" nr 2, r. 1947.
Historyk sztuki A. Zamcsi.kin ze skóry wyłazi, żeby tylko jakoś pochwalić „żyto" Gera.
simowa... Niestety, A. Zamoszkin widzi w
obrazie tylko stronę oD<isową, a nie bezpośrednią żywą emocję. Nie mrżemy
zgodzić
~ię z Zamoszkinem patetycznie
wołającym,
że z zi<'mią
Gerasimowa chce się iść „na
życie, na trudy, na śmierć". To jakieś lizusostwo, lokajska usłużność. Nl;ilarz może się
m}·lić,
mieć rzeczy
artystycznie nieudani',
lecz obo>yiązkiem krytyka jest dostrzec jeie>
błędy,
pod.sunąć mu
właściwą
drogę roz.
woju".
Na tle tej ostrej, żywej, twórczej wypowiedzi
Saż•ina nasze polemiki w prasie plastyków
wypadają
raczej słabo, chociaż i u nas nie
brak byłoby tematów do owccnych dyskusji.
Wydaje się, 7.e malarze wolą malować niż
pisać i może dobrze robią. Ale należy ich
przestrzec, że trzeba nie tylkó pędzlem, ale
i piórem polemizować z rozmaitymi wystą
pieniami, dzielącymi sztukę na ..Judzką"
i „nieludzką" w zależności od tematyki obrazów. podcbniP. jak i z rozmaitymi bałamut
nymi sadami, upatrującymi w monachijskim
akademi7.mie i chłopomansk1m. ..bajecznie
kolorowym" banale właściwe tradycje dla
nowoczesnej sztuki polskiej.
Wśród niewielu rozsądnych glosow o prawach plastyki należy wymienić artY'kuł Janusza Boguckiego w „Odrodzeniu" (Nr 1,
1949). Autor również konstatuje, iż w obozie plastyków panuje cisza i spokój. „Od.
czasu do czasu odzywa się tylko echem - pisze Bogucki - postuJatywna piła w sprawie
„nieludzkiego" hermetyzmu. Mieszczanie: aio
ucie~zą (chłopi i robotnicy i 1ak i.ego nie widzieli), potem ktoś odpowie - i znowu spol{ój ... "
Bogucki na przykładzie malarstv:a niedawno zmarłego Felicjana ' Kowarskiego wykaIl.uje, iż doswiadczenia „burzycielskich doświadczeń rewolucji plastycznej" przydaja
się dziś do. tworzenia nowej, społecznie uży
tecz.n.ej. artystycznie wartościowej ~ztuki.
T'a'kie jest i moje najgłębsze przekonanie,
które utwierdzam w sobie za każdym razem,
gdy się przechadzam po pewnych salonach
i wystawach sygnowanych wysoką pieczęcią
Zwiąllku Artystów Plastyków i gdy potem,
wróciwszy do domu, przyglądam się nielicz111ym niestety, reprodukcjom dziel Felicjana
Kowarskiego. Myślę, ż~ i w jabłkach Cezanne'a, i w wielkich płótnach Delacroix zawarta jest narówni sztuka ludzka. Myfilę, że
na pewno nie tylko temat decyduje 0 tycb
sprawach, bo przecież „ludzka" jest i ,.Gucrnika" i mandolina z l'U5trem Picassa. Jakaś in·
na mus.i tu był tadem111ica i jej to właśnie należałoby dociekać wspólnie n;i łamac.h piSn\
plastycznych.
:pb.
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Czechosiowacji w ubiegłym rok,u. Na ogólni\
5970 książek wydanych w tym okresie
czasu przypada 4286 pozycji na wydawnictwa
w języku czeskim, 770 w słowackim, 222 w
jnnych językach oraz 692 książki będąc11
przekładami z języków obcych na czeskd,
i słowacki.
cyfrę

•

Wśród książek w języku czeskim i napisanych pr~ez . Czechów na pierwszym miejscu
stoją dzteła naukowe (1902), następnie prO"ta
litera~k.a (432), lite:a~ura dziecięca (426), pQdręcznik:i (350), tomiki poezji (133), kalendarze
O 03).. ytwo~ dramatyczne (76). Warto by zest~w1c P?Wyzsze dane z analogicznymi cyframi polskiego ruchu wydawniczego w 1948 ro·

ku.

Jak twierdzą „Lidove Noviny" w ostatnich

1~ miesiącach miał miejsce w Czechosłowacji

san~ w~ros.t

wydawnictw, bę~!'lcych tłum(ł
rosyjskiego. l\.imo to wśród
przekładów pierwsze miejsce zadmują książki
tłuma.czone z angielskiego (142 pozycje) nastę~me z rosy.jskiego (względnie z języków
Związku Ra~ziec~iego - 135 pcrzycji), z literatury Stanow ZJednoczonych przyswojonych
zostało językom czeskiemu i słowackiemu 111
książek, a z literatury francuskie{ 96. Tłuma
:ze~a z jęzl'.ka polskiego (26 pozycji) znajduJą się na szostym miejscu, po przekładach z
niemieckiego (33 publikacje). Charakterystycmą jest wysoka cyfra przekładów z łaci
ny ~ż 24 tłumaczenia. Następnie idą tłuma
czenia z język6w Jugosławii (14) z wło8kłe
go (12), duńskiei;io i norwesk!~go (11) ze
szwedzkiego (10), bułgarskiego. holender~ltle
go, chiń!;lkiego (6), his1pań~kiego i innych
':N.śród po?.ycj!
przrkłiidowych pierwsze
mieJscc zajmuje powieść (J!l5\, następnie literatura naukowa (licrnP dzlcla z zakre!'u teorii marksizmu)
195 pozycji, wreszc·P literatura dziecięca (50), poez.ja (29) i dramat (17),
czemam1 z

Języka

mad
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Str. 12
Fabryka strachu

Oryginalne wydanie poezii
Mickiewicza

.• ,Strach - pisze amerykański socjolog Ruskin w broszurze „świat jutra" - jest wielkim darem bożym dla ludzkości. Bez strachu
nie mielibyśmy ani cywilizacji. ani postępl\,
ani nie za~nalibyśmy szczęścia. Nie byłoby
moralności, ponieważ ludzie nie lękaliby się
Boga, nie l:>:vłoby również postępu lechnirznego, gdyż słudzy nic obawialiby się swycri
panow, nie byłoby miłości, ponieważ lu!lZ1e
nie balib:· się nienawiści''.

że w więzienfach greckich przebywa obecnie
GorHwym rz~cznik;em lej cyniczne) ! wste- „tylko" 20 tysięcy więźniów, nie pomogła
cznej filozofii siat się film amerykailski. nie statystyka · rozwoju gospodarczego kraju, obez racji n"3wa:1y przez postępową krytykę perująca bardziej niż opłakanymi cyframi.
Niezrażony tym wszystkim dziennikarz udał
„fabryk;! >1rachu·'. Ame1·ykań~kie kinoteatry
się w głąb Grecji i tutaj uśmiechnął mu się
demon strują dziesiątki filmów, które suge::-u·
los. Ośrodkiem reportażu Reynoldsa jest opis
ją widzom uczucie niewysłowionego strachl\.
Z wyrafinowanym sadyzmem szpikują pro- miescowości Mogula w południ-Owej Grecji,
ducenci filmowi każdą scenę. naturaHstyczny. gdzie reporter ujrzał w m.iejscowYm budynku
mi obrazami mordów, grabieży d bes1.'falstwa. Bożyszcze r.mbliczności filmowej w
Ameryce i w Anglii. Margaret Lockwood zbiera za swą grę w filmie „Bedelia" następują
ce pochw;iły w cr.asopiśmie „Hollywood Quartley'': „Mar;;:uet Lockwood udało się stwo.
rzyć czarujący obraz pięknej kobiety, która
morduje swoich mężów, aby uzyskać premię
ubezpieczeniov.rę. Artystka włożyła tyle czaru osobistego w tę rolę, że widzowie obserwują ze szczerym żalem działalność detekywa, który demaskuje przestępczynię". Podob- szkolnym.„ W.C. amerykańskiej produkcji.
nie został oceniony inny film pt. „I..ozet". „Gdyby nie Amerykanie - pisze zachwycony
Zycie bohaterki tego filmu jest nieprzerwa- korespondent - nigdy nie byłoby tu czegoś
podobnego!".
Transakcja, przyznać trzeba,
oryginalna. Różnie płacono do.tychczas za
niepodległość pewnych państw. Ale kl-0zetam.i?

Temida na

bezdrożach

Opinia postępowej
merykańskiego jest

nym pasmem zbrodni popełnianych z niewinnym uśmieszkiem. Krytyk „Hollywood Quartley" jest zachwycony, że aktorce udało się
.,wywołać u publiczności stan drżenia przy_
pominający

gorączkę".

O innym filmie pisze tygodnik „Cinema":
- „Jego wartość polega na dokładnym odtworzeniu przeraźliwych szczegółów śmierci
dziewcząt i surowych krytyków, których dusi
bohater filmu - rzeźbiarz. W filmie tym
wzbudza szczególne zainteresowanie bohater,
którego wyrafinowana żądza krwi, siła fizyczna i prymitywne rysy twarzy przypominają małpoczłeka".

Ta propaganda mordu i okrucieństwa, ten
strach snujący się po ekranach Ameryki ma głęboki związek z filozofią Ruskina. Temu strachowi zawdzięcza Ameryka „techniczny postęp" - ale przemysłu zbrojeniowego,
„szczęście" ale fabrykantów, ,,miło~ć'' ale- do zysków.
rk.

O atomie

słów

części społeczeństwa a·
zaniepokojona ponurym
skandalem sądowym,
którego epilog grozi
krzesłem elektrycznym sześciu niewinnym ludziom. W styczniu r. 1948 w mieście Trenton
w stanie New Jersey z.naleziono kupca Wil·
liama Hornera, zamordowanego w swoim
sklepie. Gotówka i klejnoty Hornera zostały
przez nieznanych sprawców
zrabowane.
śledztwo utknęło na martwym punkcie i dopiero w lutym ubleglego roku zaaresztowano
sześciu młodych Murzynów, byłych żohlierzy
i inwalidów wojennych, pod zarzutem morderstwa.
Pomimo że obwinionych poddano badaniom
trzeciego stopnia - tak nazywa się w Ameryce tortury - nie udało się żadnego z nich
zmusić do przyznania się do winy. W czasie
rozpro:wy wszyscy Murzyni WYkazali swoje
alibi. Pomimo tego sędziowill przysięgli, p~

kilka

W bibliotece tiumeńskiego*) lekarza S Karnacewicza znajduje się egzemplarz utworów
Adama Mickiewicza w b3rdzo csabliwej
edycji. Ks iążka ta jest po prostu nadknścią
bibliogrnficzną Midci się ona w futerale 2l
brązu i składa s'ę z 3 tomów. lic:::ąrych około
tysiąca stron. Niezwykłe są jej rozm'ary dwie takie książki wraz z futerałem mogły
by z powodzeniem zmieścić się w pudełku od

William L. Patterson . jeden z najznakomitszych prawników amerykań~kich Patterso- zapałek.
nowi udało się zgromadzić moc materiału,
Książka wydana została przez M. Szulza
który uzasadnia w pełni rewizję procesu. w Warszawie w 1897 roku. Na futerale 2l
Nie wiadomo, cr.y uda mu się uratować nie- brązu wyryto: ,.Poezje Adama Mickiewicza
winnych ludzi, którzy od roku już żyją w - wydanie jubileuszowe".
cieniu krzesła elektrycznego. Patterson. ktOPonieważ druk jest tak drobny, że prawie
rego popierają postępowe elementy w USA, nieczytelny, do futerału dołączona jest lupa.
otrzymuje codziennie kilka listów z pogróż
z. ł.
kami od Ku-Klux-Klanu.
Do osła\'lionej serii procesów w Scotts•
Zasługi wydawców
borough, Sacco i Vanzettiego itd. itd. przyIstnieją w obecnej chwili dwa poważne
łącza się sprawa z Trenton. Temida amery·
wydawnictwa popu1arne, obejmujące dz!i.eła.
kańska, aby rozróżnić kolor skóry oskarżonP.
go, zrzuciła z oczu opaskę. pozbyła się szali klasyczne polskie i obce, oba przysto.s<iwane
sprawiedliwości i karzącego miecza. by ująć raczej do użytku szkolnego i uzgadniające zakres swojej dzi ałalności z programem szkolw obie ręce stryczek mister Lyncha.
nym. To też ani „Biblioteka Narodowa" Ossork.
lineum, ani tak pieczołowicie wydawana przez
„Książkę" „Biblioteka Pisarzy Polskich i Ob' '
cych" nie może zastąpić takiego wydawniMała różnica ~doń
ctwa, jalcim w dziedzinie n,p. literatury franPrzed Nowym Rokiem prasa zachodnia o- cuskiej była Biblioteka Boya. Ponieważ jed•
nak nie widać dotąd próby stworzenia jakiegłosiła urbi et orbi wiadomość o błogosła
goś wydawnictwa, które w sposób planowy
wieństwie papieskim, które Pius XII przei fachowy podjęłoby edycje klasycu1e, należy
słał generałowi Franco. Papież domagał się
- czytaliśmy
okazania faszystowskiej więc nara1Jie zadowolić się tym. co jest, to
Hiszpanii „takiego szacunku, do jakiego upra- znaczy - tomikami obu wYmienfonych p;rzewniają ją liczne usługi,
oddane przez nią ze mnie wydaWll'lictw. Trzeba jednocześni•
podkreślić, że w wielu wYPadkach przedmo•
sprawie religii i cYWilizacjj''.
wy i przypisy w tomikach „Biblioteki NaroNieco inaczej na „zasługi" generała Franco dowej" nie zupełnie odpowiadają nowoczesdla cywilizacji i kultury europejskiej zapa- nym postulatom wiedzy o literaturze; doskotruje ·się jego rodak An tonio Galva, który nalsza pod tym względem jest seria wydawarysuje w ,,Les Lettres Francaises" przeraźli  na przez „Książkę".
wy obraz zd-ziczenia i upadku kulturalnego
Ostatnio wydane dwie pozycje (nr 42 i 43),
to Majak-Owskiego „Wybór poezji" pod redak•
~ją i z przedmową Adama Ważyka oraz „Wybór Pism" Staszica. Niebawem ma się ukazać również „Wybór liryk" Juliusza Słowac
kiego w opracowaniu i z przedmową Mieczysława Jastruna. Wobec nikłej
bibliografii
Słowackiego w lątach powojennych, tomik
ten wypełni poważną lukę wydawniczą.
Z dziedziny wiedzy marksistowskiej ukazała się nakładem „Książki"
Marksa „Nędza
filozofid.". Nakładem „Czytelnika" wydano
w frankistowskiej Hiszpanii. Według Galvy, piękną, popularyzatorską pracę Freville'a
który niedawno wyrwał się z hiszpańskiego „Twórcy naukowego mark.Simnu".
Oddzielną interesującą pozycją jest wydane.
raju, wszyscy wybi't.niejsi pisarze hiszpań
scy i obcy są w tym kraju na indeksie. Wła przez „Słowo" Kropotkina „Etyka".
ph,
dze frankistowskie wydały zakaz drukowania Blasco Ibaneza oraz postępowYCj P,isa•) Tiumeń - miasto na Kuban!.
rzy, którzy wyemigrowali do Fr~ncji 1 AmeD;l·L z pisarzy obcych zakazam są: Duma~,
.SPKOSTOWAN1'E
D',-!\nnunzio, Balzac i Anatole France,AbsoDo mojeg-o przekładu . wiersza Lorcl pt.
lutny zakaz sprzedaży dotyczy dzieł Huxleya,
Steinbecka Faulknera, Ludwiga, Joyce'a, An- „$więty Gabriel" zamieszczonego w 4 numedersena Pearl S. Buck, Caldwella itd. itd. rze „Kuźnicy'' wkradło się kilka błędów druTu1órcz~ść literacka frankistowskiej Hiszpa- karskich, a mianowicie:
nii może poszczycić się kilkoma nazwiskami
8 wiersz. od góry powinien brzmieć:
pisarzy falangistowskich, któr_zy pod wzglę
Jego buty lakierowane
dem artystycznym rcprezentuią - zero.
Strząsają z powietrznych dalij
Jak widać kultura faszystowskiej HiszpaPłatki powiewne i lekkie
nii rozwija s'ie pod hasłem „śmierć inteligenW niebieskich lutni podwójnym
cji", lansowanym przez ~ewnego. p~nurcgo
I urywanym rytmie.
generała w S<1la'1umce. k1orv m. m. Je~~ ~
59 wiersz od góry powiniPn br::mii:e:
powiedzialny za śmierć U~a.mun3:. Rozmca
Aeh. święty Gabrielu, któryś
zdań między Galvą a pap1ezem Jest dosyc
O światło niebios się otarł.
znaczna. Jesteśmy sklonni racze.i uwierz~ć
Wlndzlnńcrz Slobodnik
temu pierwszemu, tym bard7.iej, 7:e ~dległc:is~
z Madrytu do Watykanu jest duza t pap1ez
mógł być „źle pointormowanv''.- ('> wy~a~e~
taki, jak wi.em:v z wlarnych do5w1adc:r.en, 3uz
raz się zdarzył.
.Józef Sta'in: Marksizm a kwestia narodowo - ko-

15 grudnia roku 1948 o godzinie 12, minut
12 zapłonął w starym forcie francuskim st?s
atomowy. W „Les Lettres Francaises" 0Śf!11U
uczonych francuskich (m. in. Goldschmidt, zostający przez kilka miesięcy po~ presją pra:
Kowarski, Fryderyk i Irena. Joliot-Curie) o- sy brukowej i urzędniKów sądowych, wydali
głosiło zbiorowe sprawozdanie o tym eks~e wyrok skazujący.
rymencie naukov:ym oraz krótki zarys d7.1eRozprawa obfitowała w niezroz;umiałe
jów badań atomowych.
Znakomici fiz:vc~' wprost dla normalnego człowieka momenty.
francuscy uznali za stosowne podlcreśli~ przy Zorganizowana przez Ku-Klux-Klan banda
tej okazji, że praca ich ma na celu zuzytk?- sterroryzowała wszystkich słuchaczy, domawanie energii atomowej jedynie dla poko1u gała się glośno zemsty, obrzucając wyzwiskai dobra ludzkości.
mi i plując na oskarżonych. Ci z publiczll;o:
Tam gdzie chodzi o pokój i dobro ludzkości Ści, którzy ośmielili się dać wyraz swoJeJ
- są zawsze Amerykanie, a obok nich An- sympatii dla oskarżonych, zostali pobici do
glicy. Do ataku ruszyły „Observer", „Econo- krwi i przepędzeni z sali sądowej.
Wyrok śmierei miał być wykonany w pomist" i „New York Herald Tribune". Wszystrk.
lcnlalna. Zbiór artyku1ów i przemówień. Nakł.
kie te czasopisma stwierdziły zgodnie, że nie- lowie stycznia br. Sprawą zainteresował się
Spóidz. Wyoawn. „Ksiązka'•, warszawa, 19ł8,
bezpieczne eksperymenty atomowe nie postr. 390.
Karol
Ostrowski: Zas:idy rachunkowości s.amorz~
winny być dokonywane we Francji. Do tego
dowej. Teoria I prawo pozytywne. Nakł. Spótdz.
nadaje się najlepiej Oak Ridge, które _leży
Pracy i Użytkowników ,,Czyte1nik", Kraków,
w głuchej pustyni. . podczas gdy Cłtahllon
19l8, str. 108Brunon Nowakowski:
Hygiena Społeczna. Nakl,
znajduje się w gęsto zaludnionej Francii: w
Spóldz Pracy i Użytkowników „Czytelni!k'',
której na dobitek co trzeci mieszkaniec Jest
Kraków
1948.
str.
1'>8.
W sprawie notatki uChopin na płytach''
nikczemnym komunistą. Wśród nich najnieTac!.eus:t Kudliński: Dziedzictwo zemsty, Pól-powieść. Na·kł. wydawn. ,.Książni~a-AUas··. Wi·o·
bezpieczniejszy jest Fryderyk Joliot, bolsze_claw - war:.zawa 1-46, str. 343.
wicki komisarz dla spraw energii atom;:iwe.i.
Piękna jest inicjatywa udostępnienia mu- okazji poniemieckich a nawet płyty ~owiec .Józef Widajewlcz: Początki Polski. Nakł. wydawn.
Od biedy możnaby pozwolić Francuzom n« zyki poważnej na płytach polskiej produkcji. kie, za które w zeszłym mku p!aciłem po 120
„Ksi~ż.nica-Atla,;" , Wroctaw \Varszawa 1!14a,
zajmowanie się sprawami atomowymi. ale p0d Nie zawsze ma się czas słuchać jej przez ra- zł„ obecnie kosztuJa po 250 zł. i repertuaru
str. 103.
warunkiem, że wszyscy uczeni, ktńrzy nie są dio, gdyz - niestety - najlepsze utwory odpowiedniego n:e ma. O polskich płyta::h ~farjorie Fischer: Podrcż do nowe;!o świata. Książ
ka dla młodzieży. Pr7.ekl. .:rana Stefczyka. Na.kl'.
gaullistami, zostaną od badań atomowych są nadawane w godzinach, kiedy jestem za- już nie m a mowy. Mały wybór i kosztu.i<!
Spól<iz. Wydawn. .,Książka",
Warszawa 19411,
na
rynku
po
700
zł.
odsuniecL
str. 281, zł. 35-0.
jęty pracą lub na zebraniach. Wieczorem, po
Bali.ac:
Ojc:ec
Goriot.
Komedia
Ludzka.
Wyd. II.
całodziennej pracy gdy przychodzę do doDziwnie mi to wygląda Z Moskwy dostaPrzekl. Tade>una Zeleńskicgo
(Boya).
Nakł.
mu i otwieram radio o trzymuję „muzykę łem koncert skrzypcowy składający się z 3
Spóldz. Wydawn. „Książ.ka•'.
Warszawa 1948,
str. 31Z, zł. 400.
popularną" lub „muzykę taneczną". Bardzo płyt o średn. 30 cm„ które tam kosztują groEugenia Gra.ndet. K-0media Ludzka. Wyd.
rzadko - coś przyjemnego i dobrego„
sze, wszystkiego 20 rubli. W Niemczech ta Ualz~c:
n. Przekl. Tadeusza Ze'eńskiego (Boya). Nakł.
Nie roszczę sobie żadnych pretensji do pro- sama mniej więcej cena. Dlaczego u nas tych
Spótdz. Wydawn. „Ksiąi;ka", w arszawa 1948.
str. 216, zł. 32Q.
gramu radiowego, bo wiem, że mają. dużo płyt nie ma i dlaczego te, które są, kosztują
Rol!b (Narbutt): Lu<lzle I wydarzenia. Wy-.
odbiorców tej „nie nudnej" muzyki, ale tak drogo?.„ Czy w ten sposób chcemy udo- Ii<nocy
d s nie II
Nakl. Spółdz. Wyd1nvn. „Książka''•
stwierdzam tylko z · przykl'ością, że mam stępnić muzykę poważną szerszym masom?.,.
1.Vars~&'V~ 1943, sir. 118, zł 2-0Q.
·
A;-nes
Smenl
•Y:
Pieśń walki.
Zbiór opowiadać.
pecha.
'
}?roszę mi wybaczyć. Piszę dlatego, ie jePrzekł. Anny Ki~rskiej. Wyd. II. Nakl. Spó!dz.
Jestem w posiadaniu patefonu - Adapteru stem jednym z0 stałych czyteiników „Kuźni
Wydawn. „K';i ążka", warszawa - Kraków 194a,
i chętnie kupowałbym płyty o treśCJ poważ cy" i 'Wielbicielem muzyki poważnej
str. 345, zł. 4~0 .
n
ej
gdyby
nie
były
tak
drogie
i
dostępne
dla
Rozzuchwalili się Francuzi, a wszystko dla!lłaksym Go1·ki: Matka. Powieść. Wyd. U. Przekł,
Cz~telnik
Haliny Górsl{icJ. Nakł. Spółdz . Wydawn. „Ksiąi:
. tego że John Foster Dulles nie jest !'ekto- „lepszych" minionego świata, którzy jeszcze
ka", War<zawa 1043, str. 3S~, zł. 331
(na
~wisko
i
adres
znane
redakcji)
rem' Sorbony, a 14 lipca paryżanie śpiewaj& istniej ą wśród n as. Niestety, minął okres
»ole'"'.taw Zagał'-: N . .i p'·?c~aj przez św; ~ t. Rozwaza..Marsyliankę zamiast Yankee-Doodle.
i:;ia por.iularno - n~ukowe. Książka dla mlodzle?..y. Na•kł. Spóldz Wydawn. „Książ.ka•', Warsza•
rk.

KSIĄŻKI NADESŁANE

KORESPONDENCJA

R~agu3e:

Oryginalna transakcja handlowa

Wydaje: Spółdzielnia Wy d

„Kuźnicy·•

„ Czytelnik''

Redaktor naczelny przyjmuje we wtorki, czwgrtk.J i soboty od godziny li do 13

Styczni~wy numer „Ogońka" podaje cie-

Adres Redakcji I Administracji: ul. P 1 ot r ko wska Nr qs

kawą historię,

jaka przydarzyła się korf'spondentowi czasopisma
„Collier'e'' w Grecji.
Kwentip Reynolds, tak bowiem nazywa s\ę
ów dziennikarz. wyjechat do Grecji, aby
stwierdzić n a miejscu
dobroczynny wpływ
pomocy amerykańskiej dla tego kraju. Wszelkie usiłowania reportera, zmierzające do WYkazania dobrobytu Grecji rozkwitającej pod
deszczem ameryka11skich dolarów. okaza~y się
bezowocne. Nie pomogły nawet z.apewmenla,
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D-030140

:a

w a 1948, str. 160. zl. 3211
Dafaie i l cgP-nd:v w opr ac. Wandy MarkowskłeJ
I Anny Mii.J<iej_ Wyd II Nakł. Spóldz. Wydawn :czej „Ksią żka''. Warszawa 1948. Hr. 212, zl. 3(10,
Ma~jorie Kinan Rawltn;:s:' R.oc1n 'ak . Powieść. Wyd.
IT.
Przekład
Ad;·ma Gali~ a .
N a kt. SpółdZ.
\ Vy d a wn. „K.aiążka" , Warszawa 1:::47, str. 420,
zł. 6i0.
w. I . Lenin: Elrnnomlka i poutyka w ep!lce dyktatury
proletari><ltu oruz inne artykuły z lat
1918-1~23. Nakł. Sp0łdz. Wydawn. „Książka" „Wiedza''. Warszawa 1948, str. 88, zl. 80.
w. I. Lenin: O Zw • ązkacl} Zawodowych. Na,kł.
Spółdz. Wydawn. „Książka'' ,
warszawa 1948,
str. 168, zł 160.
s. L. Wygodzki: Kapitał handlowy ! zy~k handlowY • Kapitał pożycZkowy i kredyt. Nakl. Spó!dz.
Wydawn. „Książka'', Warszawa 1948, str. 100,
zl. 100.

