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próbugimy 0:1tw1:iirzyć sens pew·
nego rozumowania:
Poza s2lazuplą cliltą wta~emni
czonych, którym szczęśliwy los
pozwolib wyrobić sobie subtelny
smak literacki dzięki intymnemu obcowani.u z wielką 1ilteratuirą klaisyiczną - olbrzymia więks.zcść naszego s:połeczeń·stwa;
robobnii:cy (Z wyijąitkiEtm 21nlikomej liCJZebnie ,garstki czołowych działaczy, właści
wie jUrż inteligentów), dalej chłopstwo i
prawie cała. iJilttel;gencja, krótko mów!ąc,
ogrom:1a masa a.kituailinych czy poten0.Jal111ych kons;umOOJtów litera.tury p~ę-J«;iej
tkwi jeszcze w obrvzydHwym, kołtunsk1m
drobnomieszczaństwie
kulturalnym. Dopóki drobnomies.zczańsil<i~ u.podo~ania literackie i artystyczne teJ masy me zostaną [p!'zezwycięi;one, trudno oczekiwać dziś,
w okresie socja:listycznej przebudowy ispoleczneJ powstania literatury godnej tego
miana,' literatury na miarę Balzaca i L
Tobstoja, Swi!ta i Prus.a.
W jatkiż więc sposób uwolnić cały naród od ciążącego na nim drobnomieszczań
Slk.iego barbarzyństwa kulturalnego, w jaki sposób wyrobić w nim wytwomy smak
estetyczny, który d.a~by mu [poznać rozkooz obcowania rz. prawdziwym pięknem
i wnoiliwHby powstanie nowej, W3J>ÓtC'LesneJ tliteraitury „na }){>ziomie"? Sposób jest
tylko jeden: tpodciągnąć cały !!laród na te
wyżyny ducha, jakie osiągnęła wsipomniana na wSlt~ie elita inteleiktualna. Elita
nie chce przecież, uchowaj Boże, monopolizować tego o.gromn;ego kapJtału ku1lturalnego, jakLm dysponuje. Elita życzy ludowi jak naj-lepie j. Gotowa jest otworzyć
mu dostęp do skarbów, które posiada, dać
mu do czytania litera·turę klasyczną i w
ten ~lj;losób pomóc mu w uwolnieniu się
od dro·bnomieszczańskich kryteriów a<rtystycznych. Trzeba więc wydawać "dla ludu" przede wszystkim literaturę Jdasyczną, niech izobaczy, jak się kiedyś pisało,
niech się uczy, n iech sobie wyrabia smak.
Może z C!Zasem na lekturze .starego Moliera i Balzaca wykształci się jakiś nowy
M'lliPr czy Balzac, spadkobiE-rca i KQ!1tynuator tamtych. Na razie rz.alŚ na dźwięk
ich wielkich nazwisk każdy rz: nas niech
s·ię „pocilyli z szacunkiem .i pokorą" mówi Paweb Hertz - bo to, co się dziś
pi>S.ze, nie .zasługuje jeszcze na · miano literatury. A .żałosny ten stan będzie trwał
ix>tąd, pokąd masowy czytelnik w Polsce
nie przestanie k.."llltai!Jtować swych gustów
„'Zgodnie z dekalogiem kultury drobnomieszcrańskiej ", Dopiero wychowany na
ktlasycznej literaturze .czytelnik „potrafi ...
inie itylko czytać na1:;.ze książki, ale - oo
waimiejsze, co stokroć ważniejsze - potrafi je n.a•leży\cie, świiatlom1e ocenić".
Jeieli mylna jest nasza interpretacja
po:wyższych sł-Ow w tym sensie, że dzis:iejszy o:ytelnik 111ie umie czytać ani naJe.życie oceniać książek niektórych pisa-·
il'Zy ws.pół.czesnych, bo oni, pisarze, są
wyOcształceni na wielkich
wzorach kila-·
sycznej ł.i'teratury, a on, czytelnik, ma gu-
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Co pI"Zede wszystkim uderza w tych
to jakieś .aklasowe i - :
mimo całe „pochylanie się" nad historią :w gruncie rzeczy po.zahistorycz.ne tra:kto-.
;wanie l.iteratury i jej rozwoju. Z takie~·
jpunktu widzefilia dzieje J.iteratury to w,-·
downia jakiegoś ciągłego, nie antagoni8tyC7Jnego looz hainmon.ijnego, rorzJw0<j1U:
estetyczno - moralneg:l, ksztattowanie si~·
coraiz pełniejszego hurnani=u w
o g ói e. W wyniku tego rozwoju w dziełach ·
wielkich pisarzy minionych epok nagromadziło się ogromne „doświadczenie histo.ryczne", na którym - i t y l lk o na·
nim! - mogą i willlni się uczyć współcze
„Rozważaniach",

śni.

Czy nie dlatego, że twórczość
im walce ktla.s,
że nauniętn:ie, z całą pasją sbronni'C!rego
zaanga.żowania się. zwalczali
prze.>zlość,
służyła .w~ókzesnej

I

· Tak jak w namalowanym przez Hertza'
nie1pocJeszającym obra'Zie teraźniejszości
kultural·nej 111..ie m'1 właściwie klas, sko-·
o:o - z jednej strony - nie ma burżua;z;ji
(:nie ma naMret tego te.rmi,niu), z clirugied .
zaś str-cny jest tyllko kulturalne „drobnomieszczaństwo", do którego należy fak-·
tyc:mie ca!1y naród pena wyk·ształconą na·
klasykach e1i tą - tak też w historii liJtera tury Hertz nie dostrzega nie tylko·
walki klas, ale nawet samego istnienia
klas, nie dostrzega klasowych pierwiaist-:
ków w .kulturze, klasowego charakteru
twórcz~ ści literack.i ej.
Bo jakqż wartość ,poznawczą i praktycz-.
ną może tllieć dl1a ma!iksisty, piS31r'Za c:z.y
krytyka, owo „doświadczen ie h i.storycz-:
n~", nagromadzone pr~ez wielkich klasykow literatury, Jezeh rozpatrując ich·
twózicrzość .będziemy abstrahowali od jej
ówczesnej roli spo•łecznej, j eżeli zamkniemy oczy na stanowis ko klasowe tych pisarzy, na ,p-ostawę, jaką ;zajmowali w toczącej się w .ich czasach walce klas? Na
cóż z<la się „s zacunek" dla nich jeżeli
rz.31pcmnimy czy pzizerni1lczyirny, że' byli to
pisarze wła3nie w s p ó l c z e ś n .i, pi!Sarze wałczący, t e n d e n c y j .n i w
1naj1epszym teg·J 5Jowa Zl!laczeniu - i że
rtyllko dlatego są .aua na.si dziś klasykami,
rty~ko dlatego budzą dziś nasrz szacuneik?
Dlaczego to jak słusznie podkreśla
iHertz - piis.arze ci „za życia byli sumie1niem .9woich narodów, a .:zarazem i c:iłe11:0

swoją, pos•tępową i rewo.lucyjlllą ~lasą torującą d·ro,gę nowemu układowi stosunków między~rud'l'kich - w walce rz. kliasą

0

tuńskich gustów oblepionego drobnom:eszczańskim błotem narodu, k tórego wszystkie klasy i warstwy„ proletariat, chłop
stwo, inteligencja, stanowią jedną „drobtnomieszczańską publiczkę".

Ponieważ, jak już widzieliśmy, burźua
izja w ogóle ni-e figuruje w takm rozumowaniu, mamy prawo ·do wniosku, ża
będąc Wt"ogiem w polityce na terenie
kultury, w literaturze i w sztuce burżua
:zija wrogiem ni.e jest, że nie z nią, nie z jej
zlyimi wpływami i schyłkowymi tradycjami aTtys•tycznymi trzeba stoczyć walkę,
jeżeli eh<:e się stworzyć nową, socjalistycz;'
ną kulturę,
socjalistyczną
literaturę
i
sztukę. Diabłem jest drobnomieszczaństwo,
ono straszy i przeciw niemu trzeba skierować huraganowy ogień na froncie kultury. Ale w tym ujęciu „drobnomieszczań
stwo" to tylko pseudonim wszystkich klas
i warstw pracujących - czyli całego niemal narodu. Czy nie należało powiedzieć,
że „drobnomies.zczańsitwo" w kul·tJurze to
rllła, nla(jg'.OIIl92J!I taillldeta kultUira1na, w kltórą
bull"żuazja ~aopaitirywailta i ,jemcue drzltś rnooipa.truJe ma,sy w mieacie
d na WJSti? Lecz nie mQim,a tego powiledzieć,
n'.ie można
tego zrozumieć,
jeżeLi główne zadanie soojal:istyc'ZJnej poli•tytki kuLtwra.!Jnej
wid~i
się
nie w
twoI"L€1Illiu nowej kulit'ury z elementów
nowej, rozwijającej się ku socjalizmowi
rzeczywistości, z. elementów istniejącej w
folklorze, żywej i zdumiewająco bogaLe j
twórczości 1•udowej, z. przejętej przez rewolucyjną klasę wielkiej„ postępowej i humanistycznej tradycji poprzednich epok,
ale w skazywaniu mas ludowych na konsumenckie, nietwórcze wkuwanie lit17ratury iklasycz.nej, z. czego w cieplarniany
sposob, poza żywą wal.ką klasową, poza
wszelkim związkiem ze współczesnością, z

dzisiejszą · bogatą treścią życia ludow·~go

ma się ponoć zrodzić nowa, wielka literatura odpowiadająca wyrafinowanym gustom elity, ' Uwierzy w to tylko ten kto
wierzy, że świetna literatura i 5ZitLLI(~ Odtodzł!hla pi>w„tała dzięki „przypadk.1wemu" odkryclti zahytików st:łrożytncj liter~·ry i smulk.i„ ll~ palegałaiby tylko
na it.yrm, fe fu ,pr.zyypadek ma być oo.stąpio
IW ~~ ś~iadlomą po1itykę kultUtralną, w
si;czegolnosci wydawniczą.
A przecież nie „przypadek" sprawił że
l~dzie w ielkif:!j .1rewolucji zwanej Odrodze:niem sięgnęli do anty<:Zonej tradycji. kult u.ralnej. I nie z p o k o !!" n ·e g o naślado
wania ' starożytnych .wzorów zrodziła się
.ta k~ltura świtającego kapitalizmu, zuPeł.nJLe n o w a J. orygina1Jl<a w treści i w
fOJ.l.!Tlie, bo wy.rastają,ca z g~gaintfyaanego
p~zewrotu w życiu narodów europejskich.

Literaturę i sztukę antyczną, klasyczną
estetykę ludzie Odrodzenia dostosowali do
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nej oon1sa~ji ii n o w oś ci", jeżeli _;,
interpretacja taka jest:
pOIWtarzamy mylna, to niech nam Hertz ri:aprzeczy. z.
pokorą uzmamy swoją pomyłkę. Na razie.
jednak trudno nam inaczej zrozumieć j<!go:
artykuł! „Rozważania

' ł a s n ą k i a s ą.
;r z a z j e g o w
I tylko wpadając w konflikt z własną klasą, tylko
przeciiWiStawiając materialnym
umierającą, lecz wzbraniaj ą.cą, się umrzei:.
w.a.rnnkoan (a prnynajll'Ill!liej SkutJkom) jej
Z rz.ażenowaniem tPrzyip)minamy, że Litorując drogę przyszłości?
paino.wa.nia jej
wJ!asne, zaib.soilUJtyzOl'Walle
· Ale pisarz - marksista, którego pióro teratura, 'bzw. realizmu kryttycznego jest rzasady mora.line ~ piJSarz służy tu sprawroraga się przed wypisaniem .na papie- literaturą tego okre1.>u, w kttórym .wewnę• W11e c:cl01Wi€ik.a~ wyraża w jakiś sposób porze tych dziewięciu liter, rz. jakich składa ·t rzine przeciwieńsfwa uistroju kapiitali.- stępowe tend.enicje życia.
.stycZlllego jUri: aię ujiawniają lub tnawet
tSię !Słowo „burżuaz.ja", nie llldoł.a .w hm
Inaczej w realizmie socjalistycznym,
whafo11ie, j·edynie dla markisisty mohliwy
rutC'Lynają ;u&Lrój tten 1rtrz.sadzać czy też
który jest aifi1nmaoj.ą rodiząicego się w re5'p<)Sób spojrzeć n.a historię J.itera<tury. Nie
(jak 'w .Rosji) !ą,czą się z n.ieprnezwyciężo- wolucji nowe.g o żyda; świadomym kształ
11ymi do ikońca starymi przeciwi-eństwaani towaniem nowymi środkami artysty~ny
zl:iiOlia, Skoco nile pait'l1Zy k>łasowym sip100lfeudaLirzmu w podwójnie niezinośny węzeł mi nowego, socjalistycznego stosunku
il"zeni em ;na literaturę w IS 'P ó l c ze s n ą,
Skoro świadomie czy beizwi"ednie, zajmuje kirępujący .żiyicie spo.1eo:z;eństwa i jedrnootkL człowieka do człowieka w bezklasqwym
Na ta!k..Jm t•1e liiteir&tura rea.LiZJ!lllU klryt~z· społeczeń'S'twie... Tu pisarz sl:Uży człowie
:pozycje jakiejtŚ żyrondy literackiej. WiteIletg'O wyraża rOZtdżw:ęk międey pisara€Un a
dy rz.aaniast walki klas w literaturze Ujrzy
kowi właśnie dzięki temu, że służy rewoJcl.asą z k>tórą jest on światopoglądowo tak
w niej tyllko walkę... gu5tów. A gdy klasy
lucyjnej klasie wyzwalającej człowieka,
ozy :in.a•c11ej ZlWiązany, ale pI1Z)'Ulajllnll1Ji.ej i tylko o tyle, o ile jest w · z. g o d z i e ·
tznikly z .rO>Zważań, ustępując miejsca guC'l'ęiś'Ciowo, w zakresie ograniczonym pr=
st·om, wtedy z ,pełnego szacunku i. pokory
z tą klasą, a więc z jej ideologią rel!rez.en·
Wł.aściwy tej kl.asie horyzont wid>zenia,
„po-chyla:nia · .się" przed (czy nad) liiteratowaną przez. jej partię. P.rzeciwieństwa:
dositrzega iimpa.s społeczny (a więc moral- iklasa - społecz.eństwo, jednostka - kla:..
ilurą lklasycmą wyziera jakieś wyniosłe
llly), Z't'Q::izolny prz.ez. jej panowa·nie.
.trakt-owa.nie literatury współmesnej, tzn.
sa i jednostka - społeczeństw9, tracą tu
w grunci.e rzeczy tematY'ki iWS1pó1cz.e.9nej.
Wydaje si~, te potowicz.ność i , koniec ws.ze'liki sens moralny i artystyczny w m ia1Wtedy wyczuć moilna w ta.ki ej pJsta wie końców, niemoc realoi21mu kl'y.1.ycmego rę, jak tracą obiektywny sens w społecz-:
Jntel'etktua.I;nej jakieś lęk'liiwe opancerze- nawet u nad1wyl:>iJtmiej·s zych jego przeasta- nej ;rzeczywistości. A wraz rz. tym traci
jnie się przed r.ewolucyjną !Pl7:2emtaną, któ- wicieli - 'PIOChodz.i m. in. stąd, że p.isar!z.e sens przeciwstawienie: pisarz. - klasa,
o:a anu•si przecież znaleźć wyraz także w
ci !krytykują, pięlnuj ą .l;>urżuazyjtną cz~
pełne tT>a,g~C21llej, choć zarozem rewolucyj·
ltWór~ści lite.r a·okiej .i artystycznej. Bo
tei feudalno - burżuazyj1ną rzeczywista.se nej treści w •starym antagonistycznym spo;ni·eiza1eżnie ,od najs.:z~rzej rewolucyjnej
e.e stanowiska tych ,właśnie pJjęć i w
łeczeństwie klasowym, w jeigo literaturze.
!Postawy pisarza w sprawach bezpośre::i
im~ę ~ych właśn.ie zaisa:d moralnych, k•tóSamotność, obcosć, <:zęsto brak zrozunio spotecrzmych J polityazn(ll'Ch
jatkiż
re r..iecizyw.i.stość ta roc:Wi. Tkwiąc w św:a. mienia u współczesnych - ten los uczciobiekty'Wlny sens polityC7!Ily może mieć batopoglądzie swojej klasy, nic rozumieją
wego pisa= burżU1a1Zyj111ie,go doby realitki bezktlasowy „klasycy="?
bowiem, że pojęc ia te i. izasady 8bno'>vi<i zmu krytycznego nie jest losem pisarza z peW1Uym zażenowaniem mówim:l'. tu ddeologiczną nadbud'Owę material•nych marksisty, <:hyba, że pisarz. ten trzymając
warunków .j ej pamowania klasowego. Ne.jo .rzeczach, które na łamach ~arks1~~
się kurczowo dawnych, nieaktualnych już
wyriaźini.ej widać .to u pisarza, w ~6rege>
ws:ki.ego pisma, j•akim chce byc „K_uzmpojęć o roli artysty i o jego stosunku do
ca" muis.zą się wydać już nie truizma- twórczośd Tealizim krytyc:my osiągnął społeczeństwa, próbując w nowych, zgochyba sizczyt, o .i.le idzie o pasję mJral- ła odmiennych warunkach utrzymać tę
mi ' ale wrę~ - banałami. Z rz;ażenowa
ni~m praypominamy, ;i.e ~asyczna li'tere.- ną w demasikowaniu ~ pię{•'n'oWaniu całej, rolę .i ten stosunek jako rzekomo wieczne,
iu>ra burżuazyjna w. f{.VI-XVIII była li- ~ buriuazyjlrrej, li .feudalnej, nilk.czem;n oś ci absolutne „powolanie'',pisarza, schodzi ustrnju .kla~owego, o. ile idzie .o doslrnna- jako artysta teraturą walki tklaSIOwej, jaką prowadziła
na pozycje żyrondy w
oość wyrazu artystycznego, j1aki służy rooIP<>Stępowa wóWczia.s burżuazja z !eudasztuce. Skoro zaś nie wierzymy w samoi.izmem t51Połecinym, poLitycZlllym i kul!tu- mie~niu ideowemu Je.go u>ewo.ru .- modzielne, oderwane od politycznego podło 
1·al!nym. iOd Cervantesa de> Didere>ta histo- wa, .rzecz jai:ma, o Lwie .To~stoju i o jego ża bytowanie ideologii litera<:ko-a·rtystycz.ria literatury odzwier<ciedla tę walkę ze „Zmar~wychwstaniu", 1
neij, w abstrakcyjny, poz.aklasowy cz.y poKrytykując i piętnując zbo zrodzone
stairym ustrojE.11ll w ideologii : w obycmijonadklasowy charakter „gustów" i pojęć
pl1Z8Z k.apilllali1lffi, reali2m krytY'C'7..ll'Y nie estetycznych, zaniepokojeni pyfamy: jawośoi, w sbosunkach praWl!lych i w esteityce. Nie .tylko tę wiałkę OO?wierctedla, umie więc wskazać <irogi przezwyciężenia kież jest polityczne, nn. k)asówe podło{e
a;e jej !flluży. Racjonali\Sftvczna lit.e-ratur11. tP.f{ll 7ła alhn 'WSkll7'l..ie tylko Qro.l!'~ fa&J- ta lej .t_vrondy lit.rackiej? _S twierdzaj4c
-0wych czasów, pełna naiwnie ra:ios.n~g() tastycmą, tzn. kapituluje faktycznie przed rozdarcie między p<>lit)'.czne. p_<>~ta""!I\ _pi•saoptymizmu w spojr2ooiu :na świat i ha .potępianą pNJeZ .s.tebie klasą, gdyż n'.e rza a jego postawą artystyczną, szukamy
czlowieka, na jego ~rawy ~ możliwo:ki, przezwyciężył ideologii, która interesom przyczyn tego rozdarcia oczywiście n ie w
tej klasy >Służy. Realizm ikryty<:zny to po- jego idoologii artysty{:Znej, nie w •jego
wyraża optymistyczJną wia,rę w do.skonafość usY•ooju, o który walczy
ówcresna stawa ideologa oburzonego na wtasną kla- estetyioe, aile w jaikimś na WJPÓł li'berallnyim
sę za t<J, że .stworzona !Prz.ez nią i przez
burżuazja, sta1ją.c na czele
całeg{) narodtU
ustosunkowaniu się do nurtującej nasze
przeciwko feudalnym 1i ik.OO<:ielnym wię nią broniona .rzeczywistość zadaje kłam społ.eczeńs:two wa1lki klas, :mtór.a w formach
rz:om ,krępującym roizwój spobeczny, krę humanitamym hasł.o.m i zasadom, którymi bardzo wyrażnych i coraz wyraźniejszych
klasa ta posługiwała się, tworząc tę rze- toc:z.y się także na itereniei li'teratuxy
pującym rozwój takiej osobowości, jaka
czywistość, i którymi nadal się legitymuksztal:itowała się na pQdtożu :nowych, kaii sztuki. Ale na wpół liberalny wzrok doje po to, żeby ją uwiecznić. Realizm kry- sfll'zega tu, jak pow.iedizieli&my, jedy:nne
:Pitalistycmyoh stosunków wytwórczych.
tyczny wyraża przeciwieństwa ustroju kla- · walkę gustów: dobrych, wytwornych guTu artysta, pLS\3•rz .służy o2Jłowiieko.wi wła
sowego poprzez. ik o n f l i k t tp i !S a- stów wykształ-conej elity
~nie·:P:zez to; ;że jest .w z ,g o tl z i e ze
złych, kołświata"?

kh

I.

.

„,

,.

Sza.Jl()WJly Pa.nie Pulk01W11iku,
· I -~okolfo siebie· i
&O<bie napotkiiem te
żriaki, które o zamklllięciu alb() zat~a.-'.
niu kierunlk;u jakiego ostrzegają. - ·uważałem przeto za sprawiedliwe na.przód
zbliżyć się do Sił Najwyżsr.iych, od których ostatec.znie · za.leży wszystko, a o astępl!\ie do osób w . rzec.zach praktyczn~o

w

żywoita

d-06wiadczWł)'cb.

Stanow:lsko bez.str~nne,
t o j e s t
w ·sze.chstr'&nne, przy ptnycji rea.Ine{,ni~ewnej i zależnej mi>że ty>lko dopr.~ad~ć· do zniszczenia sił żywotnych i
do tej sur - excitacji. nerwów, w których' wielkich- trzeba. wysileń, ażeby
urpi!'ć się za.trzymać. DO&z.edlszy więc do
ostatniego IrJJżebnego wynistwzen.ia sił
w kierunku bezstronnym to Jest wszecl1stro~mym i odebrawszy za to w ll!amlan
niezbędne w podobnych razach nie?Zrozumienie i fałszywe pojęcie, uważam za
słuvme i dollWOil·okl.e sl11Dli~e1nu ozlowiekoiwi broń tę idea.Iną i obosieczną na
czas czego dnnego złożyć.
. Ws,kutek tych pojęć rozmówiłem się . z
Pa.nem ·Sdld8!lboff, który .Szanownemu
Panu Pułkownikowi interes mój przedsta.
wić nie orniMZka. Intere~ z natury swoj_e j trudny w pogodzeniu sprze~()Śei, ja.kie zawierać może, i dla tego z mej _strony z a c a ł y w i d o k o s o bi s t y uwa.ża.m zmiat11ę klimatu i zróWllloważenie zatrudnieniem praktyczny.m popsowanej,
nadużyciem myśli istoty_ mojej.·
' To, oo się pospoUcie karierą naayiwa,
w mnej formie, jaik w Olrlej higienicznej
ł>y1najmnieJ mi · się nie uśmiecha.
· Choę odrobić pań~czyznę cz· as u, który wszelkie inne kierunki zamyka.ć się
zdaje; 01Wszem i idealnym nawet prakfY'C'Llle ···wido.ki swe częstokri>i! n'iestosow,
!
nie Oal'ZUC3..
,
· SzCŻegóły interesu Pan Sold.ff. będzie
ra.ceył przedsiawić Sza.n.ownemu Panu tu kreślę tylko o-braz st.a.nu mojegC> i fil()·
tiva kroków względem Szanawnego Pana
..:_ a kreślę je z powodu, iż Pan SoldenlioH 'llie tylko jako interes, ale i ·jako
pole do rad: (jeżeli jakich' Sz. · P. zechce
udz;ielić:) tę rzecz całą przed:sta.wi.
Myślałem wpierw o Wloszec.h z J>()WO>du,
iż to języ lt, i na.ri>d ,i histe>ria, i literałlu!a,
kt.Ore
zwycŻa,jnie nie są obce. Pre>szę
ła.skawie mi darować ,iż na tera.z osobi•ście
w ·teJ sprawie · nie prz1.Ych0odzę - jeżeli

mi

LISTY N O RW·I DA."
'

(

'

.

jest m~żebna.; tość archiwum jenerała Zamoyskiego, mo.;
SzanOIWJlemu · gę i;>oW.fo.d~ieć, że więcej listów NorWi.da
'było.
Pa.nu, kiedy S-O<bie teg() Sz. p. żyezyć bę-. , t.am

realizacja w tym
pośpi~ę się

względzie

\

przedstawić

n'fe

łbie.

. Proszę

]>r,zyją-ć

wyra.zy
szacunku

głębC>ki~g()

P. S. Jeżeli sumienność wyst.arcz.ają
cym jest wstępem d o P.raktycm.ych kietedy, mogę mieć niejaką nadzieję, iż
zatrudnienia pr.aktyczne ni•e
pnedstaiwią się słabym siłom jakC> niepod-0bi•eństwa1 ostate<izne. .

runków -

CYPRYAN NORWID

(Cyprian Norwid do

płk.

w.

Zamoyskiego

19.IV. 1852)

2.
Szanowny i Wielmoźny P _a nle
o łaskawe przyjęcie załącz01Dych
tu medali Caesa.ra, Hannibala, Alexandra
Macedoolskieg-0i i Dziewicy O'l'leańStk:iej.
Pa.miętam, że kiedyś z pr.zyjemnością S. i
W. Pan je o-gląda.ł - o.pll5uzają.c kraj, w
któl"Y!Jll C().!ll!Z więcej jestem niepc>trzebny
i któremu nielediwie ci'ęia~m mógłbym
się stać,· gdY'by nie maJµc?:~a .warrość moja; nie ch.oę sQobie odmówić przyjemności
zot::lb&wienia. tej niep00zesne;' pamiątki ja.ko drobnej oznaki za.wdzi'ęcz e111ia.
C.NORWID
1852 octobre Paryż.
PrOl.VLę

(Cyprfan Norwid do jen. W ;Zamoyskiego
X. 1852).

*

. Oto dwa nieznane listy . N orwida. Pisane są do jenerała Władysława Zamoys'kiego. Nie wes!l.ły ani do :zibiorowego
wydania listów poety ani do znanej s.z eś 
cictomowej publikacji pt.; „Jenerał zamoysld". Publikacja ta bowiem obejmuje
tylko ilisty o charakterze biograficz.nym
albo listy osób, które sędziwej jener·ało -.
wej wydawały się znakomite,. wiemy zaś,
że los dla Norwida nie byt za życia ła
skawy.
Oryginały tych · listów spłonęły' w Pow:><t?niu. Przepisałem je w c zasie okupacji. Prof. Kolankowski - wbrew niemieckim zarząd~ eniom - najchętniej mi
ie · udostępnił.- Kopie przechował Z. Mitz..
ner. Ponieważ mana mi jest cała zawar-

sposobności pcdkreslę, że publi,Je!lera l Zamoysk_i" podaje tylko'
nikłą część korespóndenoji· jenerała, któ-ra wypełniłaby dużą s zafę. Listy· w publika~ji po_ddane zostały
brązowniczej
cenzurze i przeróbce. ·Metoda ta dost arcza: wpra·w<lzie · materi•a łu do · charakterystyki wiekowych wdów, któr'e nie do-·
puszczają ·do ogłaszania czegoś niemiłego
o r-0dzinie, ale 'metoda · ta jednomeśnie ·
dopuszcza •się kastracji na osobie • jenerała ZamoySkiego. pozbawia.ją·c go · prŻykrej

. :Prz:y.

ka~ja

1

.indyw~duafoości,

fałis-Lerstwa,

odbierając

atmosferze emigracyjnej przykry jej charakter, a bezwzgl ędn ość - walkom politycznym i sytuacji międzynarodowej ; sło
wem: łagodząc. Na dowód tego co m piszę
przytoczę
następuj ący
a.r gument:
W „Pamiętniku jenerała Władysława Za-

moyskiego

pisanym

str: W65 · można

w Plombieres" na

było czytać zdanie: „Mi-

-był jenerał
I.zydor Krasiński„
c zł.owiek
prawy, ale tak og·ra1I1iczony,'
żem z. nim nawet nie rozpoczął rozprawy". W publikacji „Jenerał Zamoy.

nis trem

ski" (II, 20) to samo rz.danie brzmi: ·„ Mi_.
nistrem był .jen. Izydor Krasiński, · czło
wiek prawy, ale z którym · tak · trudno
było dojść do iporozumlenia, żem tego na.
wet nie próbowa1".
Skoro o dalszych krewnych nle· drukowało się tego, co trudno byłoby uważać
za kompliment, to nie tani byn0 i miej.
sce na:
·
· •l) Wywód ks. Adama Cże.rtoryskiego,
który cierpliwie tłumaczy swemu siostrzeńcowi, j enerałowi Zamoyskiemu, że
rii~ należy formuł grzeczncścio'wyc!\ N\~

zwycza<j · spotykanych w rozinowre · brać
za wi<arogcidhe dowody uman1a, szacunku i zn -dowody trafności włtasnych są
dów w rzeczach p.:ilityki, że nie · na'leży
t3kże z cudzych ,' miłych dla Ucha kom~
plimentów wnosić o wtasinej wytrawna.
ści politycm.ej.' Ki'lkakrothie w koreŚpÓn-',
den<:ji ciągnącej się trzy dziesiątki" lat
powracał ks. Adam do usposobien·i.a• · Zamoyskiego, iktóry pertraktacjom dyplom.a tycmym prz::r.nosi
szkodę
pry,mi tyw1
nością. s.wrsbko ścl ą , · t. ' zn. -&zozeróścią,
metcdami, które - słowem - nie były
stworzone, żeby bud·dć zaufanie,
(Dokończenie

na· .str. 2)

swoich ·p~t~z~~ społeczno-kulturalnych,
przeksztakih Ją wlewając w nią nowa
a .k. t . u. a. l n ą treść życiową po to, b;
~ zyc JeJ Jako broni w .zaciekłej walce z
~st~c~nymi siłami średniowiecza. Patrzvli
naprzod - nie w tył.
•
. My · też pochylamy się z szacunkiem
(!=hoć ,n{e z pokorą, która jest nam obca)
przed wielkimi mistrzami literatury klas"ycznej. My . też '- i tu nie ma różnic mię 
~zy · nami:. ~ "llertzem - chcemy, żeby tej
hteratury wydawano w Polsce jeszcze wię
cej, jak nafwięcej, żeby się na niej mogli
uczyć_ riie."tylko nasi socjalistyczni pisarze,
ąle cał.e spol,eczeństwo pracujące. Tylko, że
~! wrdz1lny w Meraturze klasycznej, w
i.e i na.m1ętnym h.umaniźmie oręż przeciw
6chy~~ow:j, degradują<;ei człowieka, upokarza1ące1 go lub anarchiz.uj.ącej literatuł"~e· ginącego i ~nijącego kapitalizmu, przeciw d~ka<lenckim ~storn estetyzującej elity, które - hamuJąc i w twórczości i w
kr~ty~e rozwój naszej noY{ej, socjalis'tycznei. hteratury - utrudniają i opóźniają
socJahs.tyczny przewrót umysłowy i moralny . .
W~elka literatura naszych czasów, ta,
która przejdzie do historii jako klasyczna
łitera tura okr.esu .rewolucji socjalistycz.•
nej, powsbainiie - tak jtaik powstaiwala wielka J,iteratur·a, prz~szłości - tylko w walce
t. z yvalki dzi.siejs~ego . człowieka· o nowy
tks7Jtai11t iswego 1 żyic;a,. o oocj.a1li2Jm_ Będr.ziie
wielka wielkością· sprawy', o którą toczy
się walka„ wielkością . moralną ludzi, którz~ tę .walkę proY,.~dzą, wiei'kością klasy,
ktora w walce- tej . przewodzi na.rodowi.
~two~ą ~ą :p~sarze,; którzy n ie tyiko w poIltyce ·ale „w sztuce, rozumowo i ućzucio
~o 'W :peJlłksolida.ryzują się z klasą robot-,
metą, i , z. C·ałyim ludem pracują<:ym. Pisar ze, .któr:zy -jedynego wroga kultury widzą
w burżuazji, nie w apokaliptycznym
„drobnomieszczaństwie" wymyślonym po
to, żeby jako.5 uizasadnić swój arySltokratycmy lęk pmed lllldean wkraC'l<ającym do
sanktuarjium litera tury.
Proce.s pow.stawania nowej literatury to
proces antagonistyczny, to nie walka ta.kiep czy innyc!_l gustów, to p o 1 i t y c zn. a _w_a~a k;las; która toczy się t a k ż e
w sferze gustqw. ·i upodobań estetycznych.
Kto w;<ob~ażą „ sobie, -że w polityce może
tu b~ po stironj.e proletaciaitu a w esteotyce,
w „gusta<:h ~ ~- ,~tronie buri;.Jazji, kto w
walce o socjali§tyczną literaturę nie do:.
strzega ani burżuażji ani proletariatu, tylko wykSZttaiłiconąna Jdasykaoh elitę i „drobnomiesz()zańską publicikę", ten nie przyczyni się do stworzenia nowej, n owej w
itizie.foi i w formie, li·teraitu.ry socja.Li!Zllllu,
ohoć by byiJ - co. zasługuje <Jczywiście na
u manie r - miłośnikiem l~tera•t>ury kla"
11ycz.nej.
Paweł Hoffman

STEFAN ŻÓLKIEWSKI

PUSZKIN A MY
łaściwy odkrywca wielkości Pusz-

W

nowoczesnego życia ideowego, język zdolkina, niezrównany krytyk Bieliń ny wyrazić całą pełnię myśli i uczuć nowe.
ski powiedział: „Pisać o Puszki- go człowieka, twórcy i założyciela. wielkienie - to znaczy pisać o całej li- go ruchu wyzwoleńczego Rosji.
teraturze rosyjskiej, tak bowiem
Sięgając do skarbnicy żywej mowy lujak wcześniejsi rosyjscy pisarze wyjaśnia d u, Puszkin otworzył na. ścieżaj bramy ży
ją nam Puszkina, tak Puszkin wyjaśnia
cia narodowego przed tym ludem i utoronam następujących po nim pisarzy".
wał drogę do duszy ludu.
Puszkin był wyrazicielem idei przodują
Tłumaczy jego genialn~ twórczość olbrzycych ludzi epoki, związał swą twórczość
mi poryw ducha narodu rosyjskiego, to rozkołysanie mas narodowych, które przyn~o
z rozwojem ówczesnych idei rewolucyjnych.
sła wojna 1812 r. w obronie ojczyzny. AkNie należał formalnie do tajnego rewolutywność mas ludowych ujawniła wewnętrz
cyjnego stowarzyszenia dekabrystów, ale
ne sprzeczności ustroju, rozpaliła potrzebę był z działaczami tego ruchu związany węz
reform. Z tego masowego ruchu, ze spiętrze
łami osobistej przyjaźni i wspólnoty myśli.
nia sił d::;iejowych narodu, wynika samotne
Byt dekabrystą z ducha; sam pisze o sobohaterstwo i entuzjazm wolnościowy debie w „Arionie" (1827 r.), Iż śpiewał dla
kabrystów,
towarzyszy walki, a gdy łódź ich zatopiła
Tylko wielki społeczny ruch rodzi wiel- burza klęski grudniowego powstania „Liszkich twórców, wyrazicieli wielkości, siły ja, tainstwiennyj piewiec, na bereg wybroszen grozoju, ja gimny preźnije poju„.".
ludzkiej i dziejowej głcbi ruchu.
Jako współuczestnik pierwszego etapu roLata działalności llterackiej
Puszkina
syjskiego ruchu wyzwoleńczego, kiedy, jak
między rokiem 181'1 a 1837 to lata wewnQtrzmówił Lenin, działali „szlachta i ziemianych przeobrażeń w życiu ną.rodu rosyjskienie, dekabryści i Hercen" - Puszkin nalego, to pierwszy etap rosyjskiego ruchu wyżał do tego środowiska, należał do tych najzwoleńczego. Działalno/5ć zaś literacka poety
lepszych spośród szlachty, którzy budzili
stanowi przełom w rozwoju literatury rosyjskiej. Puszkin był zaiste wszechstronnym ta- naród. Ale przerastał w pewnym sensie nawet tych przodowników wśród sobie współlentem pisarskim. Niezrównany liryk- tworzy wspaniałe poematy, baśnie, jest reforma- - czesnych, przerastał dekab1·ystów, wyrósł
sobie wiadomym, poetyckim widzeniem potorem dramatu, twórcą narodowego dramanad historycznie, klasowo ograniczone hotu rosyjskiego, jest prozaikiem o przedziwnej dyscyplinie pisarskiej, którego proza- ryzonty tych ostatnich. Ci bowiem nie rozumieli roli ruchu masowego, działali dla
iczne karty należą do najtrwalszych skarmas, ale w oderwaniu od mas. Puszkin nabów literatury światowej, można je zestatomiast w twórczości swojej dał świadectwo
wić chyba tylko z takim fenomenem sztuki
głcbokiego zrozumienia społecznej, rewolupowieściowej, jak Stendhal. Obok tego twocyjnej roli mas ludowych, dał temu wyraz
rzy dzieła historyczne, rozprawy krytyczne
i w swej historii Pugaczowa, i w swej proi publicystyczne o n~eprzemijającej warzie, i w niezrównanej, przejmującej końco
tości. Jak mówił Gorki, „poezja Puszkina
wej scenie „Borysa Godunowa".
to najpełniejszy wyraz sił duchowych Rosji",
Zycie Pu~zkina - twórcze życie poety Puszkinologia radziecka widzi w tym gebyło walką z caratem. Pisarz poznał ennialnym poecie narodowym założyciela notuzjazm i poświęcenie walki, poznał gorycz
wej literatury rosyjskiej, pisarza, który utoklęski i zesłania. Niegasnący gniew i narował pod każdym Wllględem, i języka, I
dzieja bojownika w poecie a z drugiej strotreści, drogę przyszłej wielkiej literaturze
ny zimne okrucieństwo ciemiężycieli musiarosyjskiej w. XIX, widzi w nim twórcę ro ło doprowadzić do ostatniego, tragicznego
syjskiego języka literackiego, twórcę nowekonfliktu.
go zupełnie świata wyobraźni poetyckiej,
Poezja Puszkina to po brzegi pełna czarewolucjonistę sztuki pisarskiej, pierwszera najbardziej ludz.kich uczuć, najbardziej
go, który uczynił literaturę dziełem ogóltwórczych myśli. Poeta zwyciężył mrok nienonarodowym, jak pisał Czernysz~wski.
ludzkiej przemocy, która dławiła jego naZasługi Puszkina w tworzeniu języka liród, a której tylko nikczemnym zewnętrz
terackiego winny być najbardziej podkreś
nym wyrazem była kula carskiego sługi, co
lone. Puszkin od jednego rzutu niejako zreśmierte lnie zraniła poetę w niewielkim lewolucjonizował, unowoc<teśnlł życie duchosie, nad Czarną Rzeczką. Myśli wyzwoleń
we swego narodu, tworząc narzędzie tego
czej nie można zabić!

DW·A LISTY NORWIDA
(Doko1iozenie ze

str. 1)

do obu listów Norwi da sa one tylko uzupel1nieniem dotychczas

Cóż, kiedy adresat jednej rz; /tych próśb
(z 24.1.1852) jenerat Chrnanowski w odpowiedzi per „Pa.nie Czaykowi;ki" pisał:
„zdajesz się nie wiedzieć o tym co najgorze, to jest, że po swym aresztowaniu
przez Austriq posądzony zostałeś przez
Rząd Sardyński
o bycie obustronnym
agen:tem„.". I list Czaykowskiego i minuta odpowiedzi Chrz.anow:.kiego znalazły
się w papierach Zamoyskiego, zatem była to i odpowiedź Hotelu Lambert.
Tyle o Norwidowej znajomosc1 ludzi.
U Lamberta ona także nie rekomendowała Norwida na posadę, o którą zabie-

oana. Glonych i m.u1 cłnlcnicm t go, co

s11l.

dotychczas wiemy o N orwidzie,
W pierwszym liście zwraca się Norwid bez.skutec -nie o jaki eś liche :zatrudnien.ie w służbie dyploma tycznej obozu
konserwatywnego, zgrupowanego wokół
ks. Adama Czartorys kiego j 3ko „króla
polSJklego de facto" . Przez wzgląd na swe
zainteresowania artystycwe sugerował
Włochy, gd,ie Hotel Lambert miał swego
głównego a jenta w Orpis1ewskim. Omywiście o przyjęciu mowy być nie mogl-0.
Wszystko to działo się jeszcze przed wynalHirniEm b~uirokracji .i tych mieji;c
skromniejszych
utrzymywano wówczas
niewiele. Skoro
Czartoryski instrukcje
pisał iwlamą ręką, a tylko do pis m oficjalnych u żywa ł skryby, nie pr.zydalby
sekretarra Orpisze w skiemu.
Przy tym taki sekretarz, który nawet
w prośbie o posadę pisze „stanowisko
bezstronne to jest wszechstronne", nie.
był potrzebny Orpiszewskiemu. Sprawy
pali tyczne to są inte•resy, a język dyplomatyczny był wówcza'S- doprowadzony do
perfekcji i w większym stopniu 111iż d 7isiaj rządził się rytuał>em i uświęconymi
precyzj.ami. Ale co tu mówić o j.ęzyku
kancelaryj! Przecież i Mieokiewicz i Krasiński, a wi ęc literaci , dość narzekali na
,Nor<wida. Krasiński w brak u ja1::mości widział egcJ.:m. brak miłości wobec czytelników: „jak arystokTata się z nimi obchcdzisz„. ty u zywasz i rozkoszujesz..„ tu
trzeba być demokl'lltą". Tak pisał Norwidowi ,vprost (1.6.1849). A Orpiszewskiemu, pod k-tórego komendę mia ł.by się dostać Norwid,
niemniej jas no 9.I.1849:
„Norwida listy częste, ale coraz niezrozumialsze. To sztuka tak pisać, lecz. sztuka nikomu na nic nie przydatna. Biedny,
biedny człowiek!"
O odpowiedzia lnych funkcjach dla Norwida ani ma rzyć, bo odpowiedzialne funk_
c ;e ajentów pełnili Judzie z.aufan~. zapraV:,ieni już w polityce. Norwid do tego się
nie nad•wał. Właśnie wstawiał się do
Czartorvskiego za Czaykowskim.
Ten Rudolf Czaykowski, porucznik w
Królewsko - sardyń skim
Sztabie Generaln ym, powołując się na doznane cierpienia
w austria·cklch więzieniach i sardyńską
n iewdzięczność
zabiegał ze wszystkich
stron 0 wizę do Francji, żołd zaległy
i rdrobne pieniężne pożym.ki. Zdzi•Slla:w Z.amoys.kl z.był go 42 g rajca rami. „Zdeptany
oficer'', pr ·.yciśniony niedostatkiem zastawił w l rmbardzie uniform i epolety. M alu Jąc r ozpaczliwe swe położenie W7 iął ·cyt atę z .,M?rii"
Malczewskiego .i z.robił
z niej swój pot"tret:

Przyszło
mu więc być robot111ikiem
w fe.bryce na Monlmartrze, a poniewa ż
każda zmiana zawodu pociąga za sobą
nieuchronne wydatki, prosił Bohdana Zal eskiego o 100 franków (skoro , nie m a m
nikogo, absclutnie nikog-0"). Później był
drwalem („jeże.U będziesz ł.a.skaw chci eć
mnie widzieć w c zas obiadowy albo wieC'- Ól', to wtedy tylko nie je51\em u roboty
w lesie"). Na koniec chce spalić ws~yst
kie swe rękopisy („kiedy się tak ze świa
tem nie umie porozumieć"). Prosi o to B.
Zaleskiego, Konstane~ę Garską („wszak lO
jedyna prośba, jaką zanoszę <la Pani")W tych słowach jest już komentarz du
drugiego z ogłoszonych tutaj listów. B-o
w liście pierw;;.zym skarżył się tylko na
stan wy.czerpania w borykaniu się z niedostatkiem, który każe przyjąć praktyo.me zatrudnienie, t. j. posadę. Teraz gdy „nieledwie ciężar·eim" mógłby się stać
krajowi, „gdyby nie maluczka wartość
moja" - nie chce sobie odmówić przyjemności obdarowania medalami tego, któ_
ry odmawiając mu zatrudnienia wepchnął
go w dno nędzy i rezygnację z twórczości. W tym obdarowywaniu jest system.
Gdy pół roku wcz eśniej nie przyjęto mu
na wystawę rysunku, z miejsca darowal
rYSUnek s:;dziom kwalifikującym obra zy
(„może rSię obrażą ci wielcy mężowie' ') .
Albowiem: ,,jeżeli pmykł·ady - Wielkich
Mistrz.ów są <la naśladowania. Podobnie
uczynił Mkhab Anioł, kiedy książę Ferrary odcsłaŁ mu jego Ledę".
,,Oznaki 1 zawdzięczenia" - ostatnie wyrazy li stu Norwida l[Joprzedzające
podpis niby „Z:a!!Jewnienia szacunku"
brzmią oczywiście i•ronicznie i szyderczo.
Otóż pogarda wobec a<lresata, który nie
chciat być mecenasem, poczucie, że właś
nie teraz gdy odmówił jest się odeń i od
jeg10 pieniędzy 11ic z.a leżnym, moi.na go nawet obdarować m edalami, poczucie, że
w kraju jest się coraz więcej niepotn;ebnym „gdyby nie mall~czka wartość woja",
fałszywa s'kromność i „nie chcę •sobie odmówić przyjemności", pisanie ciemno, bez
myśli o czytelniku, egoizm tego kto dobrze wie, że i tak g.o nie czytają, cała ta
p sychologia pełna upok or zeń i zastępczych
satysfakc·yj jes.t p·r oduktem spolecmej izolacji artysty w epoce, która wytworzyć
musiała cyganerię, zmieniając artystów
w lumpen- a rtys tów wówczas gdy ustrój
nie wyznaczał odbiorcy, bo feudalny odbiorca .zniknął a ludowego czyli powszechnego, j eszcze nie było.
Ma.u'llio

' 2) W „Jenerale Zamoyskim", fabrykowanym pod okiem jenerałowej, nie miejsce także na perswazje ks. Adama, żeby
jenerał Jadąc na wschód nie zabierał żony
przez wzgląd na jej usposobienie i dobro sprawy wymagającej koncyliacji.
Czartoryski dobrze wiedział, czego należy oc .:ekiwać po zetknięciu się jeneralowej :z; Ludwiką Sniadeoką.
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Po s t s cri pt u m: Upieram się przy
nazwisku „Soldenhoff" , widzialem je wypisane kaligraficznie. Brzmienie „SoldenhafL" z. wydania .zbiorowego listów N orwida uważam za źle odczytane.
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II.
Czegóż szukamy w Puszkmie my, dzisiaj,
gdy półtora wieku upłynęło od dnia jego
urodzin?

„Puszkin

potrafił przem:mąć

rzeczywiste
i rzeczywisty charakter bytu
narodowego" - powiedział Dobrolubow, rewolucyjny, •demokratyczny pisarz zeszłego
wieku.
A Bieliński charakteryzując „Eugeniusza
Oniegina" określił właściwe znaczenie tego
dzieła, które jest w dużej m icrze znaczeniem
całej twórczości Puszkina. W poemacie tym
Puszkin był „nie poprostu poetą tylko, ale
i wyrazicielem po raz pierwszy rozbudzonej
społecznej samowiedzy".
Dlatego też ten wielki poeta narodowy
pozwala nam zbliżyć się do prawdy o nar.odzie rosyjs.kim, o jego charakterze i doli
dziejowej. Pozwala. przezwyciężyć ograniczoność osobistych doświadczeń, ciasną. pedanterię podręcznikowych informacji, impresji i nawet ścisłych ale cząstkowych dociekań uczonych.
Poezja Puszkina i dla dzisiejszego działa
cza, i dla przyszłego badacza jest doskonałym żródłem wiedzy o narodzie rosyjskim.
Odkrywa, jakby powiedział Hipolit Taine,
cechy, najgłębsze i najtrwalsze, te, które
zdobywa się przez zgruntowanie ostą.teczne
doli dziejowej i życia zbiorowego.
Proszę nie przypisywać mi romantycznej teorii' o szczególnej, mistycznej funkcji
poznawczej poezji, o roli poety zwiastuna
prawd niedostępnych rozumowemu poznawaniu. Stojąc na gruncie trzeźwej wiedzy
o literaturze, jako wyrazie ideologii klasowej, można twierdzić, że poezja naprawdę
narodowa wyraża istotne dążenia narodu.
A taka jest wlaśnie poezja. Puszkina.
Lecz Puszkin jest nie tylko wielkim poetą narodowym jest również przedstawicielem wielkiej ludowej sztuki. Przynosi
więc jego poezja szczególnie żywe i cenne
wartości dla formowania naszej nowej, ludowej kultury. Po wtóre zaś, uczy tworzenia takiej kultury, pokazuje jej związki z
życiem społecznym, z walką. o postęp.

właściwości

Myślę,

że rok puszkinowski winien być
przyczynkiem w procesie rewolucjonizowania, demokratyzacji naszej kultury.
Akcja ta winna jak najściślej wiązać się z
akcją wychownwc7-I\
roku micklewic•.owskiego - dlaczego, wyja8nię nizej.
ważnym

„Pierwsze lata, które nastą.piły po r. 1825
mówił Hercen były przerażające. Nie
pozostało żadnych złudzeń„. Duszami wszystkich myślących ludzi zawładnął głęboki
smutek. Jedna tylko dźwięczna i szeroka
pieśń Puszkina brzmiała
w dolinach niewolnictwa i męki, ta pieśń była przedłuże
niem :poprzedniej epoki, napełniała męż
nymi dźwiękami dzień dzisiejszy i posyła
ła swój głos w daleką przyszłość".
Nic moze lepiej nie pokazuje wielkiej ludowej treści poezji Puszkina jak jęj rola
historyczna, jak jej wpływ na ludzi walki,
Judzi postępu w ciężkie dni po kl ęsce grudniowej.
Ludowa była jej radość życia i g!Qboki,
mądry, nieugięty optymizm. Ludowa była
jej treść pełna realizmu, prawdy o życiu,
prawdy o roli i znaczeniu mas ludowych,
ruchów chłopskich. Ludowa była jej walka
z ckowami feudalizmu i czujne pii;itnowanie
ujawni ających się na Zachodzie sprzeczności kapitalizmu i mieszczańskiej demokracji. Ludowa była jej solidarność z mię
dzynarodową walką o wolność przy wszystkich nieuniknionych ograniczen iach właś
ciwych epoce i sytuacji społecznej poety.
Ludowa była jej znajomość człowieka, jego
granic, wielkości, piękna, ludowy był doskonały sąd moralny, który nad człowie
kiem sprawował poeta obrońca „szlachetności uczuć". Ludowa
wreszcie była
właściwa poezji puszkinowskiej jedność pło
miennego patriotyzmu i rewolucjonizmu.
życie i twórczość Puszkina. uczy nas, jak
rodzi się wielka sztuka ludowa.
-

Ze wzrostem świadomości politycznej ropoetyckie mistrzostwo pisarza. Poeta
przełamał ograniczenia wąskiego, martwiejli,cego, dworskiego pseudoklasycyzmu, przełamał małostkową ni eprawdę o życi u sentymentalizmu, przP.łamal i te ograniczenia,
które prawdzie życia staw iał romantyzm,'
chociaż sam z niego wyrastał, ale umiał
dostrzec w n im drogi wiodące do realizmu.
Puszkin utorował drogę wielkiej sztuki ludowej, drogę reali2'lmu, odpowiedzialności
społecznej, prostoty formy, kultu myiili i
słowa, które służy myśli a nie bezdusznej
stylizacji i formalizmowi. Tak polotna i
wrażliwa liryka Puszkina, j ak pisał Bieliński, była „osnuta na rzeczywistości, na
życiu, a nie na fantazji i złudnych ideałach".
Najpełniej szym oslągnii;iciem tego stylu by!
„Eugeniusz Onieg in" - „encyklopedia życia
rosyjskiego", potem dramaty historyczne.
Zdumiewające pogłeblenle
realizmu dała
około r. 1830 proza zapowiadająca niewyczerpane możliwości tak młodo zamordowanego pisarza .Pogłęb i enie ogólnoludzkiej
tematyki realistycznej przyniosły już co
prawda t. zw. mał e tragedie (przełożone na
polski przez S. Pollaka i wydane pod tyt.
„Dramaty" w 1947 r.).
sło

W prozie poet.a sięgnął głęboko w :przena.rodu (Córka kapitana) 1 prawdziwie ukazał różne klasy społeczne (Opowieści Biełkina);
wyprzedzając
wielkich
realistów polowy XIX wieku, dostrzegł
prawdę . wsi pańszczyźnianej (Historia wsi
Goriuchino i cytowane Opowieści).
Puszkin uczy, że sztuka ludowa to sztuka, która służy walce społecznej wyzwalającej się postępowej klasy. Miarą jej w'artości jest z jednej strony nowy, twórczy
wk ł ad do kultury ogólnoludzk1ej, z drugiej ta historyczna fukcja budzicielslm, docieranie, bliskość treściowa i formalna w stosunku do wyobrażeń, dążeń, myśli i uczuć rozwijających się sił historycznych, mas ludowych. O tej funkcji poezji puszkinowskiej mówią najczujniejsi i najgłębsi obserwatorzy rosyjskiego życia społscznego,
współtwórcy j ego nowych form cytowani Hercen, Bieliński, Czernyszewski, Do- ·
brolubow, Lew Tołstoj, Lenin.
Lecz wielka sztuka mierzy się nie tyl!rn
miarą. ludowego postępu narodowego, ale
szłość

też

miarą ogólnoludzką.

Poezja Puszkina cenna jest dla nas dr:isia.j także przez swe wartości ogólnoludzkie.
Te trzy zresztą aspekty: narodowy, ludowy
i ogólnoludzki każdej wielkiej poezji - tu
rozdzielone dla celów wykładu - stanowią.
jedność nierozerwalną. To też wymienione
wyżej cechy poezji puszkinowskiej decydują również o jej wartości ogólnoludzkiej. Z
tego punktu widzenia trzeba przecież podkreślić szczególnie
jej głęboką humanistyczność, gorące ludzkie serce, które bije
w tych wspaniałych strofach. Poezja Puszkina pozwala nam obcować z piękną indywidua lnością. naprawdę wielkiego, twórczego człowieka. A że ten pęd twórczy wcielony jest w poetę, tym bliższe jest to doniosłe przeżycie nam Polakom - że i
nasi najwięksi twórcy, najbliższe, najukochańsze indywidualności, to byli w wicku
XIX także poeci z Mickiewiczem na czele.
O Puszkinie i jego humaniźmie pisał trafnie Czernyszewski: „był... człowiekiem i nic
ludzkiego nie było mu obce„." „Miał ży
wość, krewkość, wrażliwość, zdolność entuzjazmowania się i budzenia entuzjazmu, gorące serce pragnące miłości, pragnące przy-,
jaźni, umiejące przywiązywać się do czło
wieka wszystkimi siłami, gorący temperament porywający ku życiu, ku społeczeń
stwu, ku rozkoszom i trwogom, zdrowie moralne".
To wszystko, te doskonalą. pełnię Judzką
ukazuje sztuka Puszkina, wychowuje, uszlachetnia przez obcowanie z sobą, stanowi bogactwo ogólnoludzkie - obok ucieleśnień
wspaniałego człowieczeństwa w indywidualnościach Szekspira, Goethego, Mickiewicza.
Poezja Puszkina urzeka dzielnością myśli
Judzkiej. Pisarz borykał się z najważniej
szymi problemami swego czasu. Nie pomijał ich, jak ptaki małego lotu. Umiał przełamać najtrudniejsze wewnętrzne przeszkody, powszechne błędy społecznej :perspektywy, ograniczoności klasowej klasy ginącej.
~ wysokości
swego pełnego humanizmu
spojrzał na najistotniejsze zagadnienia przewrotu w ówczesnym porządku, w którym
żył: na pańszczyznę I samowładztwo. Ocenił
sprawę trafnie i bezkompromisowo, jak rewolucjonista. Oczywiście nie można w nim
widzieć rewolucjonisty dzisiejszego pokroju.
Był związany z kulturą. szlachecką, ale w
osiągnięciach swych był istotnie ludowy.
Nie przeszedł na pozycję nowej klasy, która
się jeszcze wówczas nie ukształtowała w
P.o!<jl, 11IE' swoją kln~~ sad1ił trq tnie i re'' olucyjn!e w ówczesnym, historycznym sensie tego słowa.
Poezja jego jest pięknie o godności ludzkiej świadczącym
przykładem
wolności,
którą daje krytyczna, swobodna myśl lud zka.„ „każda stronica puszkinowskiego dzieła pisał Czernyszewski kipi intelektem i życiem wykształconej myśli, gdyż każ
da linijka, każdy wiersz Puszkina poruszał,
budził

myśl".

Sztuka wielka, sztuka narodowa 1 ludowa, sztuka o wartościach ogólnoludzkich jest sztuką oryginalną. Czerpie swą moc z
życia, nie z encyklopedycznej tradycji literackiej. Taką całkowicie oryginalną, wyrastającą z życia narodu jest sztuka Puszkina. Wystarczy zastanowić się nad „Eugeniuszem Onieginem". Uczeni wpływolo
dzy wywodz!ll treść i formę tego poematu z
różnych literackich zależności, przede wszystkim z „Don Juana" Byrona. Tylko bardzo
powierzchowny krytyk może akcentować tu
zcwnQtrzne, błahe podobieństwa. To co w
istocią uderza. to jest oryginalność, odrębność obu dzieł. „Oniegin" staje się zrozumiały nie na tle zal eżności literackich od
angielskiego poematu, ale na tle ówczesnego życia rosyjskiego, ówczesnej walki społecznej,
rozwoju idei rewolucyjnych w
Rosji. To niezatarte piętno organicznego
związku z życiem rosyjskim czyni właśnie
z „Oniegi na" arcydzieło poetyckie. D zisiejsza radziecka wiedza o literaturze, przezwyciężając przerosty martwej komparatystyki, odsłoniła z szczególną siłą oryginalni:!,
narodowe oblicze puszkinowskiego dorobku
litcrackiogo.
Nie trzeba szerzej uzasadniać, jak bardzo
wielką. wartość

wychowawczą

mają

dziś

Puszkina z racji ich wyżej omawianych właściwości. Dlatego też gruI\towna
i blis ka z najomość d zie ła poety stanowi jeden z istotnych warunków awansu kulturalnego a przeto i społecznego mas ludowych. Popularyzacja tych dzieł to jeden. z
poważnych obowiązków polityki wydawniczej Polski Ludowej. Dobrze się stało, iż w
naszym powojennym dorobku wydawniczym
mamy nowe wydanie dużej ilości liryk Puszkina w kongenialnym przekładzie Tuwima, sporą garść wyb ranych liryk w przekładach Jastruna, Ważyka, Pollaka i innych , w „Antolog ii poezji rosyjskiej"; mamy już pełny przekład t. zw. małych tragedii, w opracowaniu zna jduje się „Eugeniusz Oniegin", Przygotowuje się poważne,
skomentowane sześciotomowe wydanie dzieł
poety, rychło opuści prasę jednotomowy popularny wybór.
dzieła

Aleksander Puszkin
obraz I. L. Liniewa.
r.amknąć

obrazowo w symbolu „wspólnego
Tego płaszcza, którym okryci
stali na brzegach Newy przeszło wiek temu
dwaj poeci, przyjaci ~ le, wspólnicy tych samych wolnościowych rewolucyjnych dążeń:!
Mickiewicz i Puszkin.
płaszcza".

Nie najważniejszą sprawą, choć i nie bla•
hą bynajmniej, jest tu przyjaźń obu poetów,
Istotniejszą historycznie uwarunkowane
podobie!lstwo ich dzieła. Te dwie twórtak bardzo sobie bliskie, pozwalają,
każdemu Polakowi, który kocha Mickiewicza - pokochać Puszkina. Te dwie twór·
czości, tak bardzo sobie bliskie, pozwalają.
zbliżyć się dwu nareszcie zaprzyjaźnionym
narodom po przez największe, najpiękniej·
sze a tak bardzo podobne osiągnięcia swo·
ich narodowych kultur.
czości,

Zbyt często patrzyliśmy na nasz roman·
tyzm przez uwsteczniające pryzmaty roman•
tyki angielskiej, francuskiej, wczesnoromantycznej mistyki niemieckiej. To też i w
naszym, tak bardzo antagonistycznym prą•
dzie literackim romantyzmu widzieliśmy
przede wszystkim elementy wsteczne, mistyczne, zapatrzone bezkrytycznie w prze•
szlość szlachecką. Pod ciśnieniem panuią
cej reakcyjnej ideologii tak wspaniały nurt
rewolucyjno-postępowy w
naszym romantyzmie był kastrowany, przemilczany, niedoceniany.
Romantyzm tosyjski - i to nie reakcyj•
ny romantyzm żukowskiego a właśnie ten
związany z bohaterską polityczną poezją,
dekabrystów romantyzm Puszkina pozwala nam właściwiej zrozumieć, ocenić i
naszą wielką tradycję romantyczną. Twórczość Puszkina rzuca jakby pełne świat!o
na to, co w romantyzmie naszym było istotne, ważne, twórcze, nowe, służą.ce przY"
szłości, na cale bogactwo postępowych tredci w poezji Mickiewicza, Słowackiego. Nie
to pojęcie romantyzmu jest właściwe i PQzwała nam zrozumieć w pełni Mickiewi·
cza, które urabialiśmy sobie, studiując re·
akcyjne i mistyczne tendencje romantyki
zachodniej, ale :właśnie trafnie pojąć I ocenić do dna, dla pożytku dzisiejszej kultury
wyczerpać bogactwo naszej wielkiej poezji
romantycznej, możemy interpretując istotę i sens prądu romantycznego, tak jak
m ·~pukla I (ln
luce "Pu kln I to
studium wskaże nam naukowo poprawną,
zasadę selekcji istotnych, twórczych cech
romantyzmu także w literaturach zachod·
nich.
Walka o

polską demokratyczną, tradycję

się rozpo!!zęla.
Czeka
nas trud poważny. Zżycie się z twórczością,
Puszkina wyposaży nas jakby w promienie,
które pod skorupą fałszów historycznych,
zakłamań, przemilczeń, przesądów,
nawyków falszywego pojmowania najwspanialszych polskich tekstów romantycznych pozwala nam odkryć prawdę, prawdziwy sens
romantycznych wzlotów duszy polskiej nie w rzekomej służbie drobnych biesów towiańszczyzny, ale w wielkiej służbie
wy•
zwalenia ludu polskiego.
kulturalną

dopiero

Droga Puszkina, droga ludowej reallstycz•
nej sztuki - jest dziś także drogą rozwoju
socjalistycznej kultury Związku Radzieckiego. Na tę samą drogę wchodzi kultura
Polski Ludowej. To też nie będ zie paradoksem twierdzenie, że dzieło Puszkina zro•
dzone przed Wiekiem zbliży nas do zrozumienia kultury socjalistycznej, jej głębokie·
go humanistycznPgo sensu. Dzieło Puszkina
popularyzowan e w Polsce utrwali naszą,
przyjażń ze Związkiem Radzieckim.
Rewolucja Październikowa, będąc zwy.
ludu rosyjskiego, była także zwy•
cięstwem Puszkina. Oddala bowiem Puszkina masom i tym, dla których pisał „posyłając swój głos w daleką przyszłość". Nakłady radzieckich wielojęzycznych wydań
Puszkina mówią wyraźnie o triumfie poety.
Zwy cięstwo demokracji ludowej w Polsce
jest także triumfem poetów. Daje masom
Mickiewicza i da im Puszkina.
cięstwem

I o tym trzeba p amiętać w tym roku jubileuszowym, że to polityczne zwycięstwo
mas ludowych, rewolucja ustrojowa czyni
każdego uczestnikiem najwyższych wartoś
ci kulturalnych, awansuje go kulturalnie,
przeto stoi na sfra.ży pełnego, harmonijnego
rozwoju wewnQtrznego jednostki, możllwle
największej masy jednostek składających
naród.
Wa!Cząc o nowy ustrój walczY'J.iśmy także
o potężny, uszlachetniający wpływ wielkiej
sztuki, o prawo poetów do dusz ludzkich, o
władzę nad nimi, takich jak Mickiewicz l
Puszkin, walczyliśmy przeto o jedną z form
szczęścia człowieka, bo:

„ „ten jest
Kto
W

szczrśliwy

SZ'czytt' 11pojcnia zaznal
wierszach i wzlotach my.§U żywej,

Komu poei;:ji s karrb be-::cemzy

III.

Rozkos~ą

stal

si ę

i

podnietą,

Kto pojq,l /Zachwyt twój, poeto,

Jest jeszcze j edno zagadnienie, które win·
w tym roku jubileuszowym przenajwszechstronniej. Da się ono

nlśmy
myśleć

ZOJCM.oytem ja-B1iym i płomiewnym.

K U

L• N T C

Sir.

ZOFIA LISSA

JERZY ZAGORSKI

POCZĄTEK

WIERSZ O l\1IESCIE

PRZEŁOMU

Gdzie nńecz Syreny w bitwach
Gdzie ~palony leży kamień

Po Festiwalu Muzyki Ludowej
ONCEPCJA Fesitliwal.u Muziyki
Ludctwe-j niaro&ill:a się rok temu - tuż po czer\WICowym Pleru.1im KC PPR. Byra j~ jak
to Sli>ę u nas mÓl\Nli - beq)ośred
nim „wydźw.tękń.~m" na odcinku mu>z.ycz.nym.
O =aozenJi'll taj :mpreey zadecydowało
w ma.cznyuii stiQpniu to, że prrz;y,padła ona
na moment dtosk()[W.l!e pnyigotowany PII7.eZ
całoiklsrz.itałlt tych dy.slkusyj id.eologicmych
na <>d.oinku mu:eyc:mym, lctóre w ciągu
NO'll!l,yoh prayig<Jltowań do FestJiwalu rz:aprzątały i nadal rz:aprzątają umyisly naszych ideologów i naszego świata murz.ycz
11eg1::,:
w saimY'ffi C'elilt rurrn z.a:sadni'OZ.ych
l żywyich - choć nie rzawsze „pis<l'll\Ych" dys:.~u.s;yj o fo.rimal!irz:mae li reammie w mur.y-ce, o ko1rnnioipo.li~~mi'e i rz:nacz.enJiu sztuki
narodlo1wej, roZlk!wirtł:a barwna i ooczysba
!!rqprcrzia., któr.a nao·cziruie przeikcmaiła n.ais raz
jesz.OZJe jaik bogate i - róż:nr.:irodlne są rz:'łoża
nasz.ego folkloru wiejskiego, jak żywa i
nadal rozwijająca się jest kulturn muzyczna ludu polskiego; jak mało i wciąż
jeszcze niedokładnie jest ona nam, muzykom, znana; jail: nieznaczny jej ułamek
wyloorzystany rzostał w twórczości kompozytorów i jak wiele jeszcze z niej
'W!Ziąć można. P.r.zelronala nas za·razem i o
tym, jak wiele z naszY'ch nastawień, pojęć i uprzedzeń winniśmy drziś poddać 
rewizji i przekształceniu.
Fes1iiwal Muzykii Ludorwej był bowiem
llliie tylko ws1Pa1rni01łą rn.an.ifestacją ruchu
ama.to!I"Skiego i swo:Stetj kuMrury murz:yc:znej
wsi poilskiej, a1e i lelkcją, sur o w ą lektj ą, .z które.i n~ciy wyciągnąć wmystkie
w.ill.10sk1i., z:arównp na od'Clilnku współczesnej
\lwórczośoi mue..ycznej, jaik nauki o muzyce
(mw;yilrologJi), o~ organiza<:j1i żyoia muz.yi=iego w Polsce Ludowej.
Wniookd., jaikie IllaSUWaj ą się na podb--tawie obserwacjli. FestiwaiJ.u, można pt:dtz:ielić
na crz:itery typy : 1) doltyicząoo twórewś ci
kompozytorów po!lsfoich, 2) pewnych konce,pcyd li podęć naszej nauki o muey"Ce, 3)
rorimiązań organilzacyjnyoh, i wresrzcie 4)

K

przekonyWające

słuchaCT.a,

żywe,

sugestywne clrziieła z.wiąrzane z folklorem, że
i nasrz.e pokolenie ma prawo do w las n e g o spojlI"Zenila na fullior i pot.Tafii rzeń bez
karloołomnych
e!ksperymen.tów
wysnuć
swoje rzdro1w e w.n!ioski murz:ycz.ne. Wiidz.ieLiśmy, że Baoew.iczówna, Wtlechowicz, Pal-ester, Panufnilk - każdy na swój sposób
przetapiaWi „aiutooityk" w swój w!Ja:sny ję
zyik muzyczny, że instynktem twórczym
tra!fialii na właściwą drcgę do syntezy
własnego myślenia murz;ycznego z kategoriami myślen.ia rz.biorowego, skrystalirowanymi od wieków przez lud poJ.sk:. Ze TO•
bil1i to inaczej niz ich genńailny nauczyciel
Chopi:ttJ., in.aJcrziej naw-et niż Szyimaru)wsk:,
b~. jasne. Każde pokolenie twórcze ma wła.:
sne problemy do rozwią·zania, a nawet
te same problemy w nowych warunkach
życiowych stawiać musi inaczej. Ze w
tych utworach była synteza a nie tylko
nakładanie s:ię środków
wyrazu z dwu
różnych światów dźwiękowych, to odczuł
każdy , nawet niemuzyk, kito nie trzyma
się kurczowo
szablonu i nie ogranicza
się do myś·l€nia „etykietkami" muzycznymi.
·
Za:gadn:enie tej syntrey aktualine jest
na różnyich pła.s:zczyznac:h twórczości„ zarówno w pl'ostycb opra.cowaooch pieśni
!udowyich na chóry ama.torskńe (W.iiechow.im, Siikoll\5.kii i .iJrunii), poprzez ohóraLno·
0ir~'1esbrowe witększe fornny (su:ilty Makla kiewicza, Szeliigowskliego, Rudrz.ńńskiiego
i Jn.), prze>z. balet (Pałester: ,,PJeśń o z.i.emi", wystaiw:iony w Pom,an,:u), aiż do rozwiniętych
utwoirów sy1mfonimn(Y-0h (jak
koncert skrzypcowY Bacewlliczówny lub
SyunfO!lJia Wiejska Painufni_ka). Tu dowoclz4 że problem jest wielOS'tlronny .:i że
w każdym gatunku mwz,yomym specyfikzruie się przełamuje.
Fest.i.wa~, a z.właiszoza jęgo produkcje taneczne i czysto iinstrumen1ta11 ne wykazaił!y,
że w folk.lorze kryją się talkie problemy
te~i
komporz:y.torsk'ej, które d!Jlt ąd
pJ;Ooohodlziły mimo uwaigd kompozytorów,
„nad1Pc·C!Zęte"
zaledwie w „Ha,M asiach"
typu psyiahoiJc,giiazno..społecmego.
SzymanO'Wskliego. Specyfaczny typ wiefoPostaramy się je tutaj - w b ar d z o głosowoś'Ci pierwotnej (heterofonia i bouirtn:aez:nj-'tm skrócie wyłożyć.
don), które odnajdujany w kapelacll wielkopo!lskti.til c:z.y góralskń'Ch, wciąż jeszcze
UWADZE KOMPOZYTOROW
oczekuje rozwl1niiącia w twórczości kameralnej crz.y symfo.n.icz.nej. Smakowite eJ<.róFe.--tliwal Mueyk!l Ludowej powtlm.iien był
ty (ebz;je) taktorwe, alkcenty n.a takltaC!h sła
pvz.ede w&:zyStkim - i zdaje się, że to zrobych, pew.ne nieregularności w budowie obił oWIOJ:rL.yć oczy naszym kompo!Zyton:m na now~ nie wykorzystane jeszetze kiresów - wsziys.t'ko to stanowi wachlairz:
środkóiw techilliiozn'YlC'h, które, rui·e wiadomo
oosoib~ meilodyazne, tonallI!Je, haormon~czne,
brzmieniowe i fakturalne, tające się w pol- właściwie <Hacz.ego, jeszcze nie zainteresowały kompozytorów. A warto.
skrim fo[ik'loirre. Choć da! ty;1ko przekirój,
Stoi też przed kompo:zyito:ram:, !)Tacuj ą
i to nie.pełny, regdon·allnych pieśn.i i tań
cymi u nas nad gatUlllkliem pieśni masoców, odkI'Y'ł mimo ti:Ji „ciernie nierz:nalne"
wej, za1gadniien.ie O•rgainJkznego wchłonięcia
Wykaiz.ał', jak W!iele moiżna się jeszcze u naszego ludu nauczyć i jak głęboką prawdę p.nez ten gaitunek tego wS'Z)'5tkdego, oo
i folkloru more tu być przejęte. Zagadtaiwierają słowa Stail:tna, który od rad.ziecnien>'e „pr:zeTastanda" pieśni ludowej w makJich kompozytorów domaga si-ę „więcej
sową poruszałam już gdzie indziej. Festi
odwagi, by uczyć się u wła..<nego narodu" (cytuję za I. Niestiewem). Pokazy wa1 i w ty:m kierunku może d~ć pewne
wskazówki.
festiwalowe WY'kazaly też, jaka gęstwina
WI'eszcie staje przed kompozytorami pro b 1 em ów mu;z.y=Ych kryje się w
nii" pO/ZÓr prostych melodliacll, w :ttnprowJ- po festiwalu - zagadnien.'1e najważniej
z.acydinym stylu wykociaiwczym ludowych srre: skK:1ntrnlowanlie i'ch wewnętrznego
instrurrientaliistów, w rytmi='Y'Ch efek- s t o s u n k u do fo'lklo.ru. FOllllclor - to
tach nowoodkrytych a raczej odlkO!Painych nie oi'e'kawostka, nile Oll"ygina1lny surowiec
t'p•:d pylu zapomruienla tańców ludlOIW'ycil. „dom.ol\osrej egrl1o:tyki" dźwtlękowej, ale
To niewątpLilw.ie pieirwszy i memaao waiż sw<>iisty nurt kulturalny, który - skutk.'em
rot.sz,czeplienia
społecz.;ństiw
ny skut€ik tej itrnpr€1Ly, któcy się już wy- klasoiwego
pier'Wolnych - od tysriącleoi biegł równoraził cyfrą 55 nazwtlsk kom!P(l!Zyto['ÓW, którey w tej lub i.nnej foi!'imlie w~ąc:zy1i SJię legle do ro:z:wioo u muzyikń profesjonalnej,
twórczo w nie:zlilcz.one koncerty Festiwa1lu, tzw. artystycznej, miał wtaisne pra.wa j
tempo roz.woju, ulegał odrębnym niż muobejtrnwjąoe gęstą siecią call'Y kraj przez
ZY"ka artystyczna przemianom, choć crzęsto
cztery t)"godnie maja.
murzykę tę >z.as.'Uał S'\1ryim.i sokami, nawzaAle n:ewątlp1dlwe jest też, że festli:wal już
jem z niej pmejmując i przetWall7.0jąc
postaw1i'ł przed kompicrz.ytorarrni S1Z.ereg głę
bokich problerrnów, których sama impreza peW111e właśoilwlO.śoi. Niepotrzebnie uczono
nas o s. t a t y c z n y m
c:hairakterrze
oczywil5cie n.ie mogłia ro'ZJ\Viąizać; mogła

my w stos uinlku do muzyki arty.sty~j.
Muzyka lmj)o!Wa sięga kor1,e-ni61mi prizedklasowej forimacjli sopołeczeńsit,wa i go'Spodiark1i naturalnej. Miedzy twórcą, wykonawcą a odlbiorcą sztukii n.:P. ma tu ści
sil:ych granii•c . Sztuk•a ta jest .s y n k r et y c z n a : pieśń, tanriec. słowo, strój,
obrzęd stanowią el€meniy jednej orgaru~crz.nej cab:ści. Co prawda i muzyka w i1ejruca w ciągu tysiąclecia swego bytowaruia
u.legaia zróŻ!Illicowaniu, nie mówiąc już .o
peWlJlych wpływach idący.eh od muzyki
kla.s panujących. Mimo to 17.achowa[a dzięki sz,azególmym warunkom bytowania,
dzJ]ękli podłx:>żu .społecznemu. jakie tWIOII"zyło żyicie wsJ czy to w okresiie feudailinym .
czy kalOlitailistycznyim - swo,j e typowe remanen1ty stadilailne. Jest ka•tegordą historycziną a więc htstoryozniie zmienną. Woln1'. ejsze przemiany życia wsi decydowały
o wo'ln.iejsrz.yoh przemianach jej mucyk.i.
Fakt, że do dl'Liś możemy w ruiszym folklorre odnależć pierwliiaJstki pentaJton.iki,
a więc jednej ee skal pierwotnych, staddaln.:e odpolWliadającej formacji prze(tl{laso.
wych społeczeństw, że c!bok n.ich ist.nieją
melodie wyikarmjące jawne wpływy systemu tonacyj kościelnych (stad1um kultury
feudJailnej), że dominują dz.is melodiie sy.
stennu dlUII' i roołJ. - to wszystko wyrażlllie
w.sikazuj e na r o z w o .i o w o ś ć, na
h!!storY'etzną zmienność, a zaira.zero na wielostadliiałruxść jej form dźw i·ęikOIWych. Jesz.cze wyraźniej świadczą o tym teksty, już
to zwliązal!le z kul1em pogańsk.ich begów,
już to pańszczy:Miiiane, już to odzw1ierdedlająoe Olkrcs buntów chlQipskich r. 1846;
dumne sroiwo „traktor", które .słyszeliśmy
w jednej z p:eśni fesbilwalu, Cil-Y kpiny
'l „mail.ujących się wa!l'szaiwiiainek" są
wyirazem bieżącej aiktuaUzatjii tekstowej,
która niewąrtiIJilliwie w k r ó t c e s i ę
g n ii e g l ę b J e j ~ przejawJ się s.illn.iej.
Rew.izjii należy poddać p1~1gląd, że proces
roZJwoju mueyiki ludowej Uileg1 zahamowandu, ii że - jeśli istnieje - iidz:,e wyłącz
nie w kiemnrku jej deformacjli, rz;ruiek~ztał.
cenia prze;z; p )erwJastki miejskie, w kiierunku zanilku j1ej odrębności. Co prawda
rui·ebezpieczeństwa te :isŁruieją i procesy tego rod'Zaju zacllodzą. Ale właśnie naszym
zadallli€m jest, by l\'.lrLUmną po1i1tyką kultUJrailną procesy te zahamować, by muzykę
ludoiwą ~chować n:e
jako ,rerz.eirwat"
a•le - n•adadąc jej właściwe miejsce w
świadomości chłopa polskiiego podnieść
w jego oczaoch jej walor. I tu - jak mi
S1Lę z.daje festiwail u czyn iit już bairdzo
wiele. Roob.JI: kompleks n;iższ.o ści, ja·k i być może - taii1 stę w WffiY'S1aich ludiowy-ch
śpi'e'Waików i girarjików w stosunku do „killllturv" miasta; wykarz.ał :im, jak wysOlko dziiś
w Po1lsce LucLowej cen.i się tę ich od-Z.:edzuc.wną po dziadacli i prradziadach kulturę. Zwrócił jch uwagę na zapomniane
ta.ńce czy pieś'!b, pozwolił im być dumnymi ze swych produkcyj. Jeżeli tY'lkO n ie
przeholujemy w tym k:erunku przez podkreślainie jakiejś z a s a d n i c z e j odTębności kultury wsi, impuls, jak:im byt
fcsLhWa·l, wyda nJewątp1~wie dobre C•woce.
Jeżeli rz. drugiej sbron.y potrafiJmy uchować
w:iieś ~ miasto pmed zalewem pseudoludio~
WeJ, „pr;zydizaineJ" ludlOwości, tej, którą
c!Jotąd ikarmi.o;no nasze mieszczańs two, zafałiszoWl\Ljąc wmśai'we obLicze czystej mu.
zyki ludowej - to będzie to jeszcze jedną
z n.:ewą~lli'WY'ch zaislug festilwalu.
Festiwal wykazał r&wll1lież, że ogólnie
przyijęte w krajach kapi'Laohlst)"cmycli pojęcie :muzy.kii lUJdO'Wej wyłączn.ie w sensie
muzyki w i e j s k i e j jest doz.:ś już z.byt
ciasne. P.ieśń ro1botnicza, żołnierska, re•wolucyjna, studencka, fabryczna podmiejska, mliejska - to też muzyka ludu, co
prawda ,powstająca w mnycli warunkadi,
aile - ro.z.przestraerui.arna :i przekazywana
ustn,2e, jak muzY"ka wsi; modyfiikoiwana w
Lej swojej węd1rówce - jak pi·eśn.i wiejslkiie; twór ko[ekty1wny, poz.barwiony określon ego autu~ jak ś,piewkJ. wiiejslcie.
Nowe wa•runki życia ludu, jakie tworzyły
m:ama, i kry5ta1izacja kla15y ~obotni'czej _wytwa•rzały nowy gaitunek muzyiki tego ludu. Był moie bardrz.iej poddany wpływom
odgórnym, i to lllie najdepszynn ale - n.ie- ·
V:ąl;P'li:Va. własrn::ść i twór lu'dowy, choć
ruew1e1sk1. P<>pllllarne w ZSRR pojęcie
„gorodskoj folklor", j est najlepszym dowo
dem, że i n:a tym odlc:nku diokoin.ano tam
jiUŻ Wllaściwej a·naldzy pojęciowej.
Rewizji ,powinniśmy poddać także naisze
wyobrażenie o
t r e ś c i pieśn,i ludoiwe j
w sens:e pieś.rui Wliejsktej. Wy.rastaHśmy
w PT·Z ekonaniu, że pieśń naszego „kmliotka" - t o tY'lk-0 żail'osna lub radro5na pieśń
mhna, że Kaisia i Jasi'O, że dorl:ynki, że
obrz~y„. Tymczasem okatl.ude się, że nawet u Kolberga można odgrzebać pieśni
e> wca•l e s:~nym akcencie bu111tu, że dziś
jes2'!Cfle żyją pieśni o rabacji Jakuba Szeli,
że ś,pliewane są nawet ;p i'€ś.nri. o„- Bereziie
Kart.uskiej. Troskliiwile lukrowano w
szycih oC?Jaich tę pieśń ludiJiwą, a wraz
z it,ym lukroiwano jej opracoiw·an.:a. o.z.i\ś odkiryiwaimy na nowo bairw~ tych pieśni, .zaohiwycamy s~ę sll!I'owoścri.ą a.uiterutyiku, pabrzymy Ślmiało w oczy jej niek!ied'y rerwoJu.
cyjnej treści.
Rew.irz;j i .wiam.iśmy też ipr.lddać mechan]cz.ni~ pOIWtarnany pogląd, .że dqpiero romanóy= odkrywa folklor, że dOl,Plieiro
wiek XIX wydoby1Wa go na j:aiw. Nie.
Wtairign ął folkll::ir i do muzyiki wiek!U XVIII
(Ha;yidn, Beethoven), odl:aadeżć go mo,żemy
l w bairoku muzycznym (.sonaty skirzypcowe po 1 s k i e Tulomanna), i w chorale protestanckim Lutra, i w .żyiwych
fro,t toil a·c h i v~Namcll.aich w~lc1ski1ch, i w pie&nfaioh trwba<lurów, które taik cz,ęsto rza
ruiJah prsali' ich giermk:CJ1Wie z luid1u, a nawet w :najbardziej usztywnionej muzyce
k.ośc:ielnej. Nie pomagały bulle papiesklie,
k.ierowane przeciw motywom lud:olW'ym i
świeckim w motetach kościelnych, a wyteoTetY'kÓW
powiedzi śre<lrniowiecz.nycli
wyiraźnie świad'c:zą o ebnicziny;ch róż.nri.cacll
w wykonaniu chorał;u gregoriań.skiego Vf

na-

Koroiwód zespołów ludowych w pC)chodzie przez Aleje Stalina i Ujazdowskie
w Wa.rs7aowie w dniu 29 maja
tY'Lloo stWorlJYĆ j}mjpuls do :iioh p.rzemyśil.e
nia: praectie wszystk:;ilm j est to problem,
jak p\:dejść do folkloiru e całym arsen.alem w&półazesnyoh środków mu.zyuz..n.ych?
Z !których należy zrefl.ygnować, jak prz.ek.srlltało;{; dnne? Co z nricl1 odrzucić jako
puste, papierowe, eksperymen.\.alne, formalistyczne, których cam nJrość ujaWniiła się
wlaśn'ic przy rz.etklr1ięoiu z żyiwym miąż
szem tej sztuiki, której zwiąrzek z życiem
~ ozłoW1i€'kiem jest bc.z.S[lomy?
Festiwa1l potkaz;alł re.me.em słuchaczom,
w ja~i s;posób r ó ż n e p o k o l € n i a
k o m p o z y o r s k ri e ko.ray&tiały z folkiloiru .i prz.etiwairz.a.y go w gmin.i.cach sty;lu
t:'-wojej epoki, swego pokolenia, swego indywiduailnego języka murzycznego. Co wię
cej, udowodnlill., że odrodzen.'..e .stylu szło
ta.wsze p:;przez zibliiżenie sdę kompozytora
do żyoiooiaij1I1ej gleby kultucy ludowej, od
Chop.ina do Mon:iusrz..ki, p<>prz.ez SzymaOOIW.Skriiego, aż do Panufnliika i BaoowiCtZówny, u kcórych mo żna ' już dziś stwiel'd!z:ić
ten

prn.ełom.

>

folkloru, o tym, że folkloll" się n 1ie zmi·en.ia
i nie rozwjja. Przeciwnie, i tu na przestraenri. wieków izacho{jzą przemóany, choć
wolniejsze niiż w muzyce ~ty1cznej, i tJu
mamy do czynienia iz p.rocesem kulturalnym, tylko trud:ruiej w swych przemianach ucllwytnym.
Nastaiw'ien:ie się kiomiporzyitoirów na folklor, nie jako na muzealny zabytek, ale
na ży.wy Li nadal I'Oll.Wlijający Stilę nulI"t ruł•
szej kUiltuiry nairodQIWlej, o siwoóstych tireściach d formach arty&tyc:zin.egi:> wy;raizu to podstawowy prae'łom, 'który mUJSi sLę
dolkonać w Wch myśleniu, jeżel!i. ch,cą dojść
do iwłaściwej syntezy o.bu nurtów muzyczeycll; muzyk.i airtyistyciznej i nriiewW.ściwie
jej p r z e c i w s t a w li a 111 e j w srnS:e n:ieartystycznej - rnuzyiki Ludowej.
Ale rz tym problemem wkraczamy już
na teren zagadnień drugiego typu - r ewizji peWl!lych p o j ę ć muzyCIZJl1ych,
UWADZE MUZYKOLOGOW
Festiiwa[ Mueykii Ludowej !POw:nien i

teoretyków muzyki nakłonić do pewne j
d1:iw.liódlb jeidinaik - wbrew naszym „prymi:tyw1i1S1tom" mu:zyicz;ny;m - że · k00itmoll1i naBtaiwi>eń, rewti:zj.i niektórych ponie trzeba r~ygno!Vviarć z osiągnięć pokojęć.
Po pierwsze, do folk'loru należy podcho
leń poprzednich, nie trzeba trzymać się
dz.ić hri.st.oryczn:e, tak samo jak to czynikwrczowo stylu ~d 100 lat, by tworzyć
F~ti:wal
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różnych środ<>wilslrach.

Epclki te dnaczej w.id;i:iaiły muzY'kę ludową,, inaczej ją o.d1c.z;uwały i w iiin~ sposób
podarwa~y słuchaczowii. Oczywiśaie - świa

d:omym .założen.te<m estetycznyim sy'llJteza
muzyki ~udowej i a.vty;stycmej wówczas
niie była. Pos.tu~atem - staij e si•ę dO!Pierr-o
w naseych cza.sadl.
Konieczność utrwa·leinfa muz:y'k:i ludo-.
wej, zapli.00111ia jej na płytach, taśmach ma-

pała,

Ogroonną chmurą ciężka chwała

Płynie jak duch nad ruinam!i.

WarsZ®WO! Ten kto w~dział Ciebie
W czas huraganu i pożogi,
Nigdy obrazu nie pogrzebie
Miasta, co nie zna żadnej trwogi.
Od dawna każde pokolenie
tu urągać mocom.
Tu, jak szubien~c wielkiich cirnieo
Raszyńskie słupy w niebo kroczą.

Umiało

LedwLe stollicą Cię obwołał
Na północ parW-Ząc Zygmunt Trzeci,
A szwedzkie wojska po kościołach
Ujrzało państwo jego dzieci.
A gdy

się północ udszyła

odpłynęła

za Borholmy,
jak skała
rod carskich fal jęczała sztormem,

I

Półtorawieku tyś

I każdy raz gdy lud powstawał,
Warszawa w boju tym istnieje.
To sa.mo twardle ryli prawo
KilińslGi, Traugutt, Bem, Okrzeja.

Lat dziewdętna.ście nad narodem
Okrzyk wolności kruchej. ~lartał,
Aż przyszedł do Twych bram z zachodu
Najokrutniejszy z wrogów świata

Pnez morze krwi słowiańskioh plemi001,
Przez tysiąc pięćset lat okrucieństw
Do mazowieckiej doGzedł ziemi
I cień Czarnego Orla rzucił.
Trzy rarey wielkie ogtl!ia zwarły,
Trzy razy dymów chmury straszne,
Trzy ratLY ponad tobą staly,
Zmieniając Ciebie w mężnych basztę.

Pierwsza rzuciłaś swoją dziatwę
Przeciw naJwiękseym śwla.ta siłom,
Ale bijące z Oieble światło
Cały śwdat wtedy zapaliło.

A drugi raz Twój ogień strzelił,
Gdy cimnny Szaulis i Gf.ll'Dlaarim.
Na opuszczonym Izraelu
Mieri;yli głębie swych otchłani.
i przyszedł miesią~
Wa.rsUMWo, znowu tyś w pożarradl!
I niebC) krwią musiało przesią-0
I dopełniła się ofiara.
Aż przyszedł dzień„.

Gdy na Oię spojrzę, o Warszawo,
Nie będę widział uMc, domów,
Lecz dym brązowy, dym siwa.wy
I ten co spała, wielki płornleń.
I nigdy nic mnie nie uczyni
Ani dość silnym ani godnym,
Ażeby światu, Jak pustyni
Prz3kzzać cały

walk Twych obraz.

gnetofonowych, :zo.rga.n.izorwan.ia całej si.e·
ci regionalirnyC!h pracowni'kóiw scentrallirzowainych w je<iinej instytucji', która by nareszcie .rorz.wil!1ęła akcję, o jaką od la.t M.
i J. fa:1biiescy w dz.iesiątkrach memo:rla~ów,
p'iJsm j al'tykulów waac„ą - ten wn,iosek
narzuca śię jednomyślnie wszystkim, którzy cośkQllW'iek wspólnego mają ;z; fes:tiiwalem, FesitiiWal postawill zagadini elllie „na
ostro" i - zdaje się, spraiwa ruszy wrese;oie z mrl~jsca. To bę~ie - dla muzykologili pc1lskile<j - może najwjększa zdobyaz;
te~

iJmtpreey.

UWADZE ORGANIZATOROW
Z ibraiku miejsca tyUro w ,paru słowa•ch
o wnioskach ongainizacy.jnych. Trzeba: jak
najszybciej zrealdrz.ować od darwna .ro~a-
tryiwa.ny pirojek,t Insty.tuitu Szi~ukli, który
by centirallizorwał całą wymi'e<tliioną wyżej
akcję kształcenia instruktorów, którzy by
pm~ . zespołów amato1rskiilC'h pos'talWili na
wtms1:!~ p ·o.zfomie i nada1i j,e j w1aści
wy kierUl!lek; zrewidować „ludowy" repertuarr naLSz)"Oh cllórów i iwynuoić to, co d ef~uij ~ wyobra.żelllie mas robotniczy~h l
WileJ:"~ ~ fol'kil\QII1Ze; j,esireze bardziej pobudztlc
zaiililrteresowanie
komporzyt;wów
tY,lffi gaitu'lllkliean muz.ycm~; ooŻyścić repertua1r P?l5klii:go Radiia rz: te.go samego
pwn~u :Wdzenua; założyć zespół tanec:zny
w rodzaJu .zesl;lO'łu M<>d.siejewa, który by
n~ nowo orzytWdQJ całą skalę na1S?.ych tań~
row ludowych; izałożyć orikiestrę . koźla
rz:(' (m~e ~- jakiimś z pułików wieikoipods~1oh), ozyw1c produkcję tych in.strum:!nbów, z .ktÓlry>C!h ,W·i'ęksoo5ć jest praw.ie jedyny.mu okarz.am1; roe.toczyć baczną opiekEJ
na~ amaitorsk!im rucllem muzycznym na
W&, W łą,oznlOŚci Z carokształtem roboitn•i reego TUchu ama.torskriego. No i wres:zoier.orws:yt.ać kOl!l1JPleity nagrań ludowej muzyiki _P'olsk:Jiej pe _świ.eaile. Będą robi'ły nie
n:a1'1eJS!Zą fur<JTę, Jak nasze wystawy Sztu.
k1 ludowej i kiilimy.

*

.N;a rz:a1oończen1e parę wniosków ogólmeii szeJ naitury, tyah, które na począitiku
nazWlalliliśmy psyich?'10.gi'CZ1Uo _ .społeoznymL
Festi':Vail Mucyki Ludi:Jtwej, niewątplitwie
stanowi początek przełomu w naszej kul-

burze muzycznej. W jasnej smudze wspomnień, jakie po sobie zostawia wśród muz y k ów, są i takie akcenty, na które
wa.r~to ~wiródć wwagę p o l i t y k ó w :
Fese:waJ Muzyki Ludowej zaczął w.i elkie
rilzJieło r o .z b i c i a n i e u f n o ś c i
które - oo tu mówić - zawsze jes~
ciąży na wzajemnym stosunku wsi i miasba. Rozbicia ko;mpleksu niżstzooc1 wSJi
w stosunku do miasta, i tego stosunku
„poklepywania .po rarnien.iu", rz jakim czę
sto mi01s:to odnc l'>iro się do klllltury wsi.
Festiwal udowodnił ludziom wsi że i<: h
wa1rtośoi kulturame są wartości~i całej
Po1s.ki, .i :z tym uczuoicm rozjeżdżiali 5ię
UCflestirui!cy festiwalu, z tym uoz,uciem wieś
polska &iuchała przez głośniki nasz.y,c h oklarsków. I uczucie b:> wyda swO(je owoce.
Festilwal Muz.ytlct Ludoiwej ,po.zwoiliit na
IJ.erz.pośred'ni.e nafW!iązanie łąc.:mości e m oc j o n a l n e j mi·ędzy <::hłopami a 'rolbo1nilkami - i to jest druga obs1erwaoja, z tej
s~ej nde:nuzyczinej kategorJ'i, co poipirrz:edma. To me byiby pokazy dla „cep.rów" to była w s p ó l n a radlo.ść ze wsp ó 1n e j, j e d n e j
n a r o d o w e j
k _u l t u II" y. I to sta'Ilowii przeżycLe .z,::i,<OJW:no dla sbuchacz:y, jak dla wykonaiwców, kltóre niiewą,tpliwLe też wyda dobry
p'1o:n.
I wreszcie: festiwail dcpoanógił muzykom polskiJm rozbić zakorzerukmy głębolko
kompleks nitższości wobec „iz1a1chodu". Tann
od daiwn1a f.olkik:ir 2latmad i tylko szituc:Jzn.i'e
reaik,tywo.wainy popnez śipiewin.ika t «
szczepja siię poinown,Le wśró:i ma.s. U nas
o~ ż.Y j e, j_est wielobarwny„ bogaity, jaik
mgdz1e prniwre, J .- żyć będ.Zlie. Bo w Polsce liud1owej wśród wielu prnem:i'an za.srzlł'a i 'ta1, .że na.stąipid:o praewairoo1ścirc»wallllie
pe'WtllylOh Waa:'tości. Mliędzy rutmi wła
śnie walI'tio~cti ,kultuiry nar<>diOM"ej i jej
trzonu, s ztuki ludO'Wej.
Wielką zasl):ugą Festiwalu Muzyki Ludow~j jest,. że. to wsz.ys~o wydobył na pow1eraC!hrnię sw1adom:isci. zaik tuaHZl'JIWał i
drał podstawy do wysnuicra wszystklich
Wni'OSków.
'
Byt ?att'dw .Pożytecrzną lekcją 'w wyimiarz.e ogOOn.opanstwO'wym. Ze radoonią - to
~mi!~tiaimy. że twórCfllą - p 'tiynn nJ·e wąt
pllmy.
Z-O'fia 'Lissa
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UDZIOM z Podlasia lub Mazowsza,
gdzie szczyty starych drzew i wież
uchodzą wśród płaszczyzn za bardzo
wysokie i stanowią punkt orientacyjny dla całej okolicy, ten kraj, rozciągający się gdzieś od lasów koneckich na
zachodzie, a gubiący resztę swych jodeł w
żyznych urodzajęch ziemi opatowskiej na
wschodzie, wydałby się na pewno światem
gór. Ale prawdziwy góral już ·chociażby
z Beskidu, gdzie owce i obłoki ponad ko,pulastymi lasami siedzą i przechodzą w
słonecznej przepaści u stóp letnich siedzib
ludzkich, ~miałby się z_ tych gór, z których
najwyższej
nigdy nie dotyka pogodny
obłok, a jedynie w jakąś ciężką słotę szczyt
Łysicy dymi szarą mgłą, którą w tym samym czasie równie dobrze można spotkać
na ulicach nizinnej Warszawy. Główny
grzbiet Gór Swic;tokrzyskich, chętnie choć już tylko po inteligencku - nazywanych także Łysogórami, przebiegający
VllŚród lasów z zachodu na wschód od świę
~ej Katarzyny do· Nowej Słupi, przyciąga
niekiedy podczas okolicznej pogody do siebie obłoki, ale te trwają wtedy prawie bez
rllllohu ponad nim bardzo wysoko jakby
idłu1gi i wą.s ki szlak pogańskiej aureoli,
której nie zdoła zagiąć żadna z pobożnych
legend tutejszych.
Na tych małych górach zatarły się wszelkie ślady kataklizmów tektonicznych, z
których ongi powstały . Są to gary prze1Ważn.i;c o.krągłe i gła1cilkie jak obrobione
przez wodę kamienie, a jeżeli gdziekolwiek sterczy na nich skaHsta nierów·
ność, wyrastająca z lasu, z murawy lub z
pól, jest ona właśnie cierpliwym dziełem
wód, odkrywających najstarsze złoża geologiczne. Powstaje z tego rzeźba itru.dno
wietrzejących rumowisk, gdzie wśród bły
sko-tliwych krysztalików kwarcu pojawiają
się gniazda granitu, mające w tym oświe
tiL.1,u ba.rwę poczerwieniałych pod jesjeń
pnączy dzikiego wina, na których iz;więdły
lecz nie doschły kropelki rnsy. To słabiej
cd kwarcu połyskuje mi~a w bryłach
i bochnach granitu, kiedy świeci słońce.
I kiedy świeci słońce, można na szczytach nagich, trawiastych wzgórz widzieć
ponure naloty i całe nawet spiętrzone palisady z szarego wapienia, podobne do
ostatnich chmur po rozproszonej burzy, o
których niegdyś pisał Puszkin, przemawiający z podręczników szkolnych bliskim
choć obcym językiem do pierwszego poety
tej ziemi. Pod wapiennymi skałkami, wietrzejącymi nieraz w oczach jednego pokolenia, nie siadają dudarze ani W1lija, naszych strumieni rodzica, nie odzywa się
zharmonizowan ~-;n głosem dziewcząt, które śpiewają o błękitnych dnach rzek. Tylko prawdziwy chłopak wiejski, strzegący
z wysokości jakiegoś kamienia wielu krów
i niewielu owiec, które chodzą po krótkich,
, jakby przystrzyżonych pastwiskach, grywa
na nisko nastrojonych, niemalowanych
skrzypcach domowego wyrobu, przypominając tym graniem gardłowe tony swej
trzody. Cisza, lekko świszcząca w szczerbach kamieni, jest prawdziwą muzyką po
tym bukolicznym prymitywie, oczekującym
na dobroczynną rękę cywilizacji.
Małe góry tuteisze ciągną si~ łańcucha
mi. Lasy to wchodzą na nie, to je opuszczają, rzeki i rzeczki tworzą przełomy, za:slonięte gajami z leszczyny, olch i wierzb,
pomiędzy łańcuchami otwierają się raz tęt
niące jak daleki szczęk wielu wozów pola,
innym razem podmokłe pustki, ponad którymi skowyczą czajki. Niekiedy pomiędzy
łańcuchami rozbiega . się przestrzeń tak
wielka, że mieszczą sic; w niej i lasy, i pola,
i pustki, i c· lowick z~ ~w~·mi w ·lam\, pobudowanymi na chybił tram to w głębi
wilgotnych sapów, chociaż tuż obok rozciąga się łagodne i suche zbocze, to na
trudno dost ępnym, niszczonym przez spły
wające wody stoku, chociaż poniżej przebiega płaszczyzna, osuszona przez krętą
i ssącą gruntowe wody rzekę.
Takie rozmieszczenie wsi jest niewątpli
wie śladem zapomnianych czasów pierwszej kolonizacji, gdy rzeźba terenu była
inna niż dziś. Bo nie tylko góry są tutaj
stare, nie tylko góry odsłaniają swą archaiczną tre ść, ale czynią to i siedziby
ludzkie,· zachowujące miana „gozdów" czyli lasów w stronach zupełnie bezleśnych
]ub nazwę „Górno" na małym wyniesieniu,
n'ższym od wszystkich innych wokoło„ Już
bliższa i bardziej ludzka historia powodu_
je, że wieś, lub jej część , po'lrafi no s ić nazwę Pogorzeli, chociaż nikt w okolicy żiid-

L

Widok na
nego pożaru nic pamic;ta, a m11:<szkańcy ciesz~ się większym od sąs iadów dobrobytem,
nie licuj ącym z uporczywą tradycją jc;zykową o klęsce żywiołowej. I całe bory czasem nazywają się tu:taj „pogorzelami" lub
„spalenisk,ami", chociaż wśród .wielkich jo_
deł i świerków rosną w nich kilkusetletnie
nawet dęby.
Wykresy geologiczne tych stron lubią
wytyczać
teoretyczne linie, prowadzące
skośn ie po przedłużeniu zewnętrznych zboczy dwóch odległych grzbietów ku środko
wi nieba i tam siq przecinające. Powstały
w wyobraźni stożek, ostrosłup lub wał o
- k sztta!dc wydłużonego pry-z,ma<tu j est cz:arysem jaki e j ś gigantyczn ej góry przedpotopowe j, po której zostały tylko szczątki
*) Rozdział wstępny przygotowywanej
dla Państwowego Instytutu Wydawniczego
monografii powieściowej o Stefanie Że
romskim.

-.
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Stefan Zeromsld w latach szJmlnych
jaj najniższych podnóży w postaci dzisiejszych kadłubów. Tam, gdzie w jakiejś
dawnej epoce geol ogic•mej stały takie góry, rozciągają się teraz nieżyzne dla zbóż
lecz plenne d la innych roślin i ludne doliny, pe ł ne przyćmionego światł a i czerwonych gleb, łudzących wrażeniem, że wszys tko tu powstało z. jednego wielkiego pogorzela czy spaleniska, o których opowiadają nazwy wielu wsi i miejsc. Na skarpach szafirowych lasów ukazują sic; ściany
i łomy piaskowca o barwie wyschniętej
skórki pomarańczowej, piaski i gliny są
rude, drogami chodzą jedynie kasztanowate konie, przy drogach leżą podobne do niedopalon ych żużli granity narzutowe i nawet marmur jest maści tutejszych koni,
jeżeli gdziekolwiek spojrzymy w rozkopane przez człowieka doły z kruchymi warstwami najszlachetniejszego z tutejszych
minerałów. Wieczna i bogata jesień, potęgująca się podcza<s jesieni prawdziwej, a
wydobywająca się nawet spod ruchomej
dzięki stromości i wiatrom zasłony śniegów.
Taki czerwony krajobraz sięga jeszcze do
położonego już na zachodnich kresach Ły
i::ogór trnwczyna, w którym pri.:-·~: .<'dl nn
śwrnt Stefan Żeromski. „Działo się - mówi o tym zachowana w aktach tamtejszego
kościoła parafialnego metryka - w Strawczynie dnia 1 list opada 1864 roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Wincenty Żeromski, dzierżawca S trawczyna,
lat 46 maj ący, i w przytomności Walentego
Panczyka; lat 42, i Jana Zajęckiego, lat 65
mających, rolników z Strawczyna, okazał
nam d.ziecię płci męsl iei, oświadczając, iż
takowe urodziło się dzisiaj o godzinie 5 ra_
no w Strawczynie z jego mał ż onki, Józefy
z Katerlów, lat 29 mającej. Dzi ecięciu temu na Chrzcie Swiętym, dziś przez ks. Michała Tomaszewskiego odbytym, nadano
imię Stefan, a rodzicami jego chrzestnymi
byli : Iginacy Schmidt i Teikla N encan:iaTrepczyna. Akt ten stawającym przeczyta.
ny, którzy pisać n ie umieją*), prócz ojca,
z k tórym akt podpisaliśmy. (- ) X. Mi chał

Łys icę

Fot. F.

GładyS1l

Tomaszewski, pleban strawczyński, utrzymujący akta stanu cywilnego".
Nowy chrześcijanin nie zachował żad
nych wspomnień ze swej pierwszej w ży
ciu parafii, gdyż jego rodzice opuścili ją,
gdy miał zaledwie kilka miesięcy. Jeżeli
zapamiętał
czerwony krajobraz wokoło
pierwszego domu rodzinnego, to jed ynie
dzięki temu, że ten krajobraz jest zjawiskiem rytmicznie powtarzalnym dla podróż
nego i włóczęgi łysogórsk ich szos i szlaków, którym nie jednokrotnie później bywał. Zdaje s ię jednak, że o sam Strawczyn
już nigdy więcej w życiu nie zawadził i za*) J ako tych naleźy oczywiście rozumieć
tylko świadków, a nie chrzestnych. Zaznaczyć jeszcze wypada, że według świa d ec
twa Stanisława Piołun - Noyszewskiego
matka pisarza miała podówczas o trzy lata
więcej niż to podano w akcie metry'kalnym
jej syna.

równo tamtejszy kościół, stojący wśród
lip na ostrym zakręcie drogi naprzeciw bujnego cmentarza, jak dwór
i wieś z jednookiennymi, na in tensywną
siność bielonymi chałupami znał tylko z
późniejszych opowiadal'J. domowych.
Opuściwszy Straw'czyn Wincenty Żerom
ski, ojctec, przeniósł się wraz z rodziną w
strony bardziej ku wschodowi położone,
gdzie już na bliskim horyzoncie widać było
puszczę głównego grzbietu świętokrzyskie
go. Krótkotrwałą siedzibą szlacheckiego
dzierżawcy majątków ziemskich stała się
wieś Masłów, położona w odległości półto
rej mili od Kielc. Na dole, wśród pól, panowały tu odcienie krajobrazu strawczyń
skiego: nieżyzne, rdzawo-czerwone gleby,
przemieszane z brunatnym i różowym kamieniem, pod którym chowa się szemrają
ey świerszcz, rude wąwozy ze spylonym
podbiałem i płomienistymi w słońcu sznurami korzeni po nie istniejących dawno
zaroślach, na usypisku odrzuconych z pola
otoczaków dzika róża, z której płytkich
kwiatów 3askółka w locie porywa owady.
Ale ponad wsią ziemia zmienia barwę.
Ci4gnie ~i~ tum długi. bcllesny, brudnozielony grzbiet, nazywany przez Żerom
skiego Górą Kamienia, bo na tej górze rzeczywiście wznosi się wielki, zakorzeniony
w ziemi kamic11, największa w całej okolicy skałka wapienna, nie pozbawiona oczywiście swych cza rtowskich dziejów. Nie
ma poza nią innego tła prócz pustego nieba
lub chmur, bo lasy w tym miejscu ciągną
się za grzbietem i daleko i nisko. Na górę
z trudem wspina się b ydło i lekko wbiegają
owce, porykując i pobekując wokoło kamienia, gdy ich nie nasyci krótkie, suche
i wyjałowione z ziół pastwisko. Jest jasno,
choć szaro i szary mech kruszy się pod
ręką opartą na wapiennej skale. Z ptaków
chyba tylko maleńki trznadel zapoluje tu
czasem na ziemne mrówki, maszerujące
bruzdami, nie głębszymi wobec tej góry
niż p ierwsze zmarszczki na twarzy.
Nie wiemy jak długo rodzina Żeromskich
zamieszkiwała w
Masłowie, nie wiemy
równieź, jak długo trwał jej pobyt w bliż
szej jeszcze Kielcom Woli Kopcowej, gdzie
znowu powtarza :się rytm czerwonych ży
wiołów krajobrazu, chociaż obfitość wód
w nisko na dnie parujących wąwozów położonej wiosce nasyca nawet mchy tryskającą jak puls konika polnego zielenią. W
każdym razie od opuszczenia Strawczyna
upływa nie więcej niż cztery lata, gdy
znajdujemy ich już w Ciekotach, u dalekiego podnóża Łysicy. J est to rok 1868, rok,
w którym i po.eta lloończy czttery la,l a, zyskując swą najścislejszą ojczyznę tam,
gdzie ongi panował „bór nierozdarty w nizinie Wilkowa, Ciekot, Brzezinek, po górach aż ku Kielcom", a teraz dochodzi tylko „tchnienie rzewne, przeciągłe długo
ws.tnymyw a n ego oddechu puszcz łysogór
skich".
Jeżeli pójdziemy ciągnącym się nieomal
geometrycznie z zachodu na wschód
grzbietem Góry Kamienia aż do jej
wschodniego krańca, napotkamy stromo
spadający liś ci asty las u stoku, poniżej któr ego w i.je się wąs.ka, długa i głc;boka dolina,
ukrywaj ą ca na swym dnie rzek~ pod sklepionymi zaroślami. To przełom Czarnej Nidy, stworzony przez nią samą. Za tym
przełomem powstaje nowa góra, podnoszą
ca się dwoma ociężałymi stopniami do swego najwyższego szczytu od strony niedalekiej już puszczy. To Radostowa, dawno
ogołocona z lasów, a tak spoiście kamienna
v,- swym masywie, że nie napotyka się tu
nigdy śladów kretowiska. Pogubione pióra
dużych ptaków tłuką się w potrzasku m a łego, chłopskiego kamien i ołomu i od połud
nia pachnie łubin, z roku na r ok podchodzący - niby pionier pól - coraz to wyżej
ku trz,eim leniwym szczy'lo.m. Ale w•pri7ód
zejdźmy w dolinę, „do r m:dolu między
dworna wielkimi wzgórzami".
„Dolina - czytamy o ni ej w „Syzyfowych pracach", gdy tędy jedzie z matką na
Zielone Swiątki do domu autobiograficzny
Marcinek Borowicz - była dość długa, a
wyższych odeń

*)

nie szeroka - w niektórych miejscach tak
nawet wąska, że na dnie je) ledwo mo~ły
zmieścić się koło siebie: strumień i droga.
Na wiosnę i okolo św. Jana pulók pr7.;!mieniał się w rzekę, w wielką, oszalałą
rzeką, której wody dosięgały wysoko rosnących brzóz na zboczach pagórków i zostawiały na jałowcach pokosy zmulonego
siana, garście lnu i całe nieraz krzewy, z
korzeniami wydarte na odległych górach.
To.leż drnga sąsiadująca z tą bu.t•z.iiwą rzeczułką była, ściśle mówiąc, suchym łożys_
kiem potoku. Nikt jej tarh n igdy nie naprawiał ani nie przeinaczał; była sama sobą, zmieniała się i kształtowała swobodnie,
posłuszna tylko prawom przyrody, zupeł
nie tak jak drzewa okoliczne, jak osypiska
i wyrwy. Były w niej kawałki z natury
dobre, zupełnie gładkie, były inne, zawalo ne sporymi bryłami na dość znacznej przestrzeni, a były też i tak zwane dołki , istniejące tam od czasów jeżeli nie piastowskich, to na pewno zygmuntowskich".
Na końcu doliny ta osobliwa droga przechodzi przez Czarną Nidę, której łożyskiem
bywa w okresie przyboru wód. Konie zatrzymują się w płytkim, kamienistym brodzit!, schylając łby do p icia, parskaniem
wydmuchując z prądu zbutwiałe źdźbła
i wodne owady. Dalej droga ctromym zakosem wspina się na zbocze Radostowcj,
oddala się od zapachu świeżych moczarów
i od doliny, która była właściwie ciasnym
wąwozem, a zbiega w dolinę, która jest
rozległą na wiele kilometrów wzdłuż i
wszerz zapadłością, lekko połałdowaną wy_
mieniającymi się płaszczyznami pól, zagajników i pustek. Olbrzymi horyzont, zaokrąglony w owal na kształt starożytnego
hippodro,mu, zatrzaskują zewsząd wyższe
z tego dołu i wspanialsze stąd niż z innych
punktów góry. Z trzech stron świata - od
wschodu, północy i zachodu - porasta je
całkowicie las, a jedynie od południa ich
szczyty są puste i odkryte, z rzadka przystrojone pióropt.:•szami jałowców. To Góra
Kamienia i góra Radostowa, widziane od
wnętrza Doliny Wilkowskiej, jak tę zapadłość nazywają geografowie.
Do trzech
czwartych wysokości wstępują na n:e niskie i nieprzebyte haszcze, wśród których
pojawia się karłowata wisienka, nieocenio- ·
na do wyrobu przewiercanych rozpalonym
drutem „papierośnic", taką bowiem nazwę
noszą tutaj nasze miejskie cygarniczki.
Późną jesienią ten niezmierzony hippodrom rzeczywiście cały pachnie ost.rą w-nią
przypalonego drewna wiśniowej cygarniczki, kiedy akurat nadgniją liście bukowe,
w la.sach za!Palą się stosy odrąba•nej, od
ściętych drzew choiny, na polach zaś sterty ziemniaczanej naci. A zresztą zawsze ta
dolina o kształcie owalnego hippodromu
wygląda szafirowo, jak gdyby przesłaniał
ją dym z wiśniowej cygarniczki, w k'tórego
zapachu tyle jest tylko rozkładu, ile go
trzeba do powstania nowego życia.
Taką ją widać i tak pachnie nie ustępu
jącymi z lasów, przypalonymi slońcem 1
butwiejącymi moczarami, g(Jy staniemy na
przełęczy owei drogi o wybojach z czasów
jeżeli nie piastowskich, to na pewno zygmuntowskich. Nierównomiernie świecą ponad nią obłoki, jakaś daleka wieś jest w
pełnym blasku, jakiś bliski gąszcz w cieniu. Na zbożu znać wiatr niewyczuwalny
dla twarzy. Schodzimy lekkim wąwozem,
do którego zwisają jeżyny i ponad którym
błyśniP czasami żółtb kwitnący żarnowiec
jak oliwa w szkle oglądanym pod słońce.
Czarna Nida odsunęła się i znikła na lewo.
Tu, u stóp parowu, przepływa jej mały dopływ, opieszały w tej porze roku strumień,
twor .qcy nnpr:o<'dw rlrogi 7.1\głębiC'niC'. ct"''c
w zamulonej wodzie moczy slc; wóz, rozeschnięty po jakiejś długie j drodze w upale.
Widać tylko szczyty kół o pordzewiałych
obręczach i sterczący dyszel z paroma
przyklejonymi doń nawozem kawałkami
zeszłorocznej słomy. Olszyna nad strumieniem wyrosła w cały drzewostan.
Strumień przypływa oct wschodu. Na
pewno wziął swój początek z leśnej wilgoci
o'wej góry, która nazywa się Łysicą i s'.ega
aż tutaj swoją ostatnią już, łagodną pochy_
łością, a sama rozprzestrzenia się na niebie
jako trójkątna puszc7a jodeł o nastrzępio
nych brzegach ze strzałkami światła. Niektóre jodły widać oddzielnie, proste i jednoramienne cd wiatrów jak semafory na
wzgórzu. Stoją z pewnością w pobliźu
wielkiego gołoborza, pokrywającego kubicznie spękanymi głazami prawie cały
szczyt Łysicy. Ale stąd nie można dojrzeć
ani rabka któregokolwiek z tych głazów.
Puszcza okrywa je i zamyka horyzont
swym zwartym i zamglonym fioletem, takim, jaki się czasem widzi w muzeum na
aksamitnych sukniach i na gdańskich kaflach. Sama jest zresztą jednym wielkim
muzeum natury, pełnym zjawisk p:erwotnych i gdzie indziej nie spotykanych. To
przecież resztka jakiejś olbrzymiej góry,
starszej niż ślady pierwotni~ków.
Strumień wypływa ze stawu, otoczonego
groblą. Na grobli stoi drewniana figurka
świętego Jana Nepomucena, wyrzeźbiona
niewprawną ręką któregoś z samorodnych
rzeźbiarzy okolicz nyc1• i chyba dlatego podobna z twarzy r acze j da ludo żercy niż do
świętego. Mały mnich samotnie stojąca
budka upustu - huczy wo:lą. Wypływają
cy stąd właśnie strumień przepływa koło
sadu. „Rozłożyste jabłonie z pniami w
pewnych m iejscach zwężonymi od dawnych szczepie11, jak butle. Pęki bukiety

Fot. F . Gladysiz
.Zródelko w puszczy
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kwiatów„. Bujny agrest, gęste
porzeczki obrosły każdą drożynę. Nad wysokimi trawami, które jeszcze pokrywa
kroplista rosa, wznoszą się śnieżno?iał.e,
dziewicze drzewka wiśniowe. Zda się, ze
to chmurki wios~nne, obłoczki · rarme z
krańców nieba aż tu przyżeglowały i mię
dzy wysokimi topolami, między stary~i
parkany
bezradnie
osiadły.
Brrzęczą
pszczoły, osy, muchy, napełniają cały sad
gwarem „"
Strumień, podmywając deski i sztachety
ogrodzenia, tworzy granicę pochyłego sa,
du. Dalej, tam gdzie na drug im brzegu
strumienia podnosi się z wolna Radosta•
wa, w górę „za drzewami owocowymi cią
gną się niedostępne ze.rośla', gaje wiklów
i rokbciny". Gęstw .ina jest w.>zę:l.'Zie tak
pE'l1na~ że ledwo rn?.za niej prże~ląd.a tradycyjnie niewielki, podłużny, drewniany
dwór i wzniesione z żółtawego głazu zabudowania gosp cdarcze. Nad podwórzem
panują niebotyczne lipy. które niebawem
zakwitną „Mały chłopiec, ga9ulka z~ro
wy szcześliwy, wesół i rozśpiewany, b1egni~ ścieżką ... ogrodu. Skacze u nóg ojca
ni csącego nabitą strzelbę. i dba tylko o to,
żeby w rosach nóg nie zamoc1yć. Tu rzuca mu się w oczy biedronka pełzająca po
mokrym liściu, tam
ślimak zaczernia~
w białej rosie; promień słońca padł na
pąs:;wy kielich tulipana„. W gąszczach
rozlega się słodki i wesoły, jak sama wiosna, jak du:;za dziecięca. głos wiwilgi.
Wtem z łoskotem piorunu wybucha strzał
i huczy w drzewach„. Z wyżyny wią'ZU
rosnącego w kącie ogrodu spada trzepocząc skrzyd~ami .zł,otolita wiwilga i broczy
krwią na mokre trawy. Ach, jeszcze widać jej dziób i straszne, przeraźliwe oczy!
Słychać jej sepleniący syk.„"
Dzieciństwo poetów nie jest bynajmniej
dzieciństwem Judzi już w kolebc:; przeznacz.::-nych do dostojeństw tego świata.
żaden kronikarz. nie -rejestruje ich przeiyć i udanych ciosów i.eh drewnianej szabli. D zieciństwo, a nawet młodość poetów
przypomina koleje życia starożytnych pi.
sarzy, dające si~ cdtworzyć jedynie na
podstawie ich własnych dzięł. Takie odtworzone źycie
występuje
oczywiście
w pewnej wzorowej przesadzie, przcszJ.-. ć
poetów jest wtedy przede wszystkim taka. jaką pcwinna. by być, gdyby w pełni
mogły były
zrealizować się późni"« )
o niej wyobrażenia, a nic taka, jaką byl:l
rw !'lwej prawdziwej i p.;ych ~loglC'z.n,c . J my~lnej 1':.C'ct)'\\·\:I śd. J~idl d
'ii1' 1 •
i ml1~dość poetów chod<i istotnie na koturnach, to ich póżnit-jsza twórczość p sarska podwy:ilsza każdy z tych koturnów o jakiś godziwy. os.cyl1.11jący wok-Q'.o
granic prawdopodobieństwa
centymetr.
Ale właśnie dzięki tej przesadzie uwyra ź•
niają się elementy, z których wzięła swój
początek twórczcść danego poety, uwyr aź
niają sic; te właśnie elementy, które są
sprawą i środowiska, i tego, co by można
nazwać po prostu geografią.
Dzitci ństwo Żeromskiego da się w
swych kategoriach emocjonalnych i fabularnych cdtworzyć jedynie na pods~awie
jego dzieł, wspomaganych geografią rodzinnych krajobrazów, które żyły w nim
dQ tego stopnia, że gdziekolwiek znalazł
się później na świecie, operował tak w
ll'0'71mowach jak i w poufnym d'Zienni.ku podróży pe.równaniami z tutejszą ziemią
i n awet odległości w Alpach szwajcar,
skich mierzył sobie odległościami różnych
wsi i lasów świętokrzyskich. Pisząc o tym
poecie wypadło trdy zastosować pewien
rodzaj poetyki rila1'1 immanentnej, wypadło p::kusić się o wstępne usystematy.
zowanie el<>mentów, z ktorych ta poetyka
powstała. Kto chce zrozumieć poetę, ten
musi - rozszerzmy sławne PQwiedzenie
Goetheg'.J - nie tylko ud ać się do jego
kraju, ale i spoj.rzeć na ten kraj oczami
wybranego do opisu poety, chociażby te
oczy patrzyły jednost:rcnnie.
A jednostronnością jest dla nas zawsze i111Ila epoka artystyczna - i w takiej wła śnie jednostronności mieści się dla nas obecnie
cały Żeromski.

Zrozumiawszy odmienność poety inaczej
patrzącego na tę s-amą zie mię. która rozciąga się przed nami, a dzięki korzystnemu tu przypadkowi była i naszym krajPm lat dziecinnych. staniemy tym samym na gruncie racji estetycznych naszej współc1esności. Ale racji tych nie bę
dziemy p otrzebowali wymienia ć, skoro
opisu jemy epokę tamtą, a nie naszą. RaCJe wspóbczesności będą istniały już d z ię
ki samemu stwierdzeniu, że przeszłość była inna i będą działały dostatec i'l!e, bo
nikt nie potrafi patrzeć na świat wylącz
ni'e cudzymi oczy ma. Na to n ° z1i·hyl1 "ię
nawet ani Tristan wcbec Izoldy ani Julia
wobec Romea. I ja tedy nie jestem już
bez grzechu, chociaż starałem się tylko
podpcm~ą dkowanym1 tematowi obrazami
pokazać biedną lecz piekną. st arą lecz peł
ną życia ziemię świętckrzyskiego poety,
urodzonego na folwarku strawczy11skim za
czasów proboszczowania ksic;dza Michała
TQmaszews;dcgo i podawanego do chrztu
przez sąsiada Ignacego Schmidta (syna Erne&ta. „i n.żeniera" - jak t'.J n'lo:ywają Ól\Vczesne nagrobki - z Suchedniowa) przy
żwawej asyście kumy, noszącej farsowo
t"ida·chec•kie nazw;:.:;kJ Te1di NencandaT1rnpczyny.
Ad.olf Sowiński
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Ludowość l
AINTERESOWANIE atuką ludową ,przestafo <iiziś być domeną zbieraczy folkloru, garstki fanatyków i dziwaków, przedmiotem rozpraw snobów. Stalo się
w1elk'.m probkmem naszej kultury narodowej. Dlatego Fo3tiwal Muzyki LudowC!j
stal się poważnym, zastanawiającym wy<iilrflm,cm w naszym życiu lrnlturalny.n,
co wymaga wsze::h.s.tronnej analizy jego
wyników, sprecyzowan:a naszego stosunku
do sztuki ludowej - w zw'.ązku z zadaniami socjalistycznej ofensywy takż~ w
'dziedzinie kulturainej.

Z

STARE TRADYCJE I NOWE ZADANIA
Stwierdzenie w:e:kiej wartości sztuki
jako niewyczerpanego, ożywczego
żródla sztuki i ku;tury narudoweJ nalezy
dziś do tru:zmów. Lecz ty•lko z perspektywy socjaHstycz.nej można dać •s1uszn4 ocenę spo1ecznych, poetyckich, artystycLnych
wartośd dorobku po.i.skiej sztuki ludowej,
tak jak trudności i sukcesy na przt:byt~j
drodze mog1 być ,słusznie ocenione ty1ko
wtedy, gdy widzi się jej cel.
Znaczenie Festiwalu Muzyki Ludowej
po;ega m. in. na tym, ,że dał on nie tyj•ko
obraz obe·cnego stanu sztuki, muzyki ludowej, ale również obraz. pokutujących u
nas do dziś dmia niewłakiwych poglądów
na ten temat.
Zarówno w naszej prasie oceniającej
Fes.tiwal, jak w kuluarach sal koncertowych w świecie artyistycznym można byto
usłyszeć nie bardzo ,głębokie i nie zawsze
szczere, raczej oficjalnie grzecznościowe,
nie pozbawione snobizmu „zachwyty i podziwy" dla wszystkiego co ludowe. Stąd
brak krytycyzmu w stosunku do groźnego
dziś zaśmiecania sztuki ludowej „ps.oudoludowością", do mizdrzenia się pod ludowość, brak krytycyzmu wobec wprowadzenia wrę-cz karczemnej, ikrzykliwej maniery
(zwla.szcza u niektórych z~spolów góralskich, w szczególności podhalańskich),
brak czujności wobec wątpliwych przeróbeik muzytld. luidoiwej (111P. Lacllnnan). Stąd
brak wyraźnego stosunku do kontynuowania Cierniakow1~kiej tradycji teatralnej lubowanie się wszelką .sceniczną obróbką
obrzędu ludowego, w dodatku w :tormie
spłyconej, zmanierowanej, jak w pokazie
np. zespołu łowickiego.
Bogactwo .fotkloru polskiego i jego wielka waga w ksztaltowaniu się narodowych
cech naszej kultury, którą trzeba przepoić
treścią .socjalistyczną, wymaga powatnego
O. krytycz:nego ustosunkowania się do doirobku isztuki ludowej, do jej ubocznych
nawarstwień. T-0 zaś wymaga odpowiedzi
na pytanie, co jest właściwym auie111tykiem ludowym, co trzeba zachować ,i ;rozwijać, a co stanowi obcą domieszkę, nale~iałość, .skażenie sztuki ludowej.
Konferencja urządzona na zakończenie
festiwalu (27.V) była próbą postawienia
tego problemu. podsumowania wyników
Festiwalu ó. nakreślenia dalszego programu działania. Nie pozbawiona trafnych uwag krytycznych (zwłaswza w referacie
W. Billiga), konferencja ta jednocześnie
uwidocMloiła gmatwaninę pojoęć w tej dziedzinie i brak jasnej koncepcji. Natomiast
stare znane poglądy uw.spółcześnione popwlarnym dziś, ()gólnikowym apelem o
„cz.erpanie ze źródeł" sztuki ludowej były
dość obficie wygłaszane.
Akcantowano mianowicie, że zachowanie
i utrwalenie autentyku sztuki ludowej, jej
nieskażonej oryginalności i świeżości, wymaga wyzwolenia dej od wszelkiej opieki
reżysemkiej, pozostawienia zespołów regionalnych samym sobie, z.dania się na ży
wioł, „laissezfairyzmu". W wypowiedziach
takich •słychać było nieprzezwyciężone
nru.tkJL agrairyst.yCZ111e, .swois1ie kadz,ichlopstwo, czuć było .korzenie się przed ,sztuką
il.udową jako taką bez wszelkich prób jej
krytycznej analizy, selekcji, powiązania z
iilaszym dziś i ·spojrzeniem na nią z perspektywy tSocjalistycznego jutr a. Mówiło się często o sztuce ludowej., jak o jednolitym społecznie i artyistycznie nurcie
bez walki klasowej na wsi, bez obcych
wpływów i nawarstwień. Nie dostrzegano,
~e sztuka ludowa pod względem społecz
nym i artystycznym jest wyrazem zarówno przesądu jak rozumu chłopa polskie';(o,
rwyTa:zem tego, co cią,gnie ,go wstecz, i tego,
dzię'ki czemu kroczy on w pr.zyszło3ć. Ta•k
np. niejeden .z zespołów regionalnych pod~za•s Festiwalu w swoich pieśniach, przyśpiewkach i guslach w sposób powaź:ny
Jub ti.artobliwy opiewał zaiety bogatej panny młodej lub pana młodego, bogatego
gazdy czy !bogatej rodziny. Te pieśni w
muzyce !-udowej sąsiadują z pieśnią buntowniczą z okresu powstania krakowskiego r. 1846 czy ze zjadliwą .satyrą na wyll.ysk pańskl lub z motywem pełnym goa:yczy.
łudowej

Pa•nowie. panowie
Wy cn!opskie oszusty
Jesoo wam zaświ.eoi

Rok styrdziesty szósty.
Ta'k kończy się jedna z piosenek ~pie
wana we wsi Smarżowej oraz innych
wsiach, o żywych tradycjach rabacji Ja.kuba Szeli. Albo w melodyjnie pięknej
ii poetycko wzruszającej kołysance sły
.szymy:
1
Od samego świtu, aze cl.o wiecom
Będą cię wołaii na pańskie cl.o dwora.
Slonec2 ko cię IS'i[Jali, descyk cie .Qchudzi,
Miesiąc.zek cie uśpi. Jutrzenka obudzi.
Nic jest więc sprawą obo}qtną, jakie
;pieśni ::.t1d-0we będą śpięwaly nasze zespoły
regionalne - czy te wychwalające bogatych 111arzeczonych, czy opiewające ciężki
~r~d chłopa.

Nie je<St .również obojębne, jakie kryteria
iiastosowane wobec sztuki ludowej,
jak nie może .być zal!liedbana sprawa szkoJenia, podnoszenia kultury naszych zespołów ludowych, uświ a damiania sobie przez
nie tego co piękne i twórcze, i tego, co
!Przeżyte i :znnurs załe w sztuce ludowei
il.ub co pochodzi z obcych wpły\vów.
Do ipozytywów Fes tiwalu trzeba zaliczyć,
że 55 polskich współcze snych kompozytorrów w z ięło w nim· udział z własną inter!i)retacją muzycmą motywów pieśni ludowych. Ale e..nów - zbyt słaba była krytyka i analiza tego kierunku .twórczo ści muzycznej, jej zgodności z duchem muzyki
ludowej. Myślę, że na ten temat sze rzej
WJ'POWiedz.ą się znawcy muzyki.
będą

0

KRYTERIA WYBOąU ·
Bogaty ale niedo.statecznie pełny obraz
pie.,;m 1 tanca ludowego podczas .!festiwalu
\n:e wsqstA1e regiony .l:"olsk1 były ireprezentowanc), medostatecznie wyselekcjonowany pokaz zespołów, nieco chaotyczny i
przypaokowy dobór tych zespołów - to
.była prawdziwe odzwierciedlenie naszych
braków w badaniu i opiekowaniu się sztuką lud-0wą a zarazem zapowiedź; od.Kryda
w niej nowych skarbów.
W!asnie o niewyczerpanych skarbach
sztuki ludowej tyle się dziś mówi i pisze;
zapomina się ty~ko o jednym, najważ
niejszym. Prawdziwe skarby, jak ze
szczerego złota, przemieszały się z fal·sz.ywymi lub nie mającymi dziś wartości. Sztuka ludowa ma .swoją historię,
przeżywa ewolucję, zasila sztukę narodową, ale i sama nie była wolna od wypaczt:ń i wpływów, przede wszystkim kias
panujących, .sztuki dworskiej dav.iniej i

mic.sz.czańskiej dziś.
Diatego na czoło wysuwa

się sprawa
oczyszczenia sztuki ludowej od obcych naleciałości, wydobycia jej głownego, ludowego nurtu. Dlatego zagadnienie kryteriów wybo·ru w aspekcie społecznym i
estetycznym staje się centralnym ::;agadnieniem dla określenia naszego stosuni\:u
do isztuki ludowej, jej dalszego rozwoju
i iiapłodniemia przez nią sztuki narodowe).
Jak więc i w czym odkrywać i chronić
tę prawdz1 wie ludową sztukę, jak dalej ją
rozwijać i pielęgnować?
Ukazanie chłopa, .który buntował osię i
walczył z uciskiem pańsz.czyżnianym, który satyrą smagał panów 1 klechów, który
posiadał mądrą filozofię żyćia, który radował się i .&mucił, chłopa, którego fantazja
i wyobraźnia .stale była twórcza i świeża
ukazanie takiego chłopa, jego .życia .i obyczajów w ·sztuce ludowej powinno d ecydować o kryteriach wyboru tej sztuki.
Czy obecny Festiwal sprostał 1tym riada*
niom? Tyllko ·częściowo. Ilość pie.5ni o wydźwięku społecznym, buntow!Iliczym by!a
znikoma. Nie <:Ila tego, że ich nie ,ma, lecz
są jesz.cze nie ujawnione, nie zapisane, bo
to nie leżało w tradycjach i metodach
dawnych rzbieraczy autentyku ludowego.
Dość obficie prezentował się humor ludowy, nieokiełznany temperament góralski czy smętek i melancholia regionalnej
pieśni lubelskiej. Słabiej byto z. doborem
poetycko najlepszych, świeżych i oryginalnych tekstów pieśni ludowej. Le.piej
z.nów wypadły niektóre występy taneczne,
rewelacyjne w układzie, świeże i wdzięcz
ne w wykonaniu, jak ,,krzyżak" w wykonaniu zespołu z Suchodołu (Rzeszowskie)
czy „przodek" szamotulski (Wielkopolska).
W związku Cl poruszonym tematem na•
suwa s ię porównanie z tańcami lud()<
wymi w wykonaniu zespołów robotni•

PIOTR

KĘPA

pseudoludowość

czych na cześć Kongresu Związków Zawodowych, pod kier. zawodowych choreografów Jadwigi Hryniewieckiej, Jadwigi
Mierzejewskiej i Haliny Mancewiczówny.
Ujrzeliśmy kujawiakil l mazura, ślą·skie
motywy i taniec z turoniem, tańce l·udo'we
białoruskie, czeski i rosyjski. Niewątpli
wie kujawiak podbijał poetyckim urokiem
melodii i wdziękiem ruchów dziewczęcych,
mazur impon-0wał temperamen tern i cieka wą kompozycją, ludowy taniec rosyjski - doskonałym opanowaniem techniki
przypomi•nającej
balet · Mojsiejewa. Ale
pomimo tych walorów motywy lud(}We zostały przestylizowane, miejscami zatracały się zupełnie, schodząc na tory jut czysto zawodowego bale•tu.
W zestawieniu z tańcami prawdziwie
!'Udowymi na Festiwalu - to przestyilizowanie szczególnie :rzucało się w oczy i
przed tym n).ebezpiecz~ństwem - zatu·
szowania motywów ludowych przez styl
czysto ,baletowy - trzeba przestrzec nasze
zespoły świetl,icowe oraz ich .reżyseró·.v
choreagrafów.
TWORCZOSć

LUDOWA PRZECIW
KOSMOPOLITYZMOWI

Nasza sztuka ludowa dak sztuka ludowa innych krajów), zror:lzona w czasach
doś ć zamierzchlych, prze·trwała ni•szczyciel'ski wpływ kapita'lizmu, doczekała s:ę
demokracji ludowej. Swoistość naszej kul-

turalnej drogi ido socjalizmu na tym m.
in. polega, że bogactwo naszego folkloru,
jego rdzennie polskie cechy wrosną i wzbogacą np.szą kulturG narodową okresu socjalizmu. Dlatego folklor trzeba otoczyć
specjalną opieką, krzewić i

pielqg>nować

zdrowe. twórcze !Pierwiastki naszej sztuki
ludowej, odbarwione z. nbcych mieszczań
skich nal eciałości. „Nie można poznać pisze Gorki - prawdziwej historii l'Udu
pracującego nie znając ustnej ludowej
twórczości, która stale J. w określony ,c;posób wpływała na .powstawanie poważnych
pozycji literatury książkowej. Od zamierzchłych czasów folklor stale .i konkretnie towarzyszy historii".
W walec z bezojczyźnianym kosmopolityzmem jako z penetrncią zarazków giną
cej tkuliury kapitalizmu zwalczamy formalistyczne kuglarstwo plastyki, niewolniczo i ślepo zapatrzonej w abstrakcjonizm schylkowego malarstwa francuskiego, zwalczamy formalistyczne tendencje
w muzyce czy też ~,zachodnią orientację"
pewnych krytyków literackich, niekrytycznie czołobitnych wobec wsp ó ł czes n ej kultury Zachodu. W walce tej chodzi jednak nie tylko o negowanie i p-0tę
pianie . .ale też o wskazanie źródeł, do których ma sięgać sztuka.
Bogata .sztuka ludowa to dziś niezawodna
broń
przeciw
kosmopolity7..mowi.
W folklorze polskim kompozytor znajdzie

Robotnicy na scenie
teatralnej
Dzisiejsze czasy przyniosły wam w Pol•
nowe, cudowne zjawisko: odwalono kamień, spod tego przygniatające
go kamienia wy,szcdt żywy ct.l-0wiek i nie
Festiwal Muzyki Ludt1>weJ, na s.eenie zespół 7Jleml R'ZeszQw~ieJ
tylko nikomu sprzed oczu nie zniknął jak w znanej legendzie - ale zaczął czym
prędzej doganiać swój czas i przeganiać
go, mówić coraz głośniej i z coraz bogatszym roz.machGm budować i tworzyć.
Przypowieść tę podałem wam tu języ•
kiem legendy, ale w rzeczywistości wca!e
nie o legendę chodzi w tym wszystkim.
Chodzi o rzecz całkiem realną, która zaczyna dziać i.5ię przed waszymi oczyma w
sposób coraz szerszy i głębszy. Chodzi o
masowe zjawisko nie tylko zainteresowania lecz czynnego udziału w sztuce ze
Press (Bevin ustąpił z Rady Nadzorczej
W ALKA O NAKŁAD
strony ro·botnika, który na ten teren z.a.
dopiero w r. 1940).
Odhzms Press nie szczędził ani pienię
wiły wchodzi z własną wrażliwo3cią i z
W latach 1924-1926 dzięki upartemu
dzy ani naj.różniejszych chwytów reklamyślami.
wysilkcwi redaktora H.amtltcna Fyfe
mowych, by :z.dobyć czytelników i 21VVY- wla.:;inyimi
Ale przestrzegam was jednocześnie: ranakład dziennika wzxósł od 130.000 do
ciężyć w wyścigu o nakład. Opis tego
czej nie wyodrębniajcie iego zjawiska, nie
450.000, ale mimo to i)ismo nie było safascynującego meczu o czytelników daie
traktujcie go pobłażliwie, odmiennie, ni:i;
mcwysta.rczalne, bo jako organ lewicy
Kingsley Martin w książce „The press trailtt1.1jccie wszy..s!lkio if!Jile w sztuce. Wy~
miało przeciw .sobie prawie że jednothe public wants": „Rozpoczął się wspa- daje mi się, że wśród arlystycwych am·•
myślny bojkot firm ogłoszeniowych. Fyniały okres, kiedy gc~1pcdyni <i.ngielska
bicji robotn·ików - chociaż .są to na razie
fe opuścił redakcję w roku 1926, mając
mogla dostać za da•rmo wszystko od poń
ambicje amatorskie przeważnie - szukać
ciągle trudności z Bevi•nem.
Trzy lata
czc eh do elektrycznych odkurzaczy w
należałoby świeżości przeżyć, które rozpóźniej zadecydował się los „Daily Heprcsty spc.sób - zmieniając swe pismo
sadzić mo,gą wreszcie wszysuko, co w szturald". Na horyzoncie zjawił się J. S.
codzienne".
ce jest wciąż jeszcze mieszczańskie i konElias (później's:zy lord Southwood), naW roku 1932 wloaściciele pism zawarli
wencjonalne. Wydaje mi się, że ambicje
czelny dyrektc•r i - współwłaściciel Odrozejm, który został zerwany w marcu te mogą wzbogacić sztukG i niezmiernie
hams Press, wielkiego koncernu prasor. 1933 przez „Daily Herald", występu
ją upowszechnić. Dlatego stosować należy
wo-wydawniczego,
obejmującego
najjący z nadzwyczajną
ofertą
darowania
krytykę całkowicie pełną: wyraźnie wskaróżniejsze publikacje od wys.eka nakła
każdemu nowemu czytelnikowi kcm.plezywać na zalety i wyraźnie ujawniać blę
dowego pisma niedzielnego „The Pcoplc"
tu dzieł Dickensa w 16 tomach .cop.rawdy.
I
pcprzez tygodniki ,John Bull", „News
Ostartmio - po W)"Starw::e licznych, udanych w płótno, warlości 84 szylingów
Review" i „Illustrated" oraz różne czaso(cztery gwineje) iza„. 11 szy.lingów. „Od- nych i nieudanych prób i osiągnięć w mapisma fachowo-filmowe, aż do... „Dedźwięk był olbrzymi" a oburzenie tPO- lairstwie - z okaziji Koogrosu Zwiąizków
brctt's Peerage", angielskiej odmiany
Zawodowych po raz drugi już w nowej
zcstałych Jardów prasowych nie mniejAlmanachu Gothaj<ikicgo zawierającego
Po'1sce urządzono na wielkiej scenie wielsze.
wszyst'kie da:ne o rodach książąt, hrabiów,
Przechodząc
do kontrataku
„Daily ki pokaz amatorskich zespołów robotniba.ronów i sirów angielskich.
czych.
1
Mail", . ,,Daily Express" 1 ,,News Chironi„Przyszło mi na myśl, że wobec wzraKiedy sied ziałem na widow.1i IJ:'eatru
cle" ze swej st.rany zacfiarowaly inne
stającego wpływu politycznego i popula.rkomplety Dickensa o 1 szylinga taniej. W Polskiego i przepływały przed moimi oczyności Partii Pracy byłoby rzeczą możliwą
ten spcsób roz.prowadzc•no · jedenaście mi- ma kolejno f.ragmenty dramatu, baletowe
·wypuszczać na rynek
zreorganizowany
sceny i chóry - wtedy to przyszły mi do
licnów
egzemplarzy dzieł Dickensa.
„Daily Herald" jako popularne pismo
głowy myśli o tym właśnie, jak p-OWażną
Po
literaturze
przyszła· kolej na serwysokonakładowe''.
wisy porcelanowe, maszyny d(} prania, uwagą !krytycy i ideolodzy sztuki otaczać
Oczyw i ście Eliasowi zaleź;a,ło na busijedwabne pończochy i ta hc.jność do.pro- powinni artystyczną pracę robotników i
nesde i na... zatrudnieniu maszyn rotarobotniczych zespołów. Chodzi o to, ż e
wadziła do absurdu. · Jeden nowy czytelcyjnych „Peb[Jle", które zaijęte były tylświeże tre,ści zachować powinny świeżość
nik
kosztował, jak się p•rzyznal
Lo.rd
ko raz na tydzień. Przyznawał szozerre,
sposobów ich wypowiadania. A niebezpieBeaverbroo.k,
ponad
osiem
szylingów
że celem jego przy przejmowaniu „Daily
nie były te> przy tym zd-0bycze stałe. W czeństwo tkwi w tym, że droga najmniejHerald" było wykorzystanie w wyższym
roku 1933 wielka czwórka („Daily He- szego oporu wiedzie zawsze ku Wszelkim
stc.pni.u wielkiego potencjału drukarni,
rald", „Daily Mail", „Daily Express" i szablonom i utartym konwencjom. Na poktórą urządził dla swego pisma niedziel„News
Chronicle") wyda.wala rocznie tkazie, o którym w tej chwili mowa, nienego, cieszącego się dużym powodzeniem,
t
r
zy
miliony
funtów na te cele. W końcu które inscenizacje dramatyczne istnienie
„ The Per.ple".
takiego nieb ezpieczeństwa zdradz iły. Nawkroczyły firmy ogłoszcni c we
i ,,złoty
Zres:utą jako czystej krwi kapi,t alista
tomiast wszystkie widowiska taneczne okres"
dla
gcspodyń minął pisma
poElias rozumował prosto, że na sprzedaa wśród nich piękny i pełen prawdziwego
wróciły do starej metody
konkurencyjwaniu nowej „idei", która sitawała się
bogactwa treści „Rapsod górniczy" - zanej:
z.aga.elki
z
wy9okimi
nagrodami
i
co·
modna, można tak samo zarabi.ał, jak na
chowały w wykonaniu artystów z fabryk:
raz , to nowe „sensacje".
produko;i nowego gatunku mydła. Intewarszawskich i łód zkich, z śląskich hu•t i
res - jak każdy inny. Zostawszy lordem
kopalń tyle naturalności i niesiah.;zowaneKOMPRO•MIS I JEGO SKUTKI
Southiwood występow.a:ł jako labourzysta,
go wyrazu artystycznego, że doznawałem
ale ,całe jego serce należało do wielkiego
g'łęrbokiej ulgi, poróW1lllUj ą c te wiQmv;skia
Nakładowa „Daily Herald" zyskał nieprzedsiębiorsliwa, które stworzył".
z kosiznnairem o,r namcnityki psychologtczwątpliwie. Wysunął się na · czoło „prasy
Zaczęly się rozmowy z Bevi<llem i jego
po,pularnej", z.a.jmując iprzell a:>ewien czas naj, pokutującej wśród wielu słynnych i
kolegami 21 'Drade Unionów, Mórzy zal'lia·
przed drugą wojną światową pierwsze „ zawodowych" zespołów baletowych
dali w zzrządzie „Daily Herald". Wkoń
To naj złośliwszych sceptyków mo ż e na~
miejsce (2 miliony dziennie); dziś - z
cu przekonano ich„ że przy czy·nl!lym
cyfrą 2.109.916 walczy o trzecie miej- kt.oniić do O!Ptymhimu i odwołania be!Z[lodws.półudziale Partii Pracy i związków
sce z konserwatywnym starym !rywalem, tS~ie prze.z n ich zaipowiadanych uroczyzawodowych pieniąd•ze, praktyczne dost-0sc1 pogrzebowych s ztuki. Robotnicy fa•
„Daily Mail".
świadcZE.nie
wydawnicze i organizacj a
Ale cena, j aką „De.iły Herald" zapłacił bryczm na .teatralne j scenic - jeżeli nie
kolpoTtażu Odhanns Press
będą mogły
za ten nakład, który daje dywidendy .zostaną pokierowani na fałszywą a bez doprowadzić „Daily Herald" do nakładu
przede wszystkim wydawcy, tzn. Odhams nadziejnie już przez mieszczańskie gusta
powyżej milion?, „a w następstwie na
ujawn .ą
wam nie
Press, była wysoka, bii.rdzo wysoka. Im- ok!leyaną drogę
taki poziom wpływu politycznego, o jaty1ko •swo j ą aktywn-0ść kulturalną i twórponujące, milionowe cyfry czytelnLków
kim w innym wypadku dziennik ten nie
czą _ ż.ywotność.'. ale moż e i nowe, współ•
osiągnięto riie tylko przez darmowe p c ń
mógłby ma.rzyć".
czochy czy tanie Dickensy, ale także przez czesmeisze, bhzsze człowieka drogi reneTak więc w ;roku 1929 uka z.al się nosansu sztuki teatralnej.
obniżenie poziomu pisma i ciągły k cm wy popularny dziennik ,.Daily HeNowy cztow;eok w SZ'Uu•ce może jej wypromis polityczny z żą da·niami kapitału.
rald", który no.tychmiast roZip-Oczął ostrą
nową, ba rdizie,i trafną rol ę. Ale na
„Pod względem ,redakcyjnym „Daily zmaczyć
1
walkę konkurencyjną z innymi „gigantaHerald" 7Jnalazł się p-0d stałym naci- droga ch rozstajnych nie zaniedl:>ujcie odmi" na pla.cu boju prasowego, jak „Daily
<:izytywać na głos, co na1Pis an0 na drogo(Dokończenia na str. I')
Express" czy ,,Daily Mail".
v.1.s!kazaeh.
KANDYD
i!!Ce zupełnie

„SOCJALISTYCZNY" ORGAN .·BURŻUAZJI

B

«dajże najlepszym zwierciadłem dającym fotograficznie

wierny obraz Labour Party,
~.pełni.ającej

dziś

rolę

sbr.s.iży

tylnej cofająC€go się kapitalizmu, jesi oficjalny organ Partii Pracy,
dziennik o nakł„<lzie przekraczającym
dwa milicny egzemplarzy dziennie „Daily Herald".
Zarówno struktura obecna „Daily Herald" jak i genez.a jego jest niezmiernie
interesuijąca bo przedsta•wia w mikro_
kosmosie praóiy życiowy przykład próby
zrealizowania ,.trzeciej siły", tego mał
żeństw3J ka.pitalizmu najczystszego
typu
z partią pclityczną, która oficjalnie głosi
hasło„. zniesienia tegoż kapitalizmu.
Stwierdźmy fakt zasadniczy, bezsporny: przedsiębiorstwo na wskroś kapitat:styczne, spółka akcyjna Odhams Press,
Ltd. wydaje oficjalny program Partii
Pracy „Daily Herald", będąc
jego
współwłaścicielem w 51 proc. Czyli inaczej: kcncern da•je kapitał, drukarnie,
a,parat .administracyjny na redagcwanie
i rozpowszechnianie dziennika, kióry na
swych łamach wypowiada się za nacjonalizacją,
zwalcza kapitalizm, słowem
uderz we wszystkie te interesy materialne jakie jego wydawca reprezentuje.
Wzdo wgłębić się w początki tego
niezwykłego związku, by właściwie ocenić rezultaty życia na wiarę (czy na niewiarę raczej) łaknącego dywidend kapitału .z „socj.a:lizmcm" labourzystów.
CUD FLEET STREET
W roku 1912 kilku człOll1ków Labour
Pa,rty załcżyło pismo „Daily Herald".
Było to według określenia jednego z
jego wielolet•nich redaktorów naczelnych,
Francis Williamsa małe, żywe ale
biedne pismo socjalistyczne, które tak
często znajdowało się o włos od śmierci,
że lord Northcliffe (jeden z największych
m a gnatów prasowych) na:zwał je "cudem
Fleet Street". „Daily Herald" pótrafił jednak w tym czasie zai<lliciować niejedną
publiczną
żywą dyskusję i st.sit na
dość wysokim poziomie, mając w zespole redakcyjnym dwóch znanych poetów,
Geralda Goulda i Osberta Silwella. Pikantnym dzisi·aj szczegółem jest, że w
okre~ie tPO pierwszej wojnie światowej
re.01kd' a angielska starała się zdy,skredytówać ,,Dz. iły Herold" -0skarżeniem, - iż
jest „na żołd~e Moskwy". Insynuację :tę
powtarza inny „lord prasowy" Camrose w swej książce o „władcach prasy
brytyjskjej", twierdząc, że ,.w pewnym
okresie swej kariery „Daily He rald" by!
podtrzymywany przez pieniądze rosyj skie". W roku 1923 pismo przejęln oficjalnie Partia Pracy, e. w całym okresie
po wojnie 1914118 decydującą .rolę odgrywa:! w , Daily Herald" nie kto inny, jak
Ernest Bevin, którego nazwisko łączy się
także z przejęciem pisma przez Odhams
0

bliskie sobie, narodowe motywy dla dal~
szej twórci.dści, plastyk - tematykę, swieżość i oryginalność kompozycji, smialą
fantazję w układzie kolorów.
Swoistość
narodowego temperamentu
sztuki, jej tradycji i charakteru, barwy
i nastroju przemawia gorąco za koniecznością utrwalenia właśnie narodowego oblicza sztuki. Zadanie to jest nieodłączne
od pielęgnowania sztuki ludowej, od wła
~ciwego do .niej sto·sunku.
WNIOSKI
_
1
Na •tle Festiwalu i poświqconej mu kon..;
ferencji nasuwa się szereg wn;osków:
przede wszys tk im konieczność .rozpoczęcia
systematycznej pracy badawczej nad folklorem na terenie całego kraju: badania
au ton tycznych pieśni ludowych, iańców (
podań itd.
Jednocześnie idzie o ustalenie nowych
kryteriów selekcji, oceny i -0pracowan1a
zbiorów specjaln:e ciekawych pod wzglę
dem spo!Pcznym i artystycznym; o zamtercsowanie i przyciąganie naszych kompozytorów, plastyków, literatów do prac
nad foikl<>rem w sensie badawczym i do
żywej, twórczej pracy z zespołami ludowymi. Jak już pisałam. w pełni dojrzała
sprawa stworzenia stałego zespolu pii;;śni
i tańca 1'udowego w rodz.aju chóru Piatnickiego czy zespołu Świe.cznikowa.
!Tag:ąca jest sprawa kierowan:a zespo~
łam.i ludowymi, rugowania z nich pseudoludowości, tępienia mocno zagnieżdżonego
zmanierowania mieszczańskiego, wydobywania cennych .społecznie i poetycko motywów, usuwania kułackich, dworskich,
n:ewolniczo - pańszczyźnianych - nawarstwień. Krótko mówiąc, jest to sprawa n'.e
tylko czystości sztuki ludowej, ale też odpowiedniego wychowania zespołów ludowych, stworzenia warunków dla dalszego
a:ozwoju folkloru wzbogaconego nową tre.ścią i nowymi· zadaniami związanymi e, l.y~
dem wsi polskiej.
;
Jadwiga Siekierska
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JOANNA GUZE

DZIEŁA

SZTUKI

STAROŻYTN·EJ

W·MUZEUM NARODO.WYM

Sytuacj·ę recenzenta pragnącego napi·
l5ać rozsąd!ne f(J.I'awo-z<lanie z wystawy,
którą, jest zachwyicony, można by nazwać

,.,

co najmniej kłopotliwą. Nic bowiem tl"Udniejszego, ;ak znalezienie właściwej formy
słown ej dla entuzjazmu i pochwał. Niestety (dila recenzenta może na szczęście)
okazji po temu nie ma zbyt wiele; z tym
większą więc radością chciałabym mówić o ekspozycji Z'biorów Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym.
Działalność Muzeum Narodowegi> jlest
na ogół dobrze znana. Po okresie bohaterskim - lata okurpacji. - nadszedł "Czas
;powrotu do normalnych w arunków pra·cy,
niełatwa i wielkiego nakładu sił, wiedzy
i cier.pliwości wymagająca rekonstruk·
c;ra: ocal ałych, lecz uszkodzonych zabyt.
ków, zdewastowanych kolekcji i sal wy.
s tawowych. W krótkim, bo kilkuleLnim
zaledwie okresie .powojennym, zorganizo·
wana w Muzeum ponad 50 wy.staw
pr.zejścLowY'Cih, z Mórych każda nieomal
była wzorem dobrze pomyślane] ekspo·
zycji, otwarto działy Sztuki Gotyickiej i
S ztuki Zdobniczej, nie mówiąc j1Uż o pra·
caoh konserwatorskich, rewindykacyjnych
i t. p. Od kilku dni można zwiedzać dział
n owy: Zbiory Sztuki Starożytnej.
Dcskonało.ść tej wystawy uwidacznia
się w całej rpełni dopiero wtedy, gdy poi;ównamy ją z naj1lepi>zyrrii i urz·ą dzonymi
na sposób najbardziej nowoczesny ekspozyc}ami muzeów zagran iczn ych (byłoby
bowiem dla orgarnizatorów wystawy

'
S tela grobowa. egipska (wykopalliska w Edfu). Wa.pi eń, I okres przejsciOJWy
(2270 :..- 2100 p r zed Chr .)

r

l'o•r)!!l'e:t

k<>bi~t'y

z Fa.jum (Egipt II w. po Chr.), m afo.WaiJlY farbami
na desce

niclwem prof. Michałowskiego (Uniwersytet Warwszawski wspólnie z Instytutem Francuskim Archeologii Wschodu)
w Edfu - Górny Egipt. Całość rozpada
się ina dwie wielkie gr-upy: starożytny
Egipt i kultura grecko-rzymska. Kolekcj1e, może skromne liczebnie w zestawieniu z wielkimi muzeami starożytności
o światowej sławie (le"Cz tylko w takim
zestawieniu), wynagradzają ten brak swą
jakością. Dodać należy, że reprezenlowane
tu są wszystkie bez mała dziedziny srtuki
starożytnej a w każdym razie na j.ważn ie j
sze; że zwiedziwszy uważnie kilkanaście
sal poświęconych wystawie, pozna je się
wszechstronnie kulturę pokazanych epok,
nie tylko w sensie plastycznym, ale też
obyczajowym, materialnym, oraz styl
życia i w pewnym sensie - sposób
myślenia starożytnych Egirpcjan, Greków
i Rzymi·an. W wypadkach, gdy nie można
było posłużyć się oryginałąmi - wskutek
czego powstała by luka w w idzeniu ca-'
ł-0ści organizatorzy wystawy odw:ołali
się do doskonałych odlewów brązowych,
wyłączn ie zresztą przy rzeźbie greckiej
i rzymskiej. Z dzieł innych, których tu
nie tylko omówlć, ale wymienić nie.
sposób, wspomnijmy o piękne} kolekc ji
waz greckich i figurek z terrakoty,
fragmentach reliefów z marmurowyCih
sarkofagów r zymskich , małych rzeżbach
i płaskorzeźbach grecki•ch i rzymskich,
stelach nagrobkowych egirpskich, naczyniach alabastrowych, miedzianych i t. d.
Ta 11iezmiernie cenna i pouczajiąca wystawa pr-z.ynosi zaszczyt zarówno Muzeum
Narodowemu jak i Wars.zawie. I jeśli
można by sob:e jeszcze czegoś życzyć, to
tylko tego, aby równolegle do coraz le.p-

„Slepe Wl\ota" z grobowca rod7'illllego t. zw. mastaby Izi, dostO\inika z okresu VI d~ti~ w Edfu {Egipt)

wręc'Z obrażliwe, gdybyś.my chcieli porównywać ich dzieła z żałosnej. pamięci

dzied;.ictwem XIX wieku - salami napchanymi po brzegi, gdzie w najrciemn1ej:szym kącie kryją się cuda i arcydz1era). Zestawieńie takie wypadnie dla
Muze um Narodowego nader pochlebnie,
Jeśli przypcmnieć sobie chociażby otwartą, w czerwcu roku u,biegłego pierwszą
powojenną
wystawę . starożytności
w
Luwrze, można powiedzieć z czystym sumieniem i niekłamaną satysfakcją, że
nasza wystawa w . S€nsie ekspozycyj.nym
(trudno mówić o obiektach, skoro Luwr
pcsiada · jedną z . najwięks.zy.cll. i najwspanialeJ zaopatrzonych kolekcj.i staro•
żytności na święcie) w niczym muzeum paryskiemu nie ustępuje: dodała
bym nawet, że rpod pewnymi względami
(arc'hitektura, rozmieszczenie przedmiotów, ukłąd, srpoistość wewnętrzna) warszawska wystawa antiquites Luwru pi:ze-

' P ortret

chłopca.

wook(}wym~

- rna.rmur
epoka Augusta

Rzym

szych i doskonalszych wystaw ukazywały
się wydawnictwa z zakresu plastyki, be11
któryCih n iesposób myśleć na serio o
prawd,zi wym ·rozwoju kultury plastycz~
nej w .Polsce.
/
Joanna Guze

ściga.

Zbiory Sztuki Starożytnej mieszczą się
w salach parterowych Muzeum i w podziemiu. Wystąwa pomyślana i.est w ten
sposób, że zwiedzaj.ący nigdy nie wraca
do sali, w której był p oprzednio, przez
co unika męczącego kołowania i zatrzymywania się w otępiałym przerażeniu po raz setny! - przed obojętnym cielskiem tego samego sfinksa. Na . parterrze,
IW isalach jra.sinych i prze.sl'rorunych, zna4dują się starożytności grec'kie i r zymskie ;
w podziemiu oświetlonym sztucznym
światłem zabytki egipskie. Podział
bardzo szczęśliwy: r.zeźby rzymskie i
greckie, których zadaniem było zdobić
.świątynie, budowle publiczne, wille patrycjuszów, zysku,1.ą dzięki wielkiej prze_
strzeni. rozleg ły ch sal; zabytki egipskie,
przeważnie
pochodzące
z grobowców,
harmonizuj ą z małymi, niskimi salkami
podziemia. Wszystki e pomieszczenia .przebudowane zostały według nowych planów architektonicznych w sposób tak do.
skonały i pełen smaku, oświetlone .tak
pomysłowo, pr-z.edmioty ułożone. tak harmonijnie i rozumnie, że nie pozostaje
nam nic :innego, jak wymienić z najgłębszym p ~dziwem reżyserów tego świet
n ego spektaklu: prof. Kazimierza Michałowskiego, kierownika Zbiorów Sztuki
Starożytne}; dr Marię Ludwikę Bernhard,
która wybrała eksponaty i zap lanowała
ich układ; inż. arch. Bieńkowskiego i inż.
arch. St. Zamecznika - !Pro·jrekty wnętrz;
inż. B. Śledziewskiego autora oświet
le11ia.
Pokazane eksponaty pochodzą z przedwojennych, częścio•wo uratowan ych zbiorów Muzeum Narodowego i kolekcji prywatnych; większość zabytków egipskichz ro zkopów archeologicznych prowadzon ych w latach 1936 - 1938 pod kierow•

ZASŁUGI WYDAWCOW
jakie więc 1 tom· Rimbauda nie tylko książ.k~
wydano po wojnie, są ni~wą.tpliwie ,,Poe- świetnych wierszy, ale także świadec
rz:je _wybrane" Jana Artura Rimbauda. twem zainteresowań arty>stycznych i łącz
I ten przymiotnik „najpię'kiniejsza" sta- ności poezji polrskiej z doświadczeniami
wiam tu nie tyllk o ze względu na zawar- poetyckimi autora „Statku pijan.ego" .!.
tość ksJążecz,ki, ani teź by określić jej
wiersza o -Komunie Paryiskiej. W krótkim,
szatę ze~ętrzną, raczej dość skromną .. zwięzłym wstępie Ważyk r ysuje portret
Chodzi mi o to, ieby .t ym przymiotnikiem Rimbautla - artystyczny i jdeologiczny;
określić
rrównież decyzję wydawnictwa
zarazem. „Poezje wybrane" Jana Artura
„K·si~ka i Wiedza", które wybór RimbauRimbauda ukazały się w Polsce, w kwietda wydało, powierzając opracowanie te- niu 1949 roku, w ilości 5 tysięcy 370
go wybor-u .i napisanie do niego wstępu egzemplarzy.
Adamowi Ważyk owi.
- Nakładem tej samej spółdzielni wydawWszyiscy pamiętamy, jalk. wyglądała spra- niczej ~?ano dwa nowe tomy Balzaca;
wa wydawan-ia poez.ji w Polsce przed woj- wznowiono mianowicie „Jaszcz·ura" oraz
ną. Wieiisze poetów w~pólczeS1I1ych ukazy,,M'Uzę z zaścianka" w przekładach Boya,
wały się w ilości nie przekraczającej przeMoże by w · uroczyście obchodzonym r-0ku
ważn ie ·500 egzemplarzy, o planowym wy- .
bfilzakowskim · przyst~iono do wydania
dawaniu przektatlów z poezji obc.e j · nie zpi-0rowego_. teg'o pisarza, ktbrego wszystbyło nawet mowy. Fakt, iż tom wierszy
kie prawie dzieła są przy-swojone prz ez
w ybranych Artura Rimbauda ukazał si.ę jednego tłumacza. Pon ieważ tomy oddzielne Balzaca wydawały spótdzielnie „Wienakładem „Ksi ążki i Wiedzy", ilustruje
dobitnie program kulturalny w Polsce dza" i „Książka", więc nawet te kilka
dzisiejszej. Te.n szczurpły tom wierszy, tomów, jakie dotąd wznowiono, .różn ią się
pięknie przeŁożonych na polski przez tak
od siebie 1 bardzo opracowaniem graiicznyi.'11, f om{a tern e<tc.
.
wybitnych p-0etów współczesnych, }ak
hvalSlZJk.iewtlaz, Jarstuul., Slollliimski, Tuwim,
Z arcyqzieł literatury „młodzieżowej",
Wa,żyk, zaw iera także prz1eiki!ady dawnireJktóre mogą być przecież zawsze czytane
sze: Ostrowskiej, Miriama, Kasprowicza. przez
dorosłych,
wydano
nakładem
,,Książki i Wiedzy" Marka Twaina „Przy•
Przekładu fragmentów „Iluminacji" oraz
pb. .
„Sezonu w !Piekle" dokonał Jan Kott. Jes t gody To~a Sawyera.
Jedną

Gablota z
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wa~mi

greoldml
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Fragment sal'i (rzeźba grecka) w śr-0dku odlew Apąllina Belwederskiego 1Leocharesa
(poi. IV w. pr'ied Chr.)
'
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najpiękllliejszych książek,

I

K U Z• N I

Marshallizacja czgtelnictwa
we Włoszech
Gospodarczej i politycznej degradacj i Wioch
towarzyszy również degradacja kulturalna.
Jednym z najbardziej uchwytnych jej objawów jest obecny kryzys czytelnictwa.
Mam przed sobą serię alarmujących artylkułów na ten temat, opub!ikowanych \\e wloskim tygodn,i!kiu literackim „La Fiera Lettea-aria" w marcu i kwietniu br.
„Mamy ponad osiem milionów a.nalfa betów" - pisze '!la11io Fiore i, niestety wcale
nie przesadza. Ze spra wo-z:dal1 włoskiego komitetu do zwalczania analfabetyzmu wiemy,
że ilość analfaibrtów wynosi w Kampanii 35
pracein~, w Apulii 39 procent, na Sycylii 40
procent, w LLlkanii 45 procE.'nt, a w Kalabrii
48 p:mce,ntl Ten stan nic poleopsza się, lecz
~arsza.

JeśM
·czyta·ją,

chodzi o

umiejących czytać, to
nie maią pieniędzy"

„nie
11apisat niedawno jeden z dzien11ikarzy amerykańskich, korespondent prasy hearstowskiej.
Dotyczy ro przede wsz:ystkim trzech milionów bez:robotmych i pięciu miJ,ionów zatrudnionych dorywczo za glodowe place. Oplakana jest sytuacja materialna wielkiej części
ponieważ

drobnomieszczaństwa,

z.włas"Zcz.a

urzędników

paiistwowych, przedstawianych w ka.rY.katurach z reguly w postaci szkieletów. Wreszcie
z ludzi posiadających pie.niądze - 42 procent oie czyta nawet jednej książki na rok
a 35 proce-nt zaledwie jed41ą książkę miesięcznie. Jedynie pozostale 23 procent „fo1teii.goocji" CZ}'t.a, „ale czyta źle" - pisze Jla11'io Fiore.
I Tak wygląda rrezultat dwudziestu lat dyktatury fasz.ystow~kiej, dwóch lat okupacji hitlerowskiej, trzech i więcej lat okupacii a•1glo-amerykal1skiej , rdrn ,,pomocy" marshalfowskie-j, dwóch lat ną·dów klerykalne-go obskurantyzmu de Gasperiego i Gondli.
Kryzys czytelnictwa włoskiego sięga g1 ę
lbiej. Polega nie tyliko na tym, że się czyta
z.a mało, że krąg czvteLników stanowi cienki
kożuszek na powierzchni wloskiego Życia spo1ecz.nego, ali- również na 'Złym doborze cz.y.t anych książek. Zaznaczam, że to o czyrn piszemy dalej, dotyczy wylącznie wlos kie~o
drobnomieszczaństwa. 'Wydawnictwa, k•'ęqar11ie i czytelnie robotnicze zostaly z tych statystyk wyłączone i dlatego dane sta tystyC"Zne,
o których będzie mowa, świadczyć będ;t tylJc-o o upad·ku !kulturalnym włoskiego <lrobnomieszczaństwa.

"\Xf~ród przyczyn kryzysu czyteinictwa po. aaje Fiore wysolką cenę włoskiej ksiąil1<i.
,.Książki są dziś artykułami zbytku pisze
F iore - nie w mniejszym sto·jJ(liU, niż nyfo:iy czy perfumy". Ci 'Zi!Ś, którzy mają pie;nią·dze, wolą _
je wydać na dancing, a w każ
.dym razie na kino. Młodzież - na mecz
.sportowy.
Zarów110 ci, którzy nie czytają książek jak
.ci, którzy czytają - nie chcą myśleć. Jedni
,uciekają od książek, żeby nie myśleć. Dru,;lzy ucit-kają„. do książek, ale tei od myśle
,nia. Nicmyille11ie, 11iezasta11awiaoie się stalo
,się dziś powszechną. pctrzt:Ją. wło„kiego drob,nomicszcz.ar1~twa. Puste lksięgarnie i czytelJlie, pelne kina i ogonki przed kasami kin wyświetlających bezwartośdowe filmy, to obj;:iwy
jednej i tej samej apatii kulturalnej .
Najbardziej zastraszające rozmiary przybraJo nieczytanie u kobiet. Ogromna księgarnia
J-foepli stwierdzila, że na 10 osób wchodzą
.cych przypada 9 mężcz.ym. W czytelniach
mężczyźni staoo"~ą przeszło 60 procent (lla,rio Fiore).
Najlepiej idzie handel literaturą scmacyjną. Księgarze stwierdz.ili, że powieści kry. minalne cieszą się największym z.apotrz.ebowaniem ze st.rony„. lcłka.rzy, adwokatów, nauczyc·ieli i makl-0rów gieldowych. Z klasyków
n aj"~ększ.ym
powodzeniem cieszy się powszechnie S'Z-ekspir, dzięki„. Wmom Oliviera - pisze Fiore.
Zaraz po Sze'kspirz.c idą klasycy rosyjscy,
przede ws zystkim Totstoi i Dostojewski. Przyczyna t~go pasjooowa.nia się czytelników wło
skich pisarz.ami rosyjskimi jest „mniej jasna"
od powodzenia Sz.eks,pira i Fiore nie potrafi
jej wyjaśnić.
W dalszym ciągu stwierd'Za Fiorc zalew
rynku wloskiego powiekiami amervkańskimi
objaw marshallizacii ki.dturalnej Wioch. Według sporządzanych przez księgarnie i ~zy
telnie s-tatystyk pocz.yt.ności poszczególnych
wspólczesnych autorów, autotz.y .włoscy za jmują. w najlepszym wypadku S'ZÓste miejsce
p-o pięciu autorach obcych, przeważnie ame-

rykań~·kich.

Z 30 m iwiększ.ych instytucji wyda wnicz.ych
stwierdziło największą <poczytność Cronina,
po kitórym i dą Steinbeck i Maugham. Wielką.
~pulamością cieszy się Howard Fast. Naj,większe ·klęski za dala inwazja k5iążki amery~ańskiej na rynek wloski powieściom francuskim, n iemieckim,
hiszpańskim.
„Inwa zja
.amerykańska z.adala kl ęskę powit.\ci mropcjskici" - st·"''erd.za mclancholiinic Ilario Fiore.
IT='r zy oka zji warbo zaznac zyć. że minęła już
moda na Sartre'a i egzyste.ncializm. Najwięk
sze iej nas ilenie vrzypad!o na lata 1945-1947.
Dziś, w wyikaz.ach poczytności, Sartre z.naj<luie się na szarym koiicu.
''V'resz.cie, jeśli chodzi o autorów wł06kich,
J<to z.;iimuie · owo szóste miejsce po pięciu
18
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Przegląd

sz~z.ęśliwych cudzoziemcach? W różnych wyNajczęściej wymieniana jest
kaz.ach róimi.
wioska Zanycka Luciana Peverelli, królująca w tygodnikach mód i pow.ieści. Raz.em z nią. równie podejrza.nej wartości Liala
i Wi!.ly Dias, wielkości nie uznane przez krytykę Jitera<:ką: beletrystyka sensacyj:iie-se.ntymeotal~o-pomograficzna . Czytany jest ta•kże
(na trzynastym miejscu) Pitigrilli. Z „dobrych" autorów chwalonych przez krytykę
i wieńczonych nagrodami litterac'.<imi pierwsze miejsce zajmuje Alberto Moravia. Killkudz.iesięciu Wlochów, z którymi rozmawiałem
o literaturze, odpowiadało mi jedno111yśl.nie jego nazwiskiem 11a pyta.nie, kto jest najwybitniejszym 'Z włoskich pisarzy współczesnych.
Pierwszą powieścią Moravii byli „Obojętni "
(= 11a faszyzm), wyd. w r. 1929. Powieść
miała wie!1kie powodzenie, ale 22-letnie-go autora zaatakowała krytyka . za „niefaszystowską wizję żytia".
Tuż przed wojną wydal
„Oszustwo", w 1941 „Maskaradę" a w 1944
„Epidemię". Wszyst•kie trzy powieści zawierały przejrzyste al uz.je do dyktatury faszystowskiej, nawet w tytułach. Po upadku fa szyzmu Moravia napisał „Nadzieję" (1944).
Rozkład Wioch marshallowskich cofnął Morav1i ę do tematyki pierwszej powieś.ci. Ulubionym miejscem akcji jego powieści stały się
domy publiczne. „August}·1n" (1945) kocha się
w swej własnej matn; wpada w sidła rozpustnika-homosek~;ualisty i przygląda się z ukrycia - scenom dziejącym s.ię we wlos'kim domu publicznym. „Najśmielszą" z powie:ki Moravii jest „Rzymianka"" (:kurtyz.ana). Powieść ta osiągnęla rekordowy nakład.
Sprzedaoo blisko trzydzieści tysięcy e-gzemplany! Z in.nych ,,<labrych" powieści nakład
w języku wlos•kim _jest zwykle mniejszy od
Jlakladu, w jakim powieść ta uka.zuje się w
językach obcych, 11p. w szwcdzknn.
W ta·kich wa.runkach, toczona pr-zez komunistów ł socjal.istów włoskich wa.Jka o niepodleglość \Xlloch, o wyzwolenie spod .iarzma
amef)'kańskiego imperializmu, o obalenie rzą
du klerykalnych obskurantów, o demokrację
ludową. i struktural,ne reformy spolecz.no-gospodarcze jest jednocześnie walką. o podniesienie kultury włoskiej z upadku, w jak,im
się dziś znajduje.
·
Bez zwycięstwa wloskiej klasy .r~!J;itnicz.~j
nie bedzic odrodzenia kultury wlosk1ą Dz.1siejsz.y ~ryzys czytelnictwa we Wloszech jest
strukturalnym kryzysem kultury i Może być
prze:z:wyciężony jedynie przez. glęboką przemia•nę spolecz.no-poli tycz.ną .

An1tkzlej N ciwicki

(DJkorkzrnie ;ze str. .'.i)
skiem, aby był „żywy". Zgorzkniały krytyk polityczny, który wyraził się o „Daily
Herald" w pierwszych miesiąc.ach jego
istnienia jako dzienni1ka pc,pularnego, że
jedyną drogą, aby spowodciwać umieszczonie na jego łamach oświ9dczenia o poważnej treści pclityczne1j, było wydruko·
wa.nie go na plecach dziewczyny w kostiumie kąpielowym, przesadzał. W uwagach jego było jednak ziarno prawdy.
Pierwszym czynnikiem decyduj ącym był
nakład".
KAPITAŁ DYKTUJE POLITYKĘ
Ale nie tylko to! Nie tylko zepchnięcie
zagadnień politycznych
na dalszy plan
i z·astępowa.nie ich pó łnagimi piękności.a
mi - owymi „bathing beau.tie,s" - było
haraczem jaki „Daily Herald" płacił za
zaszczyt i fin ansowe możliwości wynikające z mezaliansu z Błękitnym Alm~ma
chem ar~tc kra tycznych rodzin angielskich,
sły.nnym „Debrett's Peerage".
Dyrekcja
9półki kapitalistycz,nej ingerowała wprost
w politykę redakcyjną pomimo postanowień „intercyzy ślubnej" z r. 1929.
Według statutu „Daily Herald, Ltd" 49% pakietu akcji (t. zw. akcje A) należy do Centrali Związków Zawodowych
(Trades Unions Congress), a 51 % do Odhams Press. Rada Nadzorcza składa się
z g członków, których 5 należy do akcjonariuszy grupy B (czyli Odhams Press),
a 4 do grupy A (czyli TUC). Prezesem
Rady Nadzorczej j~t członek Rady l?r~
PY B, wiceprezesem przedstawiciel
grupy A.
Przewaga procentowa elementu kapitalistycznego jest więc wyraźna. Statut
jednak postanawia, że „poUtykę pi~ma
w dziedzinie polityki {political pol!cy)
i w sprawach przemysłowych (industria~
policy) ustala doroczny Kongres Partu
Pracy, względnie Związków Zawodowych. W edług statutu dalej w sprawach
polityki pisma jedynie członkowie Rady
Nadzorczej grupy A (Zw. Zaw.) mają prawo głosu, a w razie sporu rozstrzyga
rozjemca ustanowiony w statucie.
W teorii przepisy te gwarantują - zdawałoby się 'Zespołowi partyjnemu ostateczny wystarczający wpływ na kierunek pisma, zarówno w dziedzinie polityki, jak w sprawach przemysłowo-spo
łecznych. A w swym memoriale do obradującej Komisji Królewskiej w sprawie
prasy (Royal Commission on the Press)
Odhams Press oświadcza, że w ciągu 17
lat istnienia układu nie zaszła konieczność odwołania się do rozjemcy.
W „Daily Herald" - w momencie politycznie szczególnie krytycznym - wybuch! spór o polityczny kierunek pisma.
Dyrektorzy ze strony Odhams Press in-

tcrweniowali, a co wic;cej - 'Zmieniali
na własną rękę artykuły wstępne„. redaktora naczelnego. Osiągnięto kompromis: redaklor naczelny poszedł.
A był nim nic kto inny, jak właśnie
Francis Williams, później w czasie wojny szef prasowy brytyjskiego ministerstwa inform.ach, po wojnie doradca prasowy premiera Attlee, obecnie znowu w
dziennikarslwie - osobi1stość mająca jak
widać „wysoką rangę" w Partii Pracy.
Williams wspomina ogólnikowo o tym
charakterystycznym incydencie zakończo0nyrn jego dymisją ze stanowiska redaktora naozelnego - w książce, z której
kilka ustępów zacytowałem.
Miałem
swoje bardzo zdecydowane
p~glądy na obowiązki dziennika, by podawał czytelnikom dokładne w i adomości
i
dobrze
poinformowany
kbmentarz
o ważnych wydarzeniach„. Nie wyobrażam sobie, aby
mogła iistnicć
zasadnicza różnica zdań w tej sprawie. Jeśli chodzi o stosowanie zasady na
pewno istniała. Do ostateczneg? rozłamu
dosz.110 w następstwie zasibrzezen Odhams
Press w odniesieniu do moich własnych
artykułów. Zastrzeżenia osiągnęły frapujący punkt szczytowy, kiedy nie pozwolono mi na wydrukowanie jednego artyJtttńłu' '.

W OBRONIE CHAMBERLAINA
Więcej

światła na te niezwykle kulisy ingerencji finansistów z Odhams
Press w politykę naczelnego organu Partii Pracy rzucił Williams w swoich zeznaniach przed Królewską Komisją Prasową.

Oto <:zęść rozmowy między Williamsem a przewodniczącym Komisji, Sir
Dawidem Rossem, wzgl. członkami komisji.
- Czy może Pan pudać jakikolwiek
konkretny przykład konfliktu (z Odhams
Press), który wydarzył rdę za JPafiskich
C7iil>SÓW?

- Zazwyczaj staram się zapominać
o zatargach, które minęły, ale kilka konfliktów było w szczególności przed wojną i na początku wojny, kiedy ogólna
polityka redakcji zgodnie z polityką Partii Pracy i Związków Zawodowych uważała za rzecz pożądaną, aby uwypuklać
wzrastającą powagę sytuacji międzyna
rodowej: aby wskazywać na niebezpieczeństwo niemieckie i wyjątkowo ostro
krytykować politykę rządu Chamberlaina. Liczne były wypadki, kiedy komcrCYJill właściciele pisma (tzn. Odhams
Press) uważali, że energiczne prowadzenie takiej polityki może odepchnąć część
czytelników oraz część ogłoszeń od dziennika. Kilka było wypadków, kiedy artykuły wstępne, napisahe albo przeze mnie
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DWIE NOWELE
udał, został pomyślany bard'lo naiwnie.
Ignacy Narbutt w książce p.t. ,„Filiponka"*) wydal dwie sekicowe nowele. Cziy I oto cała sprawa.
Oczywiśoie jest ona zbyt blada, by za
cd tych szkiców prnejdzie do obrazów?
jej pomocą mogł autor dać charakterystyZacznijmy oj utworu, którego tytuł stał
kę
istotnych cech naszej konspirac3i.
się tytułem książki. Już na jego pierwszych kartach autor prezentuje nam sze- Frzerz to zo.ś, że bohaterzy noweli nic eoreg osób i sytuacji ukaizanych w migaw- sta1l pogłębieni - z „mitu Moldersa" nie
wyrósł na prz,ykład dramat Karoli, człon
kowych skrótach. Czytelnik przez dłuż..sz;r
czas nic może Eoię zorientować dokąd pi- ka komórki podziemne j. Karola była zakochs.na w ~draj-cy Rudim, lecz. do końca
sarz; zmierza, w książce robi się tloozno
nie wiemy czy ona r9wnież 'Zdradziła
cd pobieżnie 'lar)"sowanych postaci i pro:
swych towarzyszy, cZl)' była tylko nieblemów. Wreszcie wyłania się p·rzcd nami
świadomym swej roli narzędziem w ręku
grupa bojowników lewicowych z okresu
kochanka. Zresztą to nie jest w tym wyokupacji.
padku najważniejsze, ważnym jest, że
W jej łonie postać Filiponki, choćby ze
dramatyczne !konstrukcje grupow~, spowzględu na to, że jej konspi.racyjne .prze'lwisko stoi w tytule utworu, skupia na łeoz.ne, hi~toryczne nie mogą się roz.grywać poza konfliktami osobi9tymi poszczesobie uwagę czytelnika. „Rysy jej przygólnych
lud zi. J est to truizm, ale Narbutt
pominały bizantyjskie madonny. z ikon:
nie uwzględnił go.
brwi wąskie, wysoko osc:dzone i czarne,
Jeśli „Filiponkę" traktuje się jako pró-0 matowym odcieniu ocrzy przykryte był~
bę pióra, jako wstęp do dalszej twórcz.odługimi nitkami rzęs". Ale przy dalszeJ
ści pisarza, należy oddać jej s.prawiediilekturze Filiponki już nie „widzimy", nie
wość od innej strony.
odczuwamy jej nawet jak'o postaci. FiliA więc, ilość ludzi nagromadzona na
ponka staje się problemem. w. koz;ispiracyjnej organizacji ona „była 3ak srubk~ przestrzeni malej noweli, dąże nie pisarza do eróżnicowa nia i powiąZJania wzaw maszynie, jak mały trybik, i d~ięki
jemnego tych ludzi - W!'lka zuje na jego
wielu tego rodllaju śrubkom i trybikom
ambicję ogarnięcia mechani zmu społecz
nasza maszyna wciąż pracowała, wciąż
nego, wyjścia poz.a czysto osobiste dramabyła w ruchu". Dziewczyna pochodzi ze
ty czilowieka, ciążące do d'liś na twórczośrodowiska Filiponów.
Jest to grupa
ści wielu naszych pisarzy. Narbutt stara
chrześcijan, która w peiWIIlym okresie historyczmym wyrażała „bunt przeciwko się rozszerzyć krąg w swej noweli na atmosferę życia podczas okupacji, zaznacza
skostnieniu ortodoksyjnych form chrczes:okicowo postawę robotnJków w walce
ścijaństwa". Filiponi odmawiali noszenia
przeciw Niemcom, ich bezkompromisow<i
broni i udz•ialu w wojnach, w ich wsiach
po1:1tawę w fabryce „Union Textile", ukagrom adnie uprawiano rolę i głoszono rówzuje ludzi robiącyoh interesy w zamęcie
ność między ludźmi. Dziś młoda Filiponokupacyjnym. Niestety, znów nieumieję t
ka walczy po stronie bojowników lewicy,
ność zarysowama syiwetek i zagadnień
bcłtaternka śmierć z bronią w ręku przes,prawia, że nie potrafi ukazać dostateczkreśla jej prziy należność do tej my innej
nie wyraźn ie wspomnianych problemów.
r eligii , ale umacnia !Ziw iąze~ międzJ'.
Chce pokazać bohaterów w konkretnej
współczesnymi rewolucjonistami, a_ tymi
akcji, nie przez statyczne obrazy, ale przez
13iło.1mi @Olecznymi, k•tóre w minionych
ich działanie. Nie zawsze to się mu ujaokiresacih historyaz:nych Vodjęty walkę o
je, warto jednak podkreślić kierunek jewyzwole nie człowieka. Nie wdając się w
go usiłowań.
ocenę
słuszności
posta1wienia sprawy,
<:hoćby dlatego, że autor ją z1ary.sował bez
Dążność pisa·r za do ogarnięcia r zeczykomentarzy, należy stwierd zić, że pro- wistości społecznej występuje wyra ż niei
blem FiHponki, gdyby znalazl: oparcie w
w noweli ziatytułowanej „Targ w B l"lydamocniej zarysowanej postaci i gdyby zaczowie", ~z~e mamy do ozynienia ze Ji,rojął w utworze pcizycję pierwszoplanową,
dowiskiem bardzo swoistym, bo poleskim,
dałby całej nowe1i określone oblicze.
w Polsce przedwirześnlowej. Obrazi życia
w miasteczku Brzydaczów jest si !niej
Tymczasem Narbutt swoją uwagę skie<iwiąza ny z politycznymi i socjalnymi iz.a. rował na wspomnianą komórkę konspiragadnieniami kraju, niż konspiracyjna
cyj ną. Nies tety jej c złonkowie, podobnie
grupa w „Filiiponce". Brzydaczów jest
jak Filiponka, zostali potraktowani zbyt
z.różnicowany
wyraźnie pod względem
szkicowo, nie wyrośli, podobnie jak i ona,
światopoglądowym, klasowym i narodona postaci, rozbił ich autor na a.tomy nawym.
strojów, drobnych czynności, dialogów,
Baron Wojda reprezentuje świat arystoktóre ich rzbyt powierzchownie charaktekracji polskiej. Mimo że w utworzie wyryz1ują .
I 'lnów włączył grupę ludzką w
stępuje on w roli fabrykanta, zdradza cezagadnienie, 'ale niestety, w zagadnienie
o wiele mniej przekonywające ni ż problem ch y i aspiracje posiadacza ziemskiego.
Baron tak mówi do swojej żony: „Wiesz,
Filiponki.
Mit niemieckiego generała Molder sa, Ka siu, kiedy położymy na obie łopatki
tego Li wszyca, to i naczej będzie się nam
który jakoby ajż€gnując Siię od Hitlera,
żyło. Odremontujemy nas2l zamek za Ba· chce nawiązać łączność z pol-skim podziebią Kępą. Służbę sprowadzimy z miasta.„
miem. staje się osią utworu. Mit okazuje
Jak
· · ojciec będę żyć. Jak dziad". Lecz
się podstępem gestapo, na którego u sł u
żeby ,1 olożyć" k<mkurenta Liwszyca, bagach był jeden zi członków konspiracyjron musi obniżyć płace na swoim tartanej grupy - Ructi. Niemcy chcieli przy
ku. Tu się już s tykamy z zagadnieniem rookazji pertraktacji na temat Moldersa,
botniczym. Robotnicy w odpowicd7ii na
wykryć całą organizację, a przynajmmei
nk c j ę Wojdy, proklamują !ltrajk.
je j przywódców. Podstęp jednak się nie
L ecz powierzchowność ujęcia problematyki zaciążyła i na tym u tworze. Strajk
nie uda! sic;, bo so lidarn ą postawę robot•) Ignacy Nar butt „Filiponka". Wyd.
n ików naruszył pog,rom Żydów w Brzyda...
„Ksią?Jka i Wie dza", W-wa 1949.

czowie. Bez:pośrednim powoO.em pogromu
była wiadomość puszczana
przez Cyganów koczujących w pobliżu miasteczka,

jakoby żydzi ziamordowali Anitę'. żo_n~
kolonisty Neumana.
W rzeczyw1stosci
mo11jersl wa dokonali sami Cyganie, w
celach rabunkowych. Pogrom nabiera charakteru krwawego nieporozumienia. Na
tym autor poprzestaje.
Czytelnik, konfrontując utwór ze iznaną
mu zi doświadczenia rze czywis tością historyczną tamtego okresu, zapytuje: dlaczego pisarz. nie powiązał akcji pogromu
z t e ndencjami społeczno-politycznymi owego okresu, nie ukazał właściwy ch
sprawców odpowiedzial nych za zjawisko
tego rodzaju, chociaż sam wspomina o ich
istnieniu na tereme Brzydaczowa"? Inspirator narodowców ojciec Łazarz, były oficer Petlury, jest stałym gościem w domu
barona Wojdy. Pogrom Żydów, który odciąga uwagę robotników od ich wal•ki z
fabrykantem, jest doskonałym sprzymierzeńcem Wojdy: To są przesłanki, ZJ których
autor powinien był wyciągnąć
wniosek jednoznaczny. Nie mogę 'Zgodzić
się z tym, aby utwór dotykający najboleśniejszych
momentów prawdy historycznej, momentów, i to z,aznaczyć trzeba,
uka.z.anych pra widlowo w ich generlie, zaw'sl ostateczme w próiilli niedopowiedzeń.

Teraz jeśli chodzi o tę prawidło•w.ość zaplanowania punktów wyjścia do społccz,
n ego obrazu. Otóż pisarz potrafił odjać w
syntetycznym skrócie atmosferę życia opisywanej okolicy. Prz2czytajmy poniżej
cyt owane fragmenty:
„żydZi -otwierali okienice. Ożyły odrap ane, przytulone do siebie brudne dr€'wniaki. Na ulicy Handlowej rozpoczyna się
dzień pracy. W ciemnych jak psie nory
sklepikach nad cuchnącymi rynsztokami,
można kupić machorkę, naftę i sól, mąkę
i perkale. Kupić? To określenie dobre dla
dawnego systemu handlowego w Brzydaozowie. Tu w sklepach uprawia się hand el ·wymienny. Rybacy i rzeczni kł uso,w
nicy z wożą głuszone' w pańskich stawach
karpie i szczupaki. Myśliwi - skóry.
Chłopi miód i siano. Płacą pieniędZlffii
tylko tartaczni robotnicy". Zimą zaś, gdy
izamarzną rzeki, jedyne na tamtych ziemiach szlaki komunikacyjne, życie z.amiera i mieszkańcy ulicy Handlowej „wypetniają długie blankiety wekslowe, opatrZJOne godłem państwowym". A oto polityczne cienie tamtego kraju: ,Na Babiej Kę
pie Zięba-Kulawiec urzęd~ika ut-opił. Za
to przybyło kilkudziesięciu policjantów i
ćwiczyło chłopów po ehatach„. U Wasyla
Dunina, kowala i ruSJZnikarza znaleźli
sześć nowiutkich karabinów zi 'obciętymi
lufami. Sternik Baryłuk opowiadał, że w
tartaku liwszyckim w Bobrzyniu robotnicy za łożyli związek i zaprosili chłopów na
wspólne zebranie".
Styl Narbutta jest niecierpliwy, nieswkojny. Prizechodzienie od bohatera do boh atera ,od sprawy do sprawy, pozwala pisar:zowi dać utwór barwny, poruszyć liczne wątki, ale utrudnia mu opanowanie
~a!ości. Poszczególne fragmenty, wiele
ich, pobudzają fantazję c11ytelnika, książ
l~ę cą;yta się z 1.ainteresowaniem, mimo,
ze po przeczytaniu jej ma s ię różne pret ensje do a·utora.
W szkicach Narbutta jest jeS'Zczie zbyt
wiele białych plam, należy czekać aż je w
dalszych utworach wypełni.

albo przez publicy"5tę pod moim kierow•
nictwem, poddano przeróbkom bez porozumienia się z redaktorem naczelnym,
i to do tego stopnia, że prezes rady nadzorczej grupy komercyjnej (akcje „B")
usunął liczne ustępy motywując to tym,
iż poglądy polityczne wyra~on? zby!
gwałtownie. Motywował dl'lleJ, ze ch~c
należy trzymać się cgólnych ram pol!tyki Partii Pracy należy też pamiętać,
że istnieje poważny odłam nie-labourzystowskiej opinii publicznej oraz powazny odłam opinii finansowej, która 'lapatrywala by się krytycznie na tego rodzaju komentarz2. Dlatego też komentarze te powinny być czy to zmienione
w pewnym stopniu czy też wykreślone.
Punktem szczytowym jednego z takich
zatargów była moja re.zygnacja''.
_„ •
- Pri 1 ;1wwiet:i~1,a.ł, ze były wyp l-c.„a
zmiany artykułów wstępnych?
- Była pewna ilość wypadków, kiedy
strona komercyjna (tzn. Odhams Pres.s)
'zmieniała artykuły
ws tępne .
Nie znam
wypadku zmiany artykułu wstępnego
przez stronę polityczną (tzn. Labour Party).
- Czy sądzi Pan, że r-rzyję+a ~ „Dally
Herald" praktyka rcizdziału komercyjnej
własności od właśności politycznej jest
przykładem godnym naśladowania
dla
innych pism?
- Sądzę, że jest w tym może ziarno
dobrego pomysłu. Gdyby się miało pójść
po tej drodze, należałcby przeprowadzić
o wiele bardziej staranne rozgraniczenie
i us talenie, co jest •polityką komercyjną
a co jest polityką właściwą lub kulturalną, niż to istnieje w wypadku „Daily
Herald". Wcale nie jestem pewien, czy
to rozwiązanie jest idealne„.
1

O.KRES „W.SPOLNYCH INTERESÓW"

Istotnie rozwiązanie bynajmniej „nie
jest idealne" z punktu widzenia interesów klasy robotniczej, których orędow
nikiem - w teorii powinien być
„Daily Herald". Trudno natomiast o bardziej idealne rozwiązanie z punktu widzenia interesów kapitału reprezentowanego przez koncern Odhams Press.
Swiadectwo złożone przez Francis WL
lliumsa jest druzgocące i nie do zaczepienia. Fakty są jasne: kapitał finansujący
a raczej mający własność organu Partii
Pracy może dyktować - i czyni 10 - li'n.ię polityczną pi~ma, pomimo różnych
pięknie sformułowanych zobowiązań umownych.
Jezeli w tak zasadniczej sprawie, jak
stosunek do polityki Chamberlaina i wojny, reprezentanci kapitału potrafili przeforsować swe stanowisko i wbrew opozycji Bevina (wówczas) i Sir Walter Citrine'a oraz innych przedstawicieli Zwią 
zków Zawodowych usunąć wprost redaktora - to cóż dopiero w „mniejszych"
i bardziej codziennych kłopotach.
Co prawda obecny redaktor naczelny
„Daily Herald"
Cudlipp, zeznając
przed Komisją prasową oświadczył, że on
nic ma zatargów ani nieporozumień z mo
<:odawcami kapi.talistyc.znymi, ale cóż
w tym dziwnego, lub nadzwyczajnego?
Przecież d ziś nie ma już nawet pozornej ,
formalnej rozbieżności między interesami politycznymi wielkokapitalistyczneJ
finansjery a polityką dominuj ącej w partii i w rządzie prawicy Labour Party.
Czy spółka Odhams Press, Li:d. ma
skreślać „zbyt ostre" ustępy z artykułów
napadających na demokracje ludowe, lub
szkalujących
państwo socjalizmu?
Czy
współwłaściciele , ,Księgi Lordów" i „Daily Herald" są zainteresowani w naciskaniu na redak cję, aby codzennie :i bez
zastrzeżeń
n i e popierała planu Marshalla? Czy kapitaliści mają 'Zakładać veto przeciw polityce organu „socjalistycznej'' partii popierającej
mordowanie
związkowców i
lewicowców w Grecji?
Przecież żadne pismo jawnie kapitalistyczne innej polityki by nie prowadziło.
I dlatego dziś redaktor naczelny „Daily
Herald" nie musi walczyć przeciw skreślaniu mu artykułów za jego plecami bo harmonia jest idealna. Finansjera stojąca 'la Odhams Press
może spokojnie
lokować swój kapitał w „Daily Herald".
Z tej strony nic jej nie grozi.
KONTROLOWANY KAPITALIZM
CZY KONTROLA KAPITAŁU?

Tak samo jak „trzecia siła" okazała się
tak samo fikcją jest „Daily
Herald" jako „socjalistyczny" organ Partii Pracy. Jest to własność businessu wydawniczego, który z równym powodzeniem i
zamiłowaniem
zainwestowałby
swe kapitały w innym d zienniku zajmującym
czytelników trzema „najpoczytniejszymi" tematami: „crime, sex, sport"
- zbrodn ia, erotyka i sport.
Po prostu Odhams Press - by powtórzyć słowa Francis Williamsa spekulował na w.zrastającej popularności Labo'llr
Par'ty i na zorgan:1z..owanej ma1sie przyszłych czytelników. Dając ,Daily Heral<lowi" 2 miliony nakładu ' równocześnie
faktycznie zlikwidowano ,,,.;alczący z trud
nościami, ale mający już blisko 1/ 2 m iliona nakładu poważny niegdyś i poważanY, organ ruchu zawodowego i Partii
Pracy.
Losy „Daily Herald" są pouczającym
przykł.adem, do czego w ostatecznym rezultacie doprowadzić musi polityka oportunizmu i kapitulacji, obecnie oficjalnie
obwieszczona jako program wyborczy na
rok 1950, polityka, którą ostatnio w ta
kich słowach scharakteryzował ~many te:
oretyk Partii Pracy profesor G. D. H.
Cole:
„Cały program r obi takie wrażenie że
jest to raczej próba skonsolidowania 'gospodarki mie?z~nej jako trwałego rozwią
zan i~ zagadmen społecznych, niż „druga
rata konstruktywnego socjalizmu. Jest
to raczej próba u statkowania się w keynesowskim ustroju pełnego zatrudnienia
niskiej stopy procentowej i kontrolowa~
nego kapitalizmu, niż torowanie drogi do
społeczeństwa prawd ziwie bezklasowego".
Ko.ntrolowany !<apitalizm? Raczej kapitalizm kontroluJący i nad zorujący Partię Pracy, używający jej jako narzędzia
- podobnie, jak Odhams Press kontroluj.e !,Daily . Her~ld", jedyny oficjalny
dz1enmk ang1elsk1ch związków zawodowych i d zierżącej teki ministerialne Partii Pracy.
fikcją

PRZEGLĄD

PRASY

Dwie awangardy
albo Balzac, Puszkin i Rolland
Wybralem te nazwiska na chybil trafił.
dać tytul: Mickiewicz, siowacki, Saltykow-Szozedrin albo
P11JS<•k~n, Byron, Słowacki. T akie bowiem
są zaintere..sowania na.szej
prasy literac7• iej, .za:intere..sowania slu.szne i godne najW);tt.&<:ej pO-OIWJaly, gdyż wywoctzą nas fil
reaUmnu krytyczn ego literatury X I X stulecia 1rn drogi rewolucyjnego
huma11wmu
R omain Rollanda. Siady tych zaintere.sowai~
odnajdujemy w zwiq~ku zapewne ze skupianymi w jednym roku kilkoma datami
jubile1toSz:owy>mi w całej niemal literackiej
:rmsie paZ.S.kiej. Ale 1nnie zaj'mJUje w tej
chwili nie tylko to, iv jaki sp osób upamięt
nimny w pra.sie l iterackiej roc.znice. Zajmuj e .m nie żywo i1vna sprawa - OZ1J w tym
cainteresowa.iniu dla „klasyków", które przejawia się we wsz:yst·kkh numerach 1)J8Zystki ch tygodników polskiJch - zwlaszcz.a ty·
golbników zwi~an yc h z obozem l ewicy spoleoznej mam 1;,patrywać ucieczkę od zar
gad.nieii literatury - współczesnej,
czy tei
przeciwnie - nawiązywanie ścisłych zwią.z
ków mipdzy
awm1gardą
wspólozesną i

Równie <tobrze nwglem

awangardą p1-zeszlości.
Pojęcie
awangardy w przeszłości latwe
jell<t cLo 11stalenia. B yli to w przeszłości ci
pi.surze, którzy-parafra.zując zdanie wypo·
wied.lliane prz ez Bieliiiskiego o P us-zkini e
a przytoozone w a1itykule sprawwida,wc!!ym
Zofii D ąbkowskiej (,,Bfo~if!.S'ki o P U8zkinie",
Odrodzenie nr 123) portretowali wlaS'ną klasę społeczną, atalcujq,c .„wszystlco w tej klar
.sie, co prz eczy hu-ma11itaryzrrno-wi". D efi·
11icja awangai·dy (oczywiście .mowa tu, nie
o
krakowslGiej
awangardzie poetyckiej)
1.Csp ólc.zesności, jest n·ieco bardziej slcompli·
kowU1t-a, ale. myślę, że się n ie pomylę, gd'!J'mówiąc o u.terwtm">Ze p owiem, iż są to ci
pisarze, którzy usiłi;,ją przywrócić godność
c:-łowiekowi. Ponieważ przywrócenie god·
n1.1~ci człowiekowi w naszej epoce historycz·
n ej nie może nastq,pić inaczej miż po prze,z
o balr n ie sy.s tem.11,, który t ę ood'11X>ść ozlo W'.6 ln1d odabral - Sl/'Stem u oopHali<Stycznegr>, t< f!.pOrla więc nam stwierdzić, że awangnrrL~ w.~pólozesną sta.nowią oi pis<11rze i ci
inte./ektualiści w ogóle, którzy zawngażowa
h się swoją pra.cą i twórozośoią po stronie
k!asy robotnicz ej, przeoiw S1Jstemowi kapitali.stycznem11,, o wyz•wolenie człowieka z
n iewoli, o przywrócenie mu pe~nej, utraconej przed wieikami g o dności.

Nic d ziwnego,

że łączymy s-ię

dzi§ w okre·
wla.8nie godność 2
owymi pisarz ami p1-zeszłości, któr z y w swoj ej epoce dokonali roerac hunku z klasami
lJant•j<11cy1mi. Stąd naisz e IZ-OAinteresowa.nie d la
ivicllcich postępowych pi.sa1"zy po l skich , dla
wielkich
postępowych
pisarzy . F1·ancji,
Rosji, Angli i c.zy Niemiec. Tygodmliik i lilterack-ie, które mogą byó w p ewnej mierze
świa.d.cctwEnn tych zainteires-owai i i ws.ka~·
tiikiem ich, żywego · roz w1Fj1i, nie zadowalają
.~ie

wciętej

walki o

tę

s-ię

jedynie tradycyjnymi panegirykami, ale
uzasadnió te zainte1·esowania. W
n1;,merze „Odrod.z enia" poświęciFnym P u.szkinowi znajd1ujemy nie tylko piękne prze·
kla.dy jego poezji (Ważyk zamiieszcza przeJaoo kilkunastu str of „ O niegit1ia", Tuwim pl'zek!a.d kiiku wiers-zy lirycznych) ale tak·
że ów wspomnia11y artyk1u (,,Bieli1iski o
P 1l.Bzkinie") relacjonujący są.dy wielkiego
krytyka o wielkim poecie.
s tarają się

W pop1-zedmim
wumęrze
„Odrndzenia"
znajdujemy znouni świadectwo, że awan·
.ąwrda w
kv..lturze, którą s-tarają się dziś
godin·ie reprezentować pisarze lewicy, ma
pi~kną tractycję, związaną nie tylko z imionami wieUdch pi.sarzy XIX stuleoia, . ale
i. z bliższymi na.szych za.ga<f.nień i. spraw
pisa.1"Zami
współczesnymi.
„Odrodize nie"
przypomniało mianowicie wypowiedź sprzed
osie•mna.st'li lat Roma.in Rollanda na temat
Panewropy. Ronanci, wielki Europejczyk,
mternacj'onalista, przeciwnik wojen imperiwli.stycwnych, wypowiada się n·iedwu~nacz
nie o s1msie, jaki mają hasla paneuropejskie w .systemie kapitalistycz nym. Rolland
twierdzi, że wysUrWM1e p1·zez k l asy panujące
projekty jedności europejskiej są po prostu
maskami podboju słabszych przez silniej~·zych.

Wielką

zaletą

i

wielką

zasl.ngą

polskiej
lit era.okiej prasy pe·r i ody<xmej jest nwim
zdmiiem, to wla.śn·ie, że ' 1we ogranicza się
ona do roli sprawozdawcy wspólcze8'no.§ci,
ale że sięga do tradycji postr powych w literaturz e, że przypomina nieusta.nnie zdobycze lat i. epok minionych. W t en sposól)
wzbogaca się świadomość czytelnika, umacnia się w nim poczncie, że nowa awangarda kulturalna w P olsce walc zy o starą sprawę c~lowieczeństwa. Bywają tradycje zie i
dobre, jest d zie·dzictwo .zobob01iu i ciemnoty, jest dziedz:ictwo
rozs1~a1w i post ępit.
Wszystko, co robi się d~i.§ w Polsce w dziele kultury, świadczy, że chl1~bimy się t111n
dr1igim dz iedzictwem, tą drugą tradycją.
Jesteśmy spadkobiercami internacjonalizmu
Mkkiewi.cza, radykalili1mu Słowackiego, rozsądku fram.ouskich marali.stów, wielkiej m i łości do człowieka, zawartej w
rosyj.sk iej
p r o~ie XIX stulecia. Ale clicemy także byó
twói·cami tych rwunjch 1vartośoi, które każ
da epoka hist orycz na dorziica do wartości
już zdobytych. Chcerny pr·zeto, staramiy s i ę
być awa.ngardą naszej
epold. Pragnie1ny
przywrócić 1~owy sens starym słowom ludz·
kości o swobod:>ie, równości i braterstwi e.
Wyqi isujemy je na nowo z e słownika naszej re,w olucfi, podobnie jak to czymili nasi
wiewy poprzed•nicy kroczący w awangar ·
dzie s-woich epok. P rowad-zió ctalej ich wiel1,ie d.z:i elo - to najpiękniej okazać im cześć
i miłość. Najgodniejszy to człowie ka trad ycjonali.~m! Przeciwstawiamy go tradycjonali<1mowi z alJObonn i ciemnoty, lęku i nie wi.ar.1J w twórcze siły człowieka., lctóre wyzwala rewol1u;ja.
ph.

Forre.staliti§
pernicio.sa
J aik doniosła prasa. codzienn a, rząd
francuski odmówit p rof. Stani sławowi
Arnoldowi, wybi'tn€1mu historyk.owi, delegatowi P olski d o UNESCO wizy wjazdowej na paryską ses.ję taj organizacji.
Chorob3 znana pod .nazwą f o r r es t a· l i t i s iP e r n i c i o s a, zawleczona do Eur opy Zachodniej z planem
Marshalla, w zaslraszający sposób szerzy
si ę .osta1tnio wśró d niektórych mężów ~ta
nu w nad atlantyckich krajach naszego
kon'lynentu. JaJk stiwie.rdza m ikrobb log;a,
zarazek tej choroby przebywa głównie na
banknotach dolarowych. Porażając ośrod
k i mózgowe mniej odpomych orgc:mizmów
wywołuje objawy pc.ctchne do manii prześla dowczej, al e zn aczni e ostrzej.s ze i. -:zd•niem specjalistów - o wiele trudnie3sze do leczemia„
P·

Franco .sqpie
Labourzystowski rząd Wielkiej Brytan.ii
- podo•bnie jak TZąd. USA - w idzi w faszystowlSikiej diyktatum.e gcnerah.3. Fran~o
w H i.wpainói jedlrl.ą z tw1er1~ JJmiPena~,
zmu· ki~órą trzeba ur,u:yunac i W:!llllO-<:mc.
Nie 'ma w ttyirn ni.c dziwine,go ani .sensacyjn e"o. S e•nsacją dnia stało si ę n.atomiasil w
A;g•l'.'i ostatnie przemó•.vienie hi!Szipań.ski ~
go dyktatora. Urażony ~naną de'<;Y7lJą
ONZ, o<d•r:zuca·jącą pod nac1sk1em panstw
dEmokra,tycznych i opin~i ś-wiatowej legalne u .sanikcj1cmowa1rJi.e sloounkÓ'W z fa51zys to·\N1:;1ką H rs:llpanią ora'Z o:l:mową pożyczki
z Bai:11ku Ek51Por:tor,vo-Importowego
Frainc: w mocno n i€łP'l"Zyjemny sposób
zaatakował

Wielką

BrY'tan1 ę.

Zdradrz:ił

mian•owtlde, że podczas wojny w r. 1940
ówczE1Sny premier a:n.gieló'ki ChuTchii11,
o biecywał Hi~lzpa:ni i francuskie kolo1:111e w
Afryce Północnej. Jak wiadomo, F rancja
była wówozas oku,powana p r zez hLtlerowców ...
FranicQ sypie swoi·ch wspóln ików i opiekUIIl'ÓW. Z ja.wisko, dobrze znaine z krnnik
kryminal:nych. W śiwiecie przes'tępczym
pan'l1je moralność, krt.órej my, zwykli l•..idlzie, ruie ro2JU1miemy, t ak jak nasza moTałność n ie jest tam roz.urrniana.
p.

Hanna

Zqon

W Ca~11!les znnar•ł r.v wieku lat 42 a.n.typ isarz niemiecki Klaus
faszys•tolwski
Mann, syn au tora „Buddenbrooków", Tom a·s za Maruna. Wycho:wany w a.tinmsfer.ze
wysokiej k uJ:t'UTY domowej, hyh swego czasu sław1.1ym :w Niemczech
„cudotWnym
d ziec.ikiem", mi·ał bolwiem roQ.ed!wie ,pięl
naście lat, gdy ukaza•la się jego picr'M>Za
kisiążka stanowiąca dziecięcą satyrę „sy·
na na ojca - literata", wedltug określenia
samego .aiuic1ora.
Z jego późniejiszej twórczości na specjaln e wyróŻinienie zasl'Uguje pornieść o

kich a '!iak :ruchliwych kuilt'Ur all!'lJie K i el..e.

Aleksandrze W.ielkim oraz świetl:ie op9wiadanie .pod tytu~em „Mephissto", od~ła
niadące
kulisy goebbels•owskiej propagandy. P onadto już w roku 1929 Klaus
Mr.:llnn c~9ublikowa.!1 w ścisłej współpTacy
z siostrą odwaŻiny i IJ)raiwdomórwny w crwej
postaw.i e anityil11JPeria.Jisitycznej a proooojalilstyczl:iej reporta.ż z podróży n:iokoło
ś'wia ta przez Amerykę, Daleki Wschód i
Związek RaidzieokL Był typowym pr.zedsta1wrciel-e1rn rozgałęzionej rodziil1y lite;racki'cj Ma.runóiw, kltóra od same.go początku
stanęła na pozyicjach antyhi.tlerowskich.
Ci!: żko chory Tomasz Mann nie rz.dioła !
pnzybyć na pogrzeb syna.
lm

:Prrzy oc!i.siłonięciu tabl:icy przemawiiali : ob ,

B ie.żanek i Ądolf Sowiński. Obydwa j mówcy podk.reśUli roJ.ę Żeromskiego jako p~a.
:rza SJP'Ołe·czinego, o rzadkiej i wielkied m o,..
ralności dającej się w cadej pełni ocen:(:
pr.z,eide wt;zysitk im w naszych czaisaah, gdy
sytuacja historyczna wyjaśniła i potiwi,er<kiła <lonio•slość iszturk i fr?Ole•cznej w ogole.

ks

Szkapa i duch

Nu czci Ścieqienneqo
i Żero,..skieqo
W Kiekach, mieście ks. P,i'O•tra Scieghmneg() i Stef.ama Żeromskiego, odbyły się
osrta:tni'o dwie uro•c'zystości ziwiąrzaine z kultem tych pclS'baci: dnia 2 birn. otwarto w
Muzeum Swięt<llk:myis.k;nn wys tawę pod
na'Zlwą „Ks. P.iorr ścieg ,enny na tle epok i", a w dl.1iu 5 blm. doko~•::mo odslunię 
c1a t abli.cy upami ętniającej pobyt S tefan.a Zeroms:kiego w murach kieleckieg:>
grunnazj'lllm, tej .samej szk'Oły, w której
u.czyt się niegidyś Piotr Ś ciegienny.
zorganitzowami. w Mmeuun świ ęitolkrr7JY·
skirm jpmez Mariaina Tyrowicza wy.s1tawa
poCl. na?Jwą „Ksiądz P~o'lr ści~ienl!ly na
tle epo1ki:" daje w postad uporzą:ilkl::irwa
nych w systematycz:ne dzi•ały ksi'ążelk , ~a
so1pi.sm, Tycin i eksrPonat&,,y rzct::'Z'Owych
(stare ubiory chło.P'skie, m:xiel chałupy,
stare narz ędzia roilnicze i g:isIXJ:h rS1kie)
przejrzysty obraz epoki i .s.pi~rn ks. Soieg1er:r.ie,go. ZwJęZJłe napisy mają,ce ch.airak·
ter kTó'lk i•C'h mot.a.tek kro1nikaTsko-informacyjnych wprowadzają Widza w treść
ela,ponatów, wśród których zrwracają uwa-·
gę au.tentyczne rękopiisy k5. Sciegiennego
1 jeg,o wyLarly Tyngr•atf rz miediziane.j bilac'hy. Rolę pnZJEJWodin~ka po wystawie od.grywa opracowany również przez Maria~1a Tyr'owioza wyc!Zerpują.cy kata.lo1g, k tó·
;:y już moż:na nazwać małym d'lieJJkiem
.historycznym. Zniajdwjemy w nim całko 
wity chyba kon"'{Pekit literat'ury przedmio tu. Uważamy, że po dwunniesięczrnym jak pr?..€'.vidują organizat':>'r'Zy - pobycie
w Kielcach ·wystawa powinna ruseyć na
objaw .całej P.olski, aby irazpows:z.echnić
wiedzę o p.i.erw&Z.y m w Polsce świadomym
rewolucjoniście chłopskim.

Druga .ze w.spomnJanych uroczy;sitości tablicy ku czci Stefana że
J'01mskie1go - była , moż;na powi>ed·zieć, ak·
,tern wtórnym, chodz;~.o- bowiem o rekon:st't"Uk,cj ę :taib1icy, ' k':.óra ,powstałn w roku
1932, ale w c<zasie wodny xo•stała - ~b 
dobn.ie jak Wiele innych pomników zn iJstz'czOlna przez Niemo::ów. Ta wtórna
wro cizystość m:,aJa cha'rak'ter świ e tnej manifestacji całego miasta, owych niewielodr;l'O•nięcie
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Z TEATRÓW ŁÓD,ZKICH

STANISLAW BRUCZ

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ
znaczy to, że :zginie oi raz'll: wystarczy ro·
stwie, nie wych<>dząc poza jego m a terię.
~a1rzyłem .na „Morailność !Pani Dulzejrzeć si ę dokołia, aby rzauważyć w naznajduje insŁrumenty badania ~ ze stano:okiej", wy.stawioną w Łodzi w Państwo
szej dzisiejszej rzecrzywistości stagnujące
wym Teatcw Powszechinym, jak na sztUJkę wiska jego własnej moralności wykrywa
wc:roraj nR.pisRną . W istoc:l', tak zwany brzydotę. nikczemncść, obłudę, jałowość kałuże duls:z.czy-z:ny. Gdy jednak za C'zasów
Zapolskiej było to nicWlkrzone bagno,
dulszczyzny. Wszystko je.:>t „d:tls~... c·· w
ząb czasu nie szarpnął tej komedii, nie
MÓre,g.J. wy'Ziewy rzat1•u wały całą atrrno.sfewyil1obił na jej formie i k-0mpoizycji . ani · tym świecie, nawet - a może przede Wf,zyrę społeczną, dziś są to już tylko kału że
stkim „bUJD t" Zbyszka i „nadz i ę:nskie" u·
j€.'Clnej ZJma1rszcz.ki, m:trno że „pani Du.Iska"
skazane na wyschnięc i e. Gdy WYJParują
niesienia Meli przechodzącej po p ':'-ntu
ma już bel et bie.n czterdzieści pięć lat.
doszazętni e, sztuka Zapolskiej nabierze
kryzys wieku przeł·omowego; zm azan a
Jej niep.rremijającą młodość sklonny jepełni klasycznego wyrazu jak,o definityw·
dullszczyz.ną
jes•t
również
uw1e<h.rma
silem t>!Ullnaczyć k·t a.syicrznością j ej budowy
ne okreśfoni e ;tego, co należy j uż do p;rzeprzez Zbyszka służąca Hanka, kto :a ostai j ęzyka: jej koTI1Sltrukcja j•es•t tak Stpoi.s1.a
sizłości. Znamii; czais•u nie umniejsza w ię c
tecznie decydu je się sprzedać ~wą cnvtę
i jedn.oli.ta, d:alog - talk oszczędny, trafny
,.Moraln'Ości pani Dulskiej", przeciwnie
ize wysoką cenę tysiąca kJ""Jn. A jcdr;ak
i ceQny, treść i'l11telektualna - tak vdce- nadaje jej cha.ralkte'l' klamry zamykawszystko sprzyisięga się tu prz.C'ciw d uldz.Jna, że ;sztuka ta w spo•s ób n atu ralny
jącej Erkończony hi.sctoiryczny etap miesz·
szczyźnie,
demaskuje ją i ;,Jrzygważctż a.
wy.swwa się dziś na j edno z czołowych
czaństwa i myśli mie'Szczańskiej .
mieJSC klasyCZlilego repetuaru.
J estem D'.agnoza jest nie-ubłagana w swe) surowości. Każtle słowo s ztuki, każda r eplika,
przekonany, że za parę la;t, kie<ly w i.erPrzedsta.wienie „Moralności pani DuJkażda scena krzyazy prawdą.
Bo p rawspektywie h is.torycznej jego treści s,p<:>łec:z
skiej" w !łlódxkim Teatrze Powsz echrny~
da, inna w każdej e,poce, jest przeciet. niene odlklarują się ostateazn:e, teatr Za:Poljest wyn.i!kiem s=ęśliwego
spotkama
skiej s tanie tuż obok teatru Fredry: jak zmienna w wyrazie a.rtyst ycz·.w m - czy to
dwóc'h kobiet, w jednakiej m ierze obdabę.dzie
„Mieszczuch szJacl1c1ce:n", „P"n
ten jest p omnikiem zmierzchaj ącej drobrzonych inteligencją tea•tru, tym specyficzJ ow:a lski" czy t eż „Moralnoś ć pani Dul·
n ej .szlach ~y, tamten jest ,pomnikiem unym zrrnysłerrn, który nie często się z~a
skiej",
rza w .śtwiec i e k'Omediopisarzy i aktorow.
padaj ącego drol:mCJ1IDieszczańs~wa.
Mówię o GabrieH Zapolskiej i Jadwidze
Nie ma w „Moralności paini Duls;<:ej"
O czywiście nie wolno nie dost::zegat w
Chojnackiej. Reżyseria Chojinackiej wydoan i jedinego słowa, lktóreby trąciło m.łodi0sztu ce znam ienia czasu, j ej czasu. Wychobyila z t ekstu sztuki całe rz.awa'I"te w :n.im
po'1sk;m pompieryZl!Ilem, które.by n ie rrJ ew anica naturailstów, Zapo~ska po!m uje
boga eotwo, w srzy.stkle j•ego o s.trza, wszy.st·
śc.Lt.o się w naszym dz.hs:ej.szym , trze;i;wym,
mieszczaństwo nie jako l1 istoryczną
for·
kie jego odcienie, pół- i ćw:erćtony.
racjonalistycznym języku; n ie ma w niej
mację społeczno -go spoda rc zą, lee"?: j ako g aPodkreślam : tek .s tu - gdyż ChojnaC'ka
ani jednej s ceny, kt órnby raziła naszą
tunek psych·o-b'.ologiczny, ~ako przyrodnipojęła swe zad anie jako najstaranniejszą
wrażliwo ść,
naiwykłą
do syntelycz.nych
cza kategori ę natury ludzkiej, r.i e J'Cdlc.c bslu:gę te!kstu pisarza, najpełniej-sze jego
skrótów i el:,Ptycznej zwi ęzliości. Ale klagadącą Z'ffiianie wraz ze !Z:ffiicrn:l warunwcielenie sceniczne, bez żadnych naddat·
syczność Zapolsikiej tkwi g1ębiej, nie wyków społecZJnych i gospodarcz)"·:h. Pffyków i reżyserskiej imiojszczyzny. Jest to
czer:pu.je się na powierzchni walor;)w f<r- misityczny zaduch w t eat rze Z apol~ id ej
naj1lepszy, moim zdaniem, rodzaj reżyserii,
malnych. W j ej epoce było wielu krytywy:p!ływa z j ej przekonania o wiec.zn cści
przy któr ej praedstawienie upływa t ak,
ków mieszczaństwa., a le żaden :'lie używał DuWsk~ ch, z niewiary w moiEwo ~ć i .skujak gdyiby reżyserii wca•l e inie był-0. Potak czysty•ch narzędrz,i badain:a. Sztuki Auteczność rz..miany. Jeśli si ę nie myl ę, =edy gusta Kisielewskiego, jednego z najwynym rzecznikiem autorki w „M·Jra lności dobn.ie j.ak Zapalska za plecami 5Woich
postaci kryje s i ę Ch.ojnacka za :ptlecami
b utniejszych komediopis a.rzy okres.u M!opani DUJusk iej", wyrazicielem j ej op:nii
swok'h ak tocr:ów, n ie wychylaj ąc się cora'l
dej Polski, są .skażone airtystoot Nam secejest Zbyszko w ch:wi•laoh swego · „b untu";
to, aby mrugnąe do w id za: pat:rzcie, oto
ł>ji, cygańską pogardą chla filistra; dramaotóż .ten ma.min synek i kuchenny donjestem, ja, rei y seir! · Taka cr:eżyserJa spirot111r.e:~ Tadeus za
Rittnera beznadziejnie
żuan ·mówj o nawarstwionych w n im od
postarza mętna po etyiczność wi ~cti skiego
szeregu pokoleń pokłada·ch koltuńsbwa, u - . wadza 'Się do pracy n.ad aktorem, do wła~
śc iwego u stawienia każldej roli, d'o o:ozum·
impresj onizmu; teaibr WłodzLmierza P esiłując tym samym prz.erzucić
.cdpow :enego wyzyskania przestrzeni sceniczinej,
rzyńskiego grzeszy felietonową
povn erzd.zia lność na fatalną, nieza~eżną od
j ego
d.9 usitall.emia t a k iego tempa gry, które b ę
ch0twnością „War,szaWlki" Sjprzed
pierwwoli, niezawinion ą dziediziczność. Pogl ą d
dąc olŚ'Iliewające i ;pozbaiwione martwych
szej wojny św :atowej. Ka żdy z nich stara
ty1JOWY dlla eipok i p anowania Zoli i Strindpauz, wydaje się jednak widzowi m iarnwe
się przeciwstawić
.mieszczaństwu
to, co
berga. My jednak w iemy d zisiaj , że s.p ra·
mu nie je!lt p nveciw.stawne : wykolejencóiw
wa przedstawia si ę zgoła inaczej. i o w;e-le i IS!POkojn.e. Wszys l!k ie t e w airunki są spdnicme i sipektaikil łódz'ki graniczy z doskoz cyganerii, an arch izuijąCY'C'h fant a9tów i
pr.o ści ej.
Korzenie dulszczyzny są tui
n a łością. Poziwol ę s obie
tyiko wytoczyć
ma•r zycieli, albo, jaik Perzyńsk: , talk -u-wane
bHsko - w czynszowej k am ien icy p a ń
pod adresem łód:zlkich dyrnktorów tea·
,kobiety w y.zw alone" lUJb „niez.rozumiane".
stwa Duls kich, w kulcie k omornego, w
tr alnych tę iPOtężną preten sję, że przez
Otóż krytyka z pozyicji tych od'pad:~óiw izauświęconej całym !P·o rrządki em gospodarczt ery fata chowali pod korcem, tła=ili
błąkanY'Ch na rzekomo asipołecznym marczym złotej r egule obdzie rania loka•torów.
i · mas kowali talent reżyserski Jadwjgi
ginesie była i g ru·ntu faLiszywa, wcale boObjawia nam to sam Z byS<Z.ko, który z~· ła
Chojnackiej.
wiem nie podkopywała mi eszczań stwa,
:nrude się i wraca do owczarn i Dulsk ich
lecz., przeciwn:e, utwierdzała j e w jego
n,ie dlatego, że b ior ą w n im gór ę p sychiczW jeij r ękach zespół z ajaśniał wszystkonformiżmie, w j ego k ulcie .!stni ej ą ceg o
n e pokłady koHuńs twa, lecz dla tego, że
k imi ba rwam i i l;!!laiska m i. Sa ma Chojna cporządku, w j ego szacunku <lila tabeli burs t aj e wobec groźby u traty swoj ej częsm
ka gra o:ol ę pani bull.sk iej. P owtarzam : ni·
żu azyj nych wa rtości :i ceduły giełdowe.i.
zysków z kOIIIlornego. Zresztą reailistycżn y
gdy nie widzi ałem innej Dulskiej, ale jepazur Zap olsk iej w <:ka zwj e, może m imo je j
Z a;poleka nie ucieka s: ę do ty1ch ::;;ozas tem p e·w ien, że nigdy nie zobaczę lepszej.
woli, majątkowe podło że kolitun erii. Odet·
mi eszczańsk ich
odazynników o por.Jman·
iKa6de j ej .::iłowo, intonacja i ge.sit są tak
l'ł ij'my Dulskich od kamienicy czynsrzowej,
tycznym zapaszku. Kl asycz.ność j ej sztuki
. tra.fne. ,tak dosadne, t ak znak omicie podpo•l ega na t ym, że w samym mi.:~s1iaań- a podetniemy korzen.ie dul.ISIZ.czyzny. N ie
pa,tirz.one, że two rzą w sumie kreację d e-

finitywną.

Zygmunt Zintel, odtwórca p o.staci pana Duls:k:ego (k'tóry jest najw i ęk
szą ofiarą na tym mies1'lczańskim pobojo·
w 'sku), wypowiada swoje jedyne zdanie,
jak słynne p i ~ctolitorowc • lówlto r;uc ne
przez generała Caml>ronne na p obojowisku JJod Waterloo. Andrzej Łapicki gra
Zbyiszka może n ieco konJWencjonalnie, ale
żywo, !Z. noniszalancją i swa dą u t racjusza.
Hes:a i Meia są wyraziście slkonitrastowane; Maria Krawczykó\111•.na w I'<lli ,pierw·
szej zdołała nareszcie wyzwoJić cały swój
niepospolity t emperament aktorski. Służą
ca Hanka w ujęciu Zofii Skrzeszewskiej
jes·t dobr ze wy<lozowanym stopem uciśn i o
n ej niewinności i chłloipsJoej d UJmy. Z roli
Juliasiewiiczowej, która uch od zi za jedną
z najtrudniejszych w „Moralności pani
Dulski ej", ,Karolina Salanga wywiązała
się z honorem. Wreszcie, w epizodz ie Ta·
dra chowej Helena Puchniew.ska błysnęła
stai·ą

i

dobrą klasą ak tor.s.ką.

Ott o Axer iz właściwym .s.obie plastycznym hurrnoreim odlbudował wnętrze domu
Dul~ki'ch .stra·s zne miesrzkainie strasznych miffi'zczan !Z. fortepianem, kozetką,
lau.f erkami i pi.J.śniOIWym obrusem na stole.
W LS'l.llmie - śwJetne rzakońcrenie sezonu
łódzkiego, godne najlepszych pozycji nie
ty<lkoi minionego roku 1eatrailnego, ale i
ca.lego powojennego czrterolecia .
S~mislaiw

Ukazał si ę

Redaguje
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Spółclz.

W y da wniczo-Oświatowej

$liczna polszczyzna, praw da? Albo te!
taki czterowier sz:
Aż po ,skraj wyjeździłem twe bezk resy
I wywożę stąd - .żołnierz. ra<loSill·Y
Złoże gwjazd w odległe j rudzie nieba
Niezrównanej - a północnej wiosn y.
Konia rz. rzędem temu, kito to r ozumie!
A może T. Ch. kieruje się r a czej zda•
niem wypowiedzianym przez Mickiewicza:
„Szkapa najdzielniejszego rumaka wyprzedzi,
Jeżeli zamiast jeźdźca duch na szkapie
siedzi?"'
·
Niechże ten duch nas n ie str aszy.
sp •

Nie tylko
po dziesiątej
By1em przed paroma

miesiącami

na do.

skonałej krótkometrażówce czes1kiej,
na
zywała .się ona „Prokleti rzvuk", co znaczy

,,przeklęty dżwięk". N a przykładzie bohamieszkańca wielkiego miasta,
ogłusz.onego od wczesnego rana dysharmo·

tera filmu,
nią

nieSiPokojnych hałasów w domu i w
miejscu pra.cy, p okazane było w sposób,
jak zwykle u Czechów, pomysłowy i dowcipny, niszczące działanie zgiełku miejskiego na organizm ludzki i zbawienne
środki na usunięcie przykrych nastęipstw
dokucz.liwej akustyki pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.
Film był znakomity. Znakomicie łąci;yl
funkcję rozrywkową z popularyzacją wie. dzy, wywoływał salwy śmiechu i... nie
bardzQ wesołe refleksje. Nie m ieszkamy
co prawda w New Yorku, hałas maszyn
rotacyjnych i innych do szpitala dla nerwowo chorych być może nas nie zaprowadzi, natomiast wiele zapewne wody jeszcze Ujpłlynie w Wiśle, rzanim w hierarchii
naszych potrzeb odbud<>wy i przy akcji
„O", zacznie się stosować u nas płyty korf.owe i inne k osztowne zabiegi, zmniejszające akustyczność pomieszczeń i chron iące n as przed przymusowym obcowaniem z każdym, lwgo los wyznaczył nam
na sąsiada.
O filmie „Prokleti zvuk" myślę obecnie
cod;.icnn1c. Stale, od chwili kiedy pn.et
otwarte okna kolonii żoliborskich słyszę
beztrosko i bez żadnej żenady nastawion e
na pełny regulator głośniki radiowe. Istnieje doprawdy barbarzyński prz.epis, któ ry każe głośnik i ściszać po 10-ej wieczorem. Barbarzyński, bo pomijając fakt, źe
nie wszyscy i do niego się stosu ją, rza. kłada, źe przed d:ziesiąt~ „wolnoć Tomku
w swoim domku":
Otóż wydaje nam s i ę, że z tym „wolnoć"
jest wiele przesady. W wielu domach są
pomieszczenia służące pracy, pracy umysl1owej. Wielu ludzi pracuje w domu. Wie.
lu potrzebuje ciszy, odpoczynku lUJb chociaż~y chce przeczytać w spoko{u książkę.
Cenię wynalazek radia, ale nie sądzę, aby
było słuszne i rozsądne, że byle bęcwał
d:l'.sp-0nujący dużą ilością wolnego czasu
m .a.J: prawo zakłócać E!POkój kilkuset ludziom,. którzy tego spokoju pragną i Po. trzebuJą. Wydaje m i się, że zakaz nastawia:iia radia tak, żeby je było słycihać
takze w sąs i ednich mieszkaniach winien
. obowiązywać nie tylko po godzinie dziesi ątej, aJe w ogóle. „WoJnoć Tomku w
swo im dom'ktu. W swoim. To maczy tak
t eb-y sąsiedzi nie slysizeli.
'
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Aleksander Puszkin wyraz.ił się kiedyś,
pocztowymi końmi oświa
ty". Ale konie bywają róime: dzieln e r u :
maki, r ącze bieguny, nędzne chabety, .1
spracowane szkapy. Koń ma cztery n ogi,
a czasem .się potknie, jeżeli jednak jest rum ak ;em, ruirnalkiem, pozostanie i wywiezie
jeż'dżca na prostą drogę; gorzej g dy jest
szkapą zmęczy się, s.pracuje i p adnie
bez sił !Przed dojściem do c elu. T. Ch . w e
Wsi" stanowczo rumakiem nie jest. N ie
~dało mu się dawniej, ostatnio tłumacząc
wiersz K. Lisowskiego poszkapił się bardzo brzydko:
„.
I w poważnej, acz bajecznej szacie .: I
Mnie wychodzisz, Północ, n a przeciw. i'
że „tłumacze są
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