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Jako narody i państwa •pragniemy stać nieugięcie i aktY_W·
nie w szeregach obozu antyimperialistycznego i demokratycznego ze Związkiem Radzieckim
na czele, obozu, którego siły
rosną z -dnia na dzień, aby nie
dopuścić do powtórzenia się ~a:
niebnej niewoli faszystowskie1
i faszystowskiej agresji.
GEORGI DYMITROW
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.G eorgi Dymitrom - 'm ielki rewolucjonista
\

J

EŻELI sięgniemy do historii, zła
twością

stwierdzimy, że dążenia
związane z chęcią
dostosowania
się do narodu „wyższego", rządzą·
cego, do zmieszania się z tym narodem właściwe były zawsze t. zw.
:v..·arstwom wyższym. Na Śląsku np. mowę ojczystą zachowały najdłużej masy
ludowe, chłopstwo i biedny lud miejski,
najwcześniej

zaś zgermanizowała

się

szlach~a

i bogate mieszczaństwo. Na
Rusi i Litwie polonizacji uległ.a szlachta, natomiast lud bi ałoruski i litewski
zachował swoje oblicze etniczne.

z drugiej strony· - instynktowny
niekiedy patriotyzm mas ludowych
szedł często w parze z objawami internacjonalizmu, jakkolwiek samo to pojęcie w dawnych czasach b,vło nieznane. Wiadomo, że ruchy chłopskie z okresu wojen ChmielDJi,okiego sięgały
daleko w głąb Polski, poza ebnograficzne granice właściwej Ukrainy. Wiadomo
kiej

również, że w bitwie grunwaldzwziął udział lud czeski, repre-

zentowany przez oddziały husyckie
pod dowództwem Jana Żiżki.

na niebezpieczeństwo wynikające z
prób fałszowania i wypaczania narodowych uczuć ludów europejskich. Pozostanie jego nieśmiertelną zasługą wła
śnie to, że tak mocno akcentował podn)esione przez Lenina znaczenie dumy
narodowej mas ludowych jako potężne
go czynnika postępu. W stenogramie
mowy obronnej Dymitrowa w procesie
lipskim znajdujemy następujące słowa:

„... w związku ze mną nazwano naTód
bulga·r ski dzikim i barbarzyńskim. Nazwano mnie ciemnym, bałikańsikim indywiduum. dzikim Bułgarem - i tego
nie mogę pominąć mikzeniem. To
prawda, że bułgarski faszy:om jest dziki i barbarzyński, ale bułgarska klasa
robotnicza i chłopstwo, bułgarska imteligencj a ludO.Wa - to wcale nie dzikusy i nie barba["zyńcy... nasza walka polityczna, nasze dążenia polityczne stoją
w Bułgarii nie niżej niż w innych krajach. Naród, który pięćset lat był pod
obcym jarzmem, nie utraciwszy swego
języka i narodowości, nasza klasa robotnicza i chłopstwo, które walczyły i
walczą z bułgarskim faszyzmem i o komunizm - taki naród nie jest barba·
rzyński i dziki. Dzikusy i barbarzyńcy
w Bułgarii to tylko faszyści. Ale py·
tam pana, panie przewodniczący: w jakim kraju faszyści nie są barbarzyńca
mi i dzikusami?
Przewodniczący (przerywa Dymitrowowi) - Pan chyba nie ma na myśli
stosunków politycznych w Niemczech?

mam powodów do wstydzenia się, że
jestem Buł.garem; dumny jestem z tego,
że jestem synem bułgarr-skiej klasy ro1:.otniczej".
Słowa te,
wypowiedziane przed 16
wyra.żają nie tylko głębokie przy·
wiązarue do własnego naroo.u, 11arodo-

laty,

wą dumę • komunisty-ipatrioty bułgaT
skiego, ale są dokładnie przemyślane
i sformułowane tak, żeby uniemożli
wić utożsamienie barbarzyńskiego charakteru faszyzmu bułgarskiego i niebuł:..
garskiego z narodowym charakterem bułgarskich i niebułgarskich mas
ludowych.

W przytoczonym oświadczeniu Dymitrowa znajdujemy myśli i idee, które
wywarły z kolei potężny wpływ na ca.ły
międzynarodowy ruch robotniczy.
Georgi Dymitrow, jeden z najwybitniejszych przywódców Międzynarodów
ki Komunistycznej stał się jednym z
głównych teoretyków i organizatorów
frontu ludowego, tego potężnego ruchu
narodów europejskich, które pod wodzą
part:iń. komunistycznych,
wbrew wła
snej burżuazji i przeciw niej skupiły
się do walki z niebezpieczeństwem hitleryzmu i ze sprzymierzoną z nim V
kolumną nacjonalizmu we wszystkich
krajach.

Gdy w drugiej połowie XIX w. sztandar walki o postęp przejęła klasa robotnicza, przejęła równocześnie tradycje ludowego patriotyzmu i internacjonalizmu. Nie przejęła ich mechanicznie,
Mistrzowskie opanowanie nauki martnk jak nie przejęła mechanicznie
ksistowsko-leninowskiej
pomogło
Dywszystkich innych tradycji wolnościo
mitrowowi jasno, precyzyjDJie i odważ
wych przeszłości. Po raz pierwszy w
nie formułować swoje myśli w procesie
dziejach przodująca klasa społeczeń
lipskim,
pomogło mu odegrać wybitną
stwa europejskiego rozporządzała nie
Dymitrow (z konicznym uśmie rolę w międzynarodowym ruchu robotmistyc:an.ymi ·doktrynami . religijnymi,
chem): - Oczywiście, że :ąie, panie niczym, gdyż potrafił twórczo i uanie.9le opartą na wszechstronnych przenr?''51"odrde:r.ąc:"'
Na długo pI7.edfpm
!ęfnie •''l!So1.r:ić w prktyr
!''łllkOV!l'I
s1arutach naukowych rewolU<.!YJną t"'zanim cesa:rz niemiecki Kairol V mówił, teorię rewolucyjnego socjalizmu. Wielorią - teorią marksizmu, W Mk.a k1asy
ż~ tyo niemiecku rozmawia tyllto ze
ki internacjonalista i wielki Bułgar, ro::
robotniczej o wyzwolenie społeczne i o
swoimi
końmi, a niemieccy szlachcice
zumiał uczucia i dążenia
rob-Oltiników
socjalizm była zawsze nierozerwalnie
i ludzie wykształceni, pisali tylko w ję wszystkich narodowości - rozumiał uzwiązana z walką o wyzwolenie narozyku łacińskim i wstydzili się niemiec- czucia i dążenia własnego narodu. Niedowe. Co więcej, wszystkie odstępstwa
kiego,
w „barbairzyńskiej" Bułgarii Cy- rozerwalnie związany z ludem, z któreod marksizmu zawsze w ten lub inny
ryl
i
Metody
stworzyli i rozpowszech- go wyszedł, czuł bowiem tak, jak czuły
sposób wiązały się ze 2ldradą internaniali
starą bułgarską literaturę.„ Nie
bułga1rskie masy pracujące.
cjonalizmu i z próbami zastąpienia patriotyzmu albo przez nacjonalizm albo
przez nihilizm i kapitulanctwo narodowe.
JULIUSZ KRAJEWSKI
Historyczną
zasługą marksizmu-leninizmu jest zdemaskowanie zarówno
wielkomocarstwowego nacjona·
lizmu, jak kapitulanctwa narodowego, i wykazanie ścisłego związku
. między patriotyzmem a internacjonalizmem. Lenin - internacjonalista i
Współczesna
sztuka krajów kapitaliSYTUACJA ARTYSTYCZNA W SWIECIE
wielki patriota rosyjski. który pisał:
stycznych odwraca się od człowieka, od jeKAPITALIZMU.
,,kochamy swój język i swoją ojczyznę",
go przeżyć, od jego walki. Stawia zagadkres, w którym żyjemy, jest okrenienia „czystej formy" pozbawi-Onej pod„pełni j esteśmy uczucia dumy narodosem zwycięstwa klasy robotniczej
kładu realnej myśli i uczucia jako jedyne
wej" - Lenin namiętnie zwaJczał nie
i idei socjalizmu, okresem upadku
zagadnienia stojące przed artystą, spycha
kapitalizmu. Wydarzenia, których
tylko szowinistyczne odchylenia w roartystę na teren irrealistycznych, niepojesteśmy
świadkami,
poprzedził
syjskim ruchu robotniczym, zwalczał
znawczych, subiektywnych spekulacyj. Rydługotrwały pr,oces narastania sił
nek kapitalistyczny zamknął sztuce drogę
również nihilistyczny stosunek- do za·
i konfliktów w łonie społeczeństwa kapihumanizmu. . SkompM.kowany aparat odg~.dnienia narodowego u nierosyjskich
talistycznego. Siły te i konflikty zdetermibiorczy sztuki, od kupca amerykański·ego
part.iii robotniczych w państwie carskim. nowały życie umysłowe XIX i XX wieku, począwszy, po przez marchandów, krytykę,
·
wyznaczyły zasadniczy przebieg wszelkich
Kierowana przez Lenina i Stalina parlokale wystawowe, instytucje nagród i zaprocesów w kulturze. Znalazły one odbicie
tia bolszewicka ma za sobą chlubną hi- w sztuce tego okresu, której tradycje i po- kupów państwowych, wywiera tak j ednolity wpływ na artystów, z taką konsekwenstor.ię walkii z wszelkimi odchyleniami
jęcia
estetyczne legły u podstaw naszej
cją stawia na ołtarzu wielkiej sztuki feświadomości
kulturalnej.
swwinistycznymi i antynarodowymi.
tysza „czystej formy", że przeciwstawienie
Optymistyczna wiara w możliwość poRewolucyjny odłam ruchu robotni- znania i opanowania świata. przez człowie się mu w stosunkach kapitalistycznych jest
prawie że niemożliwe. Gdzie znajdzie oparczego poza granica.mi ZSRR musiał w ka, przenikająca umysłowość początko cie malarz, .k tóry zechce się przeciwstawić
swojej walce w okresie między obiema wych, rozwojowych oktesów społeczeństwa tyranizującemu fetyszowi, kto wyrówna
wojnami światowymi zastosQIWaĆ do burżuazyjnego, przechodzi w miarę nara- wagę dolarowego nabywcy? życie otaczastania sprzeczności klasowych w niewiarę,
warunków u stroju kapitalistycznego, w zwątpienie. Burżuazja cofa się przed j ące artystę wywołuje w nim bunt przeciw
bezse nsowności
stałego bezprawia,
które
do watrunków ofensywy faszystowsko- wyjaśnieniem nowych zjawisk, poniewaz-· jest
prawem świata burżuazyjnego. Panuoświetmoby
ono
tylko
bezład
panującego
nacjonalistycznej, doświadczenia WKP
jąca estetyka paraliżuje jego wolę do czyn(b), dośw iadczenia marksizmu-leniniz- ustroju. $wiadomość piętrzących się prze- - nego wystąpienia. Abstrakcjonizm - to
i niezdolność do rozwiązania trudbyła rewolucja pozorna, opromienfona u znamu. Nie była to rzecz ani łaitwa ani pro- szkód
ności gmatwających życie materialne niem wtajemniczonych estetów. Artyści,
sta. Faszyzm _umiejętnie spekulował na rzll'ca cień na myśl mieszczańską w dzie- którzy szukali w abstrakcji wyjścia ze
patriotycznych nastrojach· mas ludo- dzinie filozofii, naukii i sztuki, a potem sprzeczności w jakich znalazła się sztuka
wych, usiłując je wypaczyć i skierować doprowadza ją do ostatecznego upad.ku.
burżuazyjna, byli to najczęściej ludzie ży
wo reagujący na jaskrawość z jawisk giną
Malarstwo XIX I XX wieku, w swoim
na tory wrogie demokracji, socjalizmoklas ycznym przebiegu, wznosi się od klacego kapitalizmu, artyści, którzy n ie gowi.
dząc się na afirmację panujących stosunsycyzmu Davida i bohaterskiego romanMówi si ę, że nacjonalizm jest ideo!o- tyzmu Gericaulta, a także Delacroix do ków, nie mogli przełamać barier, jakimi
estetyka burżuazyjna odgradza artystę od
Courbetowsk.iego realizmu - by załamując
gią burżuazji. Słusznie, z tym jednak,
życia. Sprzeczność ta wywoływała ich odosię w twórczości Impresjonistów, przejść
że jest to ideologia „na eksport", ideosobnienie. Ze sprzeczności tej nie mogli
w nacechowane formalizm.em, realizacje
log1ia, !dórą burżuazja usiłuje podsunąć XX wieku.
się wyrwać, gdyż nie zdołali dojrzeć nowych wartości, które niosła rewolucyjna
Stosunek do człowieka, problem humadrobnomi eszczaństwu, chłopstwu i zaoofanym odłamom proletariatu jako na- nizmu w malan,wie tego okresu przecho- walka proletariatu, nowa prawdziwa nauka
o społeczeństwie, nauka materializmu diarozlicime przemiany, będąc odbiciem
miastkę patriotyzmu.
Zachowanie się dzi
lektyczneg o, narastająca w społeczeństwie
kolejnych przemian w pojęciach światopo
bt4rżuazji europejskiej podczas drugiej
klasowym nowa s.iła, która miała stać się
glądowych. Problem ten, stanowiący podwojny światowej nie pozostawia prze- s tawowe zagadnienie wielkich okresów roz- grabarzem ustroju kapitalistycznego. Nie
dojrzeli na rodzin nowego świata. A jeśli
wojowych sztuki, załamuje się w sztuce
cież wątpliwości , że dziś klasa ta jest
poszczególni z nich dojrzeli, to nie potrafili
X IX wieku, począwszy od impresjonistów,
tylko kosmopolityczna, tylko bezojczy- u których zachwianie Idei humanizmu wy- wyciągnąć
z tego właściwych konsekwencji
źniana i że poszczególne nacjonailizmy
dla swojej · pracy artystycznej.
·raża się w subiektywizacji ich postawy
burżuazyjn e znakomicie służą ekspanMówiło się bardzo wiele o rozwoju, zdotwórczej, w niwelacji cech indywidualnych
sywnej polityce imperiaJizmu amery- konkretu na korzyść wrażenia. Zanik za- byczach , śmiałości malarstwa w drugiej
interesowania artystów człowiekiem jako połow,fe XIX w. od impresjonistów aż do
kańskiego na wszystkich kontynentach.
jedyną
twórczą
s ił ą
społeczną
dochodzi naszych czasów. Patrząc na nie z p unktu
Pozostanie wielką zasługą Dymitro- w naszych czasach do zupełnego wykreiile- widzenia kultury huma nistyczn ej, którą
w a, że jeden z pierwszych w międzyna
nia człowiP.ka w malarstwie abstrakcfo- · niesie socjalizm, widzimy, że równolegle
uistów
z-·nasileniem ' formalnych probleinow w ii_w.·
;rodowym ruchu robotniczym wskazał

Gdy demokracja burfuazyjna jest . dyktaturą burżuazji, dy~taturą wielmruejszości wyzyskiwaczy w stosunlm d_
o olb!zymiej
większości mas pracująĆycli, to demokracja ludowa spełnia funkcje dyktatury proletariatu w interesie ogromnej większości mas pracujących i urzeczywistnia najszerszą i najpełniejszą formę "demokracji - demokrację socjali.
styczną.
GEORGI DYMITROW
kokapitalistyc~n.ej

. !

NA DROGACH DO MALARSTWA SOCJALISTYCZNEGO

o

larstwie znika coraz bardziej .jego hum'a nlstyczna treść, dochod ząc do zupełnego
wyjałowienia w ostatnich czasach.
Oto cechy nowego ekspresjonizmu ucieczka w nierozeznane, plątanie się
w gmatwaninie sprżeczności, gorączkowe
poszukiwanie języka dfa stanów psychicznych nieó.kreślonych, dla woli walki z pustką.
Histeryczna nieczułoś ć I\a wszelkie
bodżce, które wydają się zbyt sfal>e i mdłe.
Artysta, który w ten sposób, wyj ałowił
swoją twórczość,
czuje niechęć i obcość
. wobec społeczeństwa, w którym_. nie ma
miejsca dla takiej sztuki. Często sam się
narkotyzuje zł udzeniem, że kiedyś społe
czeństwo go zrozumie. To bardzo smutne
złudzenie. Kultura, która się rodzi w n aszych czasach, kultura socjalistyczna. stawia w centrum zainteresowania człowieka,
jego siły i możliwości - i nigdy z tej drog i
humanizmu nie· zejdz.ie.

Sztuka

mieszczańskiego

objęła swoją

tematyką życie

pozytywizmu
ludu polskie-

go, który w oczach malarzy przestał być
romantyczno-estetycznym zjawiskiem malarzy szlacheckich. Poznawcza metoda poz·
woliła
im głębiej określić środowiskowe
cechy człowieka i jego otoczenia.
W okresie tym mieszczaństwo polskie,
nie zagrożone j eszcze w swojej świado
mości rewolucyjnością nowej klasy i jej
ideologLl, r ewolucyjnością klasy robotniczej,
nie obawia się poruszania zagadnień społecznych. Pozytywizm był programem, któ·
ry przeciwstawiaj ąc się feuda lnym sto,sunkom społecznym hamującym mo ż liwości
bogacenia się mieszczaństwa, w realnej,
ekonomicznej działalności widział jedyną
drogę rozwoju stosunków społecznych, nie
zdając sobie sprawy z przeciwieństw ustrojowych kapitalizmu. Artyści żyją i tworzą.
w złudzeniu, że istniejące konflikty spo·
łeczne i niesprawiedliwość
społeczni!
to
TRADYCJE SZTUKI P9LSIQEJ
wynik zaniedbań a nie wrogości interesów
Pr.o cesy społeczne i polityczne, procesy życiowych klas spo łecznych . W twórczości
w kulturze i sztuce nie we wszystkich kraswojej wskazuj ą na te „zaniedbania", wie„
jach przebiegały jednakowo. Malarstwo rząc ·W możliwość naprawienia zła w ra„
każdego kraju ma swoją historię ~zależną
mach panującego ustroju.
od losów narodu i specyficznego przebiegu
Stąd też zrodz ił się filantropijny i pro·
procesów społecznych.
t ekcyjny stosunek do ludu, który widzimy
Sztuka nasza w przeszłości nie ; odrywa- w przeciętnej produkcji malarskiej tego
ła się od prob~emów nurtujących naród;
okresu. Pozytywista litował się nad dolą,
wychodząc z postawy szlacheckiego ro:mamludu, rozczulał się nieraz, ogarniał obraz
tyzmu, mieszczańskiego pozytywizmu czy ludu swoim płaskim filisterskim spojrzen a wet Młodej Polski żyła zawsze pod na- niem. Ale wybitni artyści tego okresu, jak
ciskiiem czołowego zagadnienia całego naGierymski, jak Kotsis i ·inni, biorąc z porodu, zagadnienia niepodległości.
zytywizmu to co było w nim cennego, miaRomantyzm, który na gruncie zachod- nowicie jego poznawczy stosunek do życia,
nio-europejskim wyrażał he-roizację · nowej potra1lili wznieść się pona d ten filistei;ski
zwycięskiej
klasy mieszczańskiej w od- sentymentalizm ·i siłą swego realizmu zbomiennych warunkach społecznych i poligacić nasze doświ adczenie w
dziedzinie
tycznych Polski szlachi:.ckiej nabrał od- malarstwa.
i
miennego niż na Zachodzie znaczenia.
Twórczość Aleksandra Gierymskiego naMichałowski, Matejko, Grottger, Rodadała
blasku mala rstwu polskiemu tego
kowski zasięgiem swego spojrzenia nie wyokresu, z ogromną wnikliwością charakte•
chodzili poza granice wyznaczone przez ryzując ludzi i ich otoczenie. Takie obrazy
panującą umysłowość szlachecką, jednakże
Gierymski ego, jak Piaskarze, Handlarka
atmosfera zmobilizowanej świadomości na- cytrynami, Trąbki, Solec, Trumienka, to
rodowej przenika ich twórczość i każe jej wyzwanie rzucone ideal istycz no-estetyzują
wzn-osić się ponad płytką. obyczajowość
cemu stosunkowi roma ntyków do spraw
śi:odowiska.
narodowych, to wydżwignięcie godności
Matejko, ten największy romantyk ma- ,pracy ludzkiej, obj ęcie kategoriami sztuki
larstwa _polskiego, w swych dramatach hi- , życia ludu, istni ejącego dotychczas poza
storycznych przekracza wielokrotni e pooficja lnym zasięgiem zagadnień narodoziom aranżowanej
scen erii historycznej,
wych.
przesycając
psychikę
swoich bohaterów
To glęboko lud ~ki e mala rstwo Gierympowagą. i namiętnością -_. wielki.ego- patosu
skiego podnosi g o do rzędu naszych najdziejowego
większych twórców również w d ziedzinie

u z•

Str. "2
pejzażu: odrzucając konwencje estetyczne
poprzedników, dochodzi Gierymski w charakterystyce,
w
bogactwie wizualnym,
w nastroju środowiskowym i w klimacie
do niebywałego dotychczas pogłębienia naszego malarstwa pejzażowego.
Cechy te
charakteryzują w
większym
lub mniejszym stopniu również innych wybitniejszych artystów tego okresu, jak Szermentowski, Chełmoński, Kotsis. Lenz - ostatni chyba z przedstawicieli tej badawczej
postawy w naszym malarstwie - pogłębił
psychologiczne, socjalno-środowiskowe cecil.y w portrecie: w' obrazie „Strajk" i innych poświęconych tematyce robotniczej
dal \.\-yraz potędze wzrastającego ruchu robotniczego. Ujrzał tę potęgę, ale jej nie
zrozumiał. Ujrzał w niej siłę woli, jakąś
moc biologiczną. jakiś groźny żywioł życia.
I w tym właśnie momencie - załamuje
się w malarstwie polskim poznawczy stc...
sunek do świata.
Klasy panujące, które
wywierały
presję
ideologiczną na sztukę
polską. przeraziły się nowej siły społecznej.
Wiedza o świecie, siła poznawcza - stała
się tym klasom równie wroga, jak widmo
walczącego proletariatu. Sprzeczności rozdzierające życie społeczne ustroju kapitalistycznego ujawniły się w całej pełni
w drugiej połowie XIX w. Społeczeństwo
wchodzi w okres zaostrzającej się walki
klasowej, w okres rodzącego się imperializmu.
W kulturze schyłku XIX wieku zjawiają
się tendencje antyhumanistyczne, antyreallstyczne, które miały się pogłębić w dalszym rozwoju życia umysłowego, a wyraziły się w poszukiwaniach „stylu" z braku
oparcia w realnym życiu. Neoromantyzm,
wiedeńska secesja, niemiecki „Jugendstil"to zjawiska tego nowego okresu, wplywajli,ce również na kształtowanie się oblicza
polskiej plastyki.
Burza roku 1905 wstrząsnęła dworami
obszarnictwa i salonami burżuazji. Zarysowujący
się
gmach zaczęto podpierać,
w świadomości niebezpieczeństwa, jakim
stał się ruch robotniczy dla ustroju kapitalistycznego. Ośrodek twórczej myśli artystyoznej przenosi się z rewolucyjnej Warszawy, gnębionej uciskiem caratu i endeckiej reakcji, do Krakowa. W warunkach
austriackiego liberalizmu narodowościowe
go powstaje Młoda Polska. Sztuka ·k ost!u/Jneril ludowej, symbolizmu narodowego,
sztuka bez kręgosłupa, bez jasnej myśli
twórczej, a więc i bez_ wykrystalizowanej
formy. Nietzscheańskie teorie nadczłowie
ka - załamywały jej postawę intelektualną, hasło „sztuka dla sztuki" fałszowało
istotną rolę sztuki.
Powierzchowny frazes szlacheckiej polskości zastępuje miejsce prawdziwega patriotyzm u, mit zastępuje realne życie. Wielka idea niepodległości, która ożywiała sztukę polską w XIX wieku, pulsuje jeszcze
w malarstwie i rzeźbie Młodej Polski, ale
ją,kże osłabionym tętnem, pobudza jeszcze
myśl twórczą artystów, prawie zawsze jednak pobrzmiewa frazesem, teatralnym gestem. Twórczość Wyspiańskiego i Malczewskiego przesiąknięta jest jeszcze głęboką,
troską o sprawy
narodu, przenikają ją,
pierwiastki humanizmu. Lecz neoromantyczna po ,tawa będąca wyrazem płytkości
ich korzeni społecznych osłabia jednolitość
wyrazu ich dzieł.
Błędem by było oceniąjąc sztukę polską
(!)kresu niewoli, widzieć 'w niej okruchy
sztuki zacho(ln,lo-europejalciej, mech1uticzne
odbicie idei I zjawisk artystycznych Monachium, Paryża, Rzymu czy Petersburga.
Błędem by było w tej
100-letniej epoce
widzieć tylko zbieraninę luźnych wypadków artystycznych i nie zauważyć tego pro-
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cesu przemian w orientacjach artystycznych i gustach, który w specyficznych
warunkach narodowych odbył się na tle
wzrastającej wałki klasowej.
Nie ma narodu tak Wyizolowanego, by
historia Jego nie podlegała wpływom innych narodów, nie ma sztuki narodowej
i pojedyńczych twórców, których oblicza
nie kształtowałyby rcn;liczne wpływy zewnętrzne. O V1>ielkości sztuki decyduje to,
w · jakiej· mietze będąc wyrazem ogólnoludzkich postępowych tendencji swojej epoki jest ona równocześnie odbiciem życia
narodowego. Takie były najcenniejsze dzieła sztuki polskiej okresu niewoli.
Niepodległość, z którą szerokie masy
wiązały nadzieje wolności, nie przyniosła
zasadniczych zmian w układzie wewnętrz
nych stosunków społecznych Polski. Początkowe
złud~enia demokratyzacji życia
społecznego, nadzieje na reformę rolną i na
szerokie ustawodawstwo socjalne, na wzrost
dobrobytu i kultury mas - załamały się
szybko pod wpływem faszyzacji stosunków,
pod wpływem wzrastającego wyzysku robotnika i chłopa.
Bezrobocie w mieście
i nędza na wsi, burzliwe demonstracje
i strajki ogarniające szerokie rzesze robotników i chłopów wstrząsały życiem• wewnętrznym kraju.
Sztuka polska związana ścisłymi węzła
mi z procesami ideowymi zachodzącymi
w sztuce zachodnia-europejskiej zwęża zasięg problematyki społecznej, nasila autonomiczność
problemów plastyki obrazu,
odrywając zagadnienia konstrukcyjne, zagadnienia budowy form plastycZitych od
żywego podłoża, od fermentującego życia
społecznego kraju. Odwrócenie się od dra~
matu walk i sprzeczności, ja.kie szarpały
życiem społeczeństw okresu międzywojen
nego, pogłębiająca się dehumanizacja sztuki e.uropejskiej jest zjawiskiem, które zbliża sztukę polską. tego okresu do analogicznych zjawisk w sztuce zachodnio-europejskiej. Walka kierunków artystycznych,
w którą malarze wkładają wiele pasji, jest
tylko walką rozmaitych formuł technicznych, odbywa się w obrębie rozwazan
o formie, a próby stworzenia monumentalnego stylu ,narodowego obna.żają pustl{ę
i fałsz mocarstwowego frazesu sanacji.
Odcięci od narodu przegrodami klasowymi,
pozbawieni opieki i oparcia społecznego,
artyści zamykali się w kręgu swoich zainteresowań fachowych choć subiektywnie
wielu z nich sprzyjało walce toczonej przez
klasę robotniczą a doskonalenie środ
ków i form wypowiedzi stało się głównym
problemem artystycznym, przechodzącym
w formalistyczne kalkulacje oderwane od
bazy obserwacji, zatracające cechy obiektywnej sprawdzalności. Nie ujęta w karby
obiektywneJ prawdy społecznej, egocentryczna postawa artysty przybiera foi:-my
dziwactwa i kokietei:-ii; pozornie naukowe
spekulacje zubożają sztukę malarską, stawiają sens obrazu pod znakiem zapytania.
Silą społeczną budzącą naród do walki
budzącą myśl i aktywność ludzką, przy~
wracającą mu godność w tym ciężkim dla
narodu i trudnym dla artystów okresie jest klasa robotnicza: ona przejmuje tradycje naszych walk niepodległościowych,
tradycje międzynarodowej solidarności narodów walczących o wolność. Tylko w jej
kręg~ oddziaływania mogła powstać sztuka, kti5ra byłaby w stanie podjąć wielkie
tradycje naszej sztuki narodowej. Powstawały w krfljU
kolejno grupy literatów
i plastyków, które swą pracę artystyczną
wiązały z rewolucyjnym ruchem robotniczym, które twórczość swą traktowały jako
funkcję walki, rozwoju, postępu. Wzrastająca faszyzacja Polski, dławiąca wszelkie
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samodzielności narodowej, nie pozim się rozwinąć. Bobowski, Bartoszek, Gede, Krzeczanowski, to nazwiska
tych, którzy idei wolności złożyli swoją
pracę i swoje życie w ofierze. Swą pracę
artystyczną, starali się wiązać z krajem

woliła

i

toczącą

się

walką,

życiem zakończonym

bohaterską śmiercią

kontynuowali
naszych wielkich rewolucjonistów.

tradycję

SYTUACJA W DOBIE OBECNEJ
Idea socjalizmu zmieniła zasadniczo stosunek człowieka do pracy, do fabryki, do
warsztatu, w którym pracuje. Praca przestała
być
towarem kupowanym przez
przedsiębiorcę, a stała się udziałem czło
wieka w budowaniu wspólnej ojczyzny.
Antagonizm robotnika i kapitalisty zastą.
piła współodpowiedzialność wszystkich pracujących za produkcję i za losy warsztatu
pracy. Ten zmieniony stosunek człowieka
do pracy zmienia jego stosunek do wszystkich spraw społecznych, przekształca go
z wyzyskiwanego najemnika w świadome
go współbudowniczego i współgospodarza
kraju. W ten sposób praca i wszystkie jej
objawy stają się ideowym, społecznym,
patriotycznym działaniem.
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Walka ideologiczna prowadzona na
wszystkich odcinkach kultury między obozem impe1-ializmu a obozem postępu wytwarza wyraźnie linie podziału w orientacjach artystycznych. Walkę o postęp może prowadzić tylko sztuka podnosząca godność człowieka, ceniąca uczucia patriotyczne i tradycje narodowe. Orientacja postę
powa stara się pog!Qbić i unaocznić cechy
narodowe w sztuce. Orientacja postępowa
w kulturze - to orientacja poznawcza,
oceniająca moralnie zjawiska świata.
Coś
przeciwnego widzimy w tendencjach, które odziedziczyliśmy po latach
międzywojennych i którym
dotąd
wielu
ludzi sztuki poddaje się bezkrytycznie. Odwrócenie się od treści 'Judzkiej, ucieczka
od oceny mo•alnej, negowanie .s ensu istnienia - są to tendencje w kulturze, które
paraliżują świadomość społeczną Judzi. Odgrywają one rolę bezapelacyjnie wsteczną,
służą w walce ideologicznej światu imperialiśtycznemu. Odrywanie sztuki od aspiracji, którymi żyje obecnie naród, lekceważenie specyficznych właściwości, dzięki
którym dzieła wielkich twórców są tak
bliskie swoim narodom, korzenie się przed
takim typem produkcji artystycznej, która
może
zmieniac ojczyznę tak łatwo, jak
dawniej eleganci zmieniali rękawiczki takie są podstawowe tendencje paraliżu
jące
świadomość na;rodową
i przez to
w walce ideologicznej służące imperializmowi amerykańskiemu.
Jak się objawiają te tendencje w malarstwie, w sztuce wyobrażającej? Sztuka
tak zwanych abstrakcjonistów
bez
względu na ich osobiste przeświadczenia
i złudzenia zawiera w największym natężeniu
te wszystkie tendencje służące
obecnie do paraliżowania świadomości społecznej i narodowej. Obraz człowieka, obraz
bytu wyparował z tej sztuki ostatecznie.
O żadnej ocenie moralnej obserwowanego
świata, o moralnej hierarchii zjawisk nie
może być mowy, bo zjawiska tego świata
nie docierają do tej sztuki. Cóż możemy
powiedzieć o jej charakterze narodowym?
Widzimy wyraźnie cechy 1tylu narodówego w elementach dekoracyjnych, ceramiki,
tk<i.nin, wycinanek luóowych, a,..więe w· ~oh
dziedzinach plastyki, które z powołania
swego są nieprzedmiotowe. Mamy na to
dowód: fakt sprawdzalny, że polska tkanina i polska ceramika tak bardzo różni
się w stylu od tkanin i ceramiki obcej. Nie
można. tego powiedzieć o naszych abstrakcjonistach.
Smutne jest to, że tego rodzaju malar- ·
stwo często uprawiają Judzie, którzy w innych dziedzinach swojej działalności stanęli po stronie świata postępu. Ludzie ci
jako artyści są ofiarami dziwnego nieporozumienia. Uwierzyli, że malarstwo jako
sztuka wyobrażająca jest już zamkniętą
kartą, że obraz człowieka, bytu ludzkiego,
przyrody - stracił prawo· obywatelstwa
w malarstwie. Czcsto powołują się oni na
to, jakoby fotografia, film, poligrafika miała zastąpić sztukę wyobrażającą w malarstwie. Stworzyli sobie teorię „nowych technik", które mają ponoć zastąpić wartości
wyobrażające malarstwa.
Artyści ci naprawdę nie rozumieją malarstwa, ani nowego ani dawnego, nie doceniają twórczej
osobliwości sztuki malarskiej, przestali widzieć w malarstwie produkt kultury duchowej, a widzą w niej jedynie produkt
pewnej techniki. Formalistyczne ich rozumowanie doszło do krańcowego wyjałowie
nia. Artyści ci powołują się na to, że narodziły się „nowe techniki", które doskonale
wyręczają malarstwo. Zamiast historii ludzkości widzą historię techniki. Zamiast
walki o nową treść ludzką - widzą historię wynalazków. Ten fetyszyzm w stosunku
do techniki, produkt okresu imperialistycznego, zrodził ich antyhumanistyczną. teorię,
która ma zlikwidować malarstwo.
W istocie sprawa w malarstwie V·ryobrażającym przedstawia się zupełnie inaczej.
W ogólnym kryzysie kultury, który nastą
pił w
świecie kapitalistycznym, zatraciła
się ludzka, humanistyczna treść w malar;;twie. Cóż mogło wkroczyć na jej miejsce?
Wkroczyły elementy sztuk dekoracyjnych,
ale oderwane od zadań właściwych w swo,
jej dziedzinie plastyki, obrosłe pretensjami
do zastąpienia sztuki wyobrażającej. Nastąpiło zachwianie równowagi i podziału
między
poszczególnymi działami plastyki,
imieszanie 1 chaos, w którym całkowicie
zatraciło
się
zainteresowanie dla spraw
ludzkich. Kto naprawdę wierzy w człowie
ka, w jego rozwój l przyszłość, ten musi
także wierzyć w przyszłość treści humanistycznej w malarstwie. I nie jest przypadkiem, że sztuka abstrakcjonistów, która
chce wyprzeć, zastąpić, zniszczyć obraz
człowieka i jego wartości duchowe. treści
społeczne i narodowe, stała się w chwili
obecnej wykładnikiem antyhumanistycznej
i kosmopolltycznej ideologii świata imperialistycznego.
Abstrakcjonizm jest ostatecznym, beznadziejnym, absurdalnym wytworem tych
skłonności formalistycznych, które wykluły
się w malarstwie w okresie· ogólnego kryzysu kultury· świata kapitalistycznego.
Pierwsze objawy tych skłonności widać
JUZ było w impresjonizmie. Naiwnością
byłby pogląd, jakoby zjawisko impresjonizmu było tylko kwestią traktowania
światła i koloru. Wszelkie kwestie formy
są nieodłączne od kwestii traktowania treści, tematyki,
od stosunku malarza do
świata. Mamy wielu wybitnych malarzy,
których można zaliczyć do postimpresjonistów. Jaką, pozycję zajmują ci malarze

w wal~e ideologicznej, toczącej się dziś mię
dzy dwiema siłami - imperializmu i postępu?

Nie można o nich powiedzieć, żeby negowali sens istnienia, żeby bezapelacyjnie
odwracali się od treści ludzkiej. Ale ta
treść jest rozcieńczona w ich obrazach,
stosunek tych malarzy do życia i do treści
ludzkiej jest obojętny moralnie, nie ma
w tym malarstwie dfscypliny moralnouczuciowej, właściwej malarstwu realistycznemu. Rzecz jasna, że i cechy narodowe naszej kultury, charakter narodowy
naszego bytu i charakter naszej przyrody
- to wszystko w ich malarstwie ma akcent
bardzo osłabiony, nieśmiały, przytłumiony
snobistycznymi naleciałościami zagranicznych wzorów. Malarze ci utrzymują jeszcze
w swoich obrazach pewien związek z świa
tem realnym, choć zacieśnili się tematycznie w pejzażu i martwej naturze. Pejzaż
postimpresjonistów może się odznaczać czułością koloru, ale jest to pejzaż malowany
przez przypadkowego obserwatqra, dla którego przyroda jest skondensowanym wrażeniem, a· nie przez człowieka, który walczy z przyrodą, pokonywa ją, przekształca.
Malowanie martwych natur samo przez
się nie jest niczym złym, ale kiedy całe
rzesze malarzy nie potrafią okazać innych '
zainte'resowań, musi to zaniepokoić zwykłych
ludzi, szukających w malarstwie
obrazu i formy swojej śwladomości społecznej. Wielu malarzy w ten sposób zasklepiło się w zainteresowaniach studyjnych. Ucz eń Akademii malując martwe
natury, przyswaja sobie podstawy formy
malarskiej. D oj r z a ł y malarz, który nie
widzi świata poza martwą naturą, daje dziś
dowód wyjałowienia duchowego. Zasklepienie się w takich upodobania.eh jest równoznaczne z obojętnością dla wszelkich tematów. Może się to stać tchórzliwym schronieniem przed nową treścią. nową myślą,
nowymi ideami ożywiającymi cały naród.
Ekskluzywność ta.kich upodobań napewno
nie sprzyja postępowi. A są przecież wśród
tych malarzy ludzie wielkiego talentu i doświadczenia, wielkiej umiejętności technicznej, którzy mogli by wnieść cenny wkład
do nowej kultury socjalistycznej I przyczynić się do wyklarowania polskiego stylu
malarstwa socjalistycznego.

NASZ HUMANIZ1\f
W każdej dyscyplinie artystyczn,e j za·
chować należy właściwe dla danej dyscypliny granice działania, określone środka
mi wypowiedzi artystycznej. Formalizm pozbawiający malarstwo współczesne siły oddziaływania, wycisnął swoje piętno w więk
szej lub mniejszej mierze również w innych dziedzinach sztuk plastycznych, objawia się w każdej z nich innymi cechami
właściwymi danej gałęzi sztuki.· Powszechną jego cechą są niesprawdzalne, subiektywne prawidła formalne, oderwane od
potrzeb · społecznych, ;i:acierające ideowy
sens i znaczenie sztuki. Kultura humanistyczna, o którą walczy klasa robotnicza,
w każdej dziedzinie sztuki przybiera postać
odpowiednią do specyficznych możliwości
danej sztuki. Malarstwo jest sztuką wyobrażającą. Kultura humanistyczna w malars,twie może . i powinµa dać po przez
wyobrażenie człowieka, · jego bytu i pracy
nowy systfm wartości moralnych, powinna
znalęźć odpowiiednie środki malarskie, aby
w pięknie obrazu zawarło się piękno nowe~o ż_yc,ia.. Artysta ma szero.~ą s~p.b,s>,q1:
poszukiwania swoich środków, byle uwaga
jego była skupiona· na człowieku, nfo jako
na modelu zewnętrznym, ale ja.I<" '"la podmiocie działającym, tworzą.cym :.., .::ie. Innymi oczami . p.atrzy na przyrodę turysta,
inaczej człowiek, który ją przetwarza.
Inaczej widzi człowieka malarz, dla którego życie jest przypadkowym chaosem,
a inaczej malarz, który widzi sens ży
cia w pracy człowieka, w jego dą.zeniu
do lepszego jutra. Inaczej więc pojmuje dynamikę życia naturalista zagubiony w chaosie zjawisk, a inaczej malarz socjalistyczny, który widzi dążenie, wysiłek
i cel człowieka. Wczuć się w rozwój życia,
unaocznić ten rozwój w konkretnych obrazach bytu, znaleźć środki malarskie do
tego celu- oto zadanie realizmu socjalistycznego.
Domagamy się, aby malarstwo zawarło
w sobie nową tl·eść życia, treść socjalistyczną. Ale chcemy, aby wszyscy malarze
zdali sobie sprawę :r. tego, że ta nowa treść
w malarstwie nie wzniesie się ponad płaski
empiryzm, ponad naturalizm, jeśli nie wyróśnie z nowego światopoglądu, z nowego
systemu wartości moralnych. Wielcy malarze nie byli wielkimi dlatego, że umieli
malować.
Byli wielcy dlatego, że umieli
wyposażyć swoje malarstwo w pewne wartości duchowe, w pewien system wartości
moralnych odpowiadających postępowym
silom swoich ci.a.sów, dążeniom społecznym
i narodowym.
O co nam idzie, kiedy mówimy o l;lumaniźmie w malarstwie, o systemie w11.rtości moralnych? Zilustrujmy to na przykła
dzie historycznym. Znamy rozwój malarstwa od późnego średniowiecza do renesansu. Jaka była siła napędowa tego rozwoju? Była nią walka światopoglądowa.
Była nią walka z światopoglądem teologiczno-feudalnym, który tkwił w malarstwie średniowiecza wyznaczając mu określoną treść i wytworzone przez tę treść
kanony formy. W imię czego toczyła się
walka? W imię poznawczego stosunku do
świata, VI( imię poznania człowieka 1 przyrody. Nowa treść - to była treść ziemska,
Judzka. Renesans stawiał w centrum zainteresowania - człowieka wraz z jego
ziemskimi· uczuciami. Był to humanizm renesansu- Dla humanisty tych · czasów, dla
malarza renesansu - człowiek był przede
wszystkim zjawiskiem przyrody, najwyż
szym, najbardziej harmonijnym tworem
przyrody. W człowieku objawiała się godność natury. Taki był system wartości renesansu I stąd specyficzny typ idealizacji
człowieka,

Czy nasz humanizm je1>t taki sam, jak
w renesansie? Nie, my widzimy w czło
wieku przede wszystkim wartość społeczną..
cenimy w człowieku jego walkę o słuszną
sprawę, cenimy w nim jego pracę. W n,aszym socjalistycznym systemie wartości
moralnych najwyższą wart<,ścią życia jest
praca i gotowość do ofiar za słuszną sprawę ogółu.
Stosunek człowieka do pracy
staje się miarą jego godności w oczach społeczeństwa i w · oczach malarza. Nasz stosunek do świata, do człowieka i przyrody
jest badawczy i poznawczy, ale sięga głę
biej. W naszym systemie wartości nie ma
już
m1eJ.sca na idealistyczną koncepcję
człowieka jako najbardziej harmonijnego
wytworu natury. Miejsce tego zajął czło
wiek działający w konkretnych warun-

kach bytu.
W takim człowieku widzimy godność i wielkość. Jeśli malarz.
podchodząc do nowej treści naszego życia
zbiorowego, do nowej tematyki, potrafi
znaleźć wykładnik naszego systemu wartości moralnych, naszych aspiracji poznawczych, naszego światopoglądu, to stanie się
malarzem socjalistycznym, odnajdzie klucz
do tej wielkiej sztuki, do której dążymY,
i którą nazywamy sztuką realizmu socjali•
stycznego. Chcąc wy.konać te zadania, ar•
tysta musi wejść w gąszcz ludzi pracy,
przejąć się ich życiem, zobaczyć wielkość,
silę i boh9.terstwo w codziennym ich wysilku. Wtedy dopiero, gdy wyrazi to w swej
twórczości, można mówić o sztuce dla mas.
Vvidzieć ten proces przekształcania się czło
wieka pracy, zaobserwować jego Judzkie,
indywidualne i społeczne cechy, zobaczyć,
z jaką żarliwością świadomi robotnicy stawiają swoje zadania, i wyrazić to w sztuce - oto jedno z zadań stojących prze4
świadomym, ideowym artystą.

DO CZEGO DĄŻYMY
przez masy ludowe otwiera przed sztuką pole działania, którego
rozmiary przekraczają wielokrotnie doty.chczasowy krą.g odbiorców sztuki. Wątła warstewka elity mieszczańskiej była konsumentem sztuki w Polsce sanacyjnej; dziś
masy ludowe, utrzymywane dotychczas
z dala od życia kulturalnego, wkraczają we
wszystkie dziedziny życia jako czynny' ele·
ment odbiorczy i twórczy, stawiając artystów wobec zadań wielokrotnie przewyż
szających ich możliwości twórcze.
Ten ilościowy wzrost potrzeb społecz
nych w dziedzinie sztuki wiąże się ze zmianą roli .sztuki: Sztuka, która była dotychczas marginesowym elementem rozrywki
jednostek, staje się nieodzownym czynnikiem codziennego życia mas, czynnikiem
zasilającym życie narodowe treścią ideową.
Sztuka staje się ideowo-twórczą silą. spoObjęcie władzy

łeczną.

Wykonanie zadań, jakie rozbudzone ży
cie kraju stawia dziś przed naszą. sztuką,
związane jest z intensywnym wysiłkiem,
z upartą pracą ideowo-myślową i fachowoŁechniczną, z dyskusją i wzajemną pomocą
samych artystów. Staje przed nami zagadnienie nowej treści i nowej formy, nieroz<izielnie z sobą związanych. Nie określimy
Jziś tej formy, nie wskażemy wzorów, któ:-ych przyjęcie rozwiąże sprawę. Rola, ja.ka
zarysowuje się przed artystą współczesnym,
jest w jakości swej różna od przykładów,
jakich może nam udzielić historia. Niemniej jednak okresy postępu w historii
społeczeństw posiadały cechy podobne do
tych, jakie charakteryzują naszą epokę.
Humanizm, optymistyczna wiara w czło
więka, aktywność społeczna, jakie cechują
sztukę tych okresów, bliskie są również
tym postulatom, jak~e rzeczywistość stawia przed nami. Zadaniem artysty jest wyciągnąć wnioski z historii.
Cel stojący
przed nami bliski jest również tym celom,
jakie stawiają sobie artyści Zw. Radzieckiego i krajów demokracji ludowej. Ich
praca 1 ich dyskusja będą nam pomocne
w poszukiwaniu naszych rozwiązań. Forma
plastyczna tych rozwiązań wyjść musi z
warsztatu artysty jr.ko wyraz jego osobistego stosunku do zagadnienia, będąc najistotniejszym elementem twórczości, wyrazem wzrus21enia.
Proces opanowywania zagadnień rea1izmu soc)alistycznego odbywa się wśród
plastyków w bardziej lub mniej uświado
mionej formie już nie od dzisiaj, czy to
w formie dyskusji i rozmyślań nad drogami wiodącymi do powiązania własnej
pracy z życiem kraju, czy to w formie
konkretnej pracy twórczej przepojonej coraz mocniej aktualną problematyką. Powodzenie, jakim wśród malarzy i rzeźbia
rzy cieszyła się akcJa portretowania przodowników pracy, jest największym dowodem tego, jak dalece dojrzał problem aktywnego udziału ~rtystów w życiu kraju; pozytywne ustosunkowanie się plastyków do
konkursu na rzeźby .i malowidła w Domu
Zjednoczonej Partii świadczy rówmez o
tym, jak powszechna jest wola wyjścia z zastoju, w jakim znalazła się plastyka polska.
AkcJa portretowama przodowników pracy i konkurs na malowidła i rzeźby do
Wspólnego Domu isą pierwszymi przejawami nowych form przepływu plastyki do społeczeństwa; ilość i różnorodność tych form
zwiększać się będzie coraz bard~iej w miarę wzrastającego budownictwa społecznego,
w miarę krzepnięcia organizacji masowych
i ich życia kulturalnego. Potrzeba wyposażenia państwowych sal i lokali społecz
nych, świetlic i domów kultury w mieście
i na wsi, otwiera tak ogromne możliwości
przed wszystkimi działami plastyki, że spodziewać się nalezy raczej trudności wynikają.cych z braku do::;tatecznej ilości wykwalifikowanych plastyków, niż trudności
zastoju i bezczynności. Jeśli dodać do tego
wzrastające potrzeoy wydawnictw, przemy. słu, wystaw, uroczystosc1 masowych, to
okaże się, jak nikłymi kadrami rozporzą
dzamy dziś dla za~pokojenia tych potrzeb. Szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie współpracy plastyków z architektami, szczególnie na terenie odbudowµjącej się stolicy. .Po::;tulat nowej architektury iaczy się ściśle z koniecznością zwią
zania jej z rzeźbą i malarstwem. Postulat
ten stawia przed malarzami i rzeźbiarzami
nowe zagadnienia, tym trudniejsze, że tego
rodzaju współpraca w historii naszej plastyki nie miała dotychczas r1F~lnie miejsca.
Sztukę wyrażającą nowe treści naszego
życia narodowego tworzyć będą plastycy,
którzy stanowią dziś twórczy zespół w dziedzinie kultury plastycznej; szybkość i jakość tego rozwoju zależeć będzie od wielu
czynników organizacyjnych i materialnych,
od krytyki artystycznej i rozwoju sztuki
w innych dziedzinach, przede wszystkim
zaś od postawy samych plastyków i od
roll Związku Polskich Artystów Plastyków,
kierującej 1 pobudzającej twórczość plastyczną.

Związek
pobudzającą

nasz musi

stać się twórczą silą.

plastyków, torują
drogi rozwojowe sztuki, podnoszącą jakość i poziom ideowy twórczości. Uaktywnienie i wprzęgnięcie wszystkich sil naszych w proces wiązania sztuki z życiem
kraju wypro· radzi sztukę na drogę, którą.
idziie cały paród, przekształci artystów w
czynnych współbudowniczyc. . socjalizmu.
Przez związanie sztuki z ludem i przepojenie twórczości artystycznej tymi war::
tościa.mi, którymi lud w swej walce o postęp przesyca życie narodowe, przez op=cie sdę na postępowych tradycjach naszej
kultury narodowej, stworzymy polski styl.
socjalistycznego malarstwa-, odpowiednik
tego patriotycznego porywu, ja.kl ożywia
cały naród w walce o Polskę sÓcjalistyczną.
Juliusz Kra.jewskJ
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uczt uciechach_ l w próżniactwie,
W szale swobody, w zgiełku świata,
W · nlewoll, w doli złej, na stepach i w tułactwie
Swe dawno utracone Iata. ·

au- .

,. Wobec faktów opuszcza go
nikając z ~ośrednich doświadczeń ·
zbyt cibszerne marzenie, w którym te tora są prawdziwe nie tylko dła poety
fakty nie mieszczą się, jak nie m iesizczą dzisiejsozego, są pomocą dlla zrwumienia
się vy systemie planet·amym"' p.owia- mechaniki procesów twórCtLych., ocrzywiśda Jastrun, mówiąc o postawie Mickie- - cie z uwzgilędnieniem współczynn.1'ka czawicza w „Trybunie ludów" w dniach ,re- su. Pirawdziwe są również w odniesieniu
wolucji 1848 roku. To i irune podobnie do Mickiewioza.
Zdanie tu p.raytoczone, cytowane przy
proste, zdawał oby się, sformułowan ie sto·
sunku Miokiewicz,a. do jego czasów, to <ikazji omawi•ainia roku 1812 i związanych
z nim młodzieńczych przeżyć Mioldewistale abn.ażanie bezpośredniej zależności
cza, które dopiero w wiele lat !Później
•p-0ety i jego dzieła od historii mogło
uj awniły się w „Panu Tadeu~". ma swą
wyjść jedynie spod pióra marksisty. P isarz-marksista, który .rozumie mechaniką wagę również w stosunku do przeżyć i·nprzemian ustrojowych i izna mechani- n ych jeszcze. W rozdziale „R<>mantycrLność" Jastrun, wyznaczywszy główne likę pracy twórcrzej, um iał znaleźć prosty
•klucz do otwierania fych z·ataj.onych n ie kierunkowe prądu literackiego, wysk·rzynek, nad którymi biedziły się całe wiódłszy jego rodowód społecrz:ny, zaznaczywszy, że „z,a, romantycznością Mickiezastępy uczonych formalistów.
W o.góle trafność sądów Jastr\l!M za- wicza stał gmin, lud, 1.1biorowość" - mórówno co do oceny zjawisk historycznych, wi -0 sprawie Maryli, o legendzie, jaka
jak 1 twórcwści Mickiewicza, jest godna wytworzyłia siei wokoło tej, która tę le·
hodowała.
Mówi
najwyilsze.go podzi•w u. Rzecz najbardziej gendę Pieczołowicie
ll'liebezpieczna w tego rodzaju utworach: w myśl tego, ż.e w poerz.ji „na wet i wybuch
konstrukcja przesł•alllek psychologicznych gwałtowny, nawet westchnienie musi być
dla twórczości 1poety i dla jego działalno zważone na niewidzialnych wagach". Ta,
.ści nosi wszelkie cechy prawdopoOO- która po rozstaniu z Mickiewiczeni, „kiedy zaskoczył ją, raz Tomas2J Zan ubraną
bieństwa właśnie dziąki temu, że Jastrun
w niebieską, sukienkę i ko·raliki tego ko<>parł się wyłącznie na .,materiale dowodowym" i że zastosował .przy tym met.odę loru, zamknąła siei zaraz w sw<>im pokoju, by pokazać się mu za chwilę w żałob
dialektyczną. Nie chcę oczywiście twiernym przebraniu", mniej z pewno ścią wpły
dzić, że ks iążka nie , zawiera abs-0lutnie
nęła na przewrót, jakiego dokonały w sty·
żadnych błędów faktycznych . Nie jestem
t1ia
!\połeczno-politycznegQ,
szczegółów
rn.ickiewicz;ologiem, :obyt trudno byłoby lu poezji polskiej „Ba11ady i romanse",
biografii. analizy nieraz żmudnej i. do- mi wykryć te ewentua•Lne błędy, n iech si ę
niż „ksi~i ?Jbójeckie", niż nowa epoka
kładne.j jako czynnik współtwórczy eajrmą tym uczeni-poloniści, ale gdyby naWJ:la•z z nową poezją , którą z sobą ni os ła.
występowała czuła wyobraźn{a, z mozaiki
Jastrun charakterymje dokladnie tę
wet znaleźli pew,n e błędy, nie zmieniłoby
faktów i zdarzeń budując pełny i Wie•r - to p ostaci rzeczy. Wizerunek Mickiewicza
nową, ep.okę. Nie p-omija ani jednego czynny obraz. Dlatego też ipraca Jastruna nie w ujęciu Jastruna jest głęboko przekony- nika, !który wystąpuje w twórczości mło
dego nauczyciela kowieńskiego, mówi
jest ogóbnie biorąc utworem analitycz- wuj ący, mówi nam o poecie prawdy ży
•nym - jak w soczewce skupia >0na po- we i przejmuj ące. Staillowi on niewą~pli  o reakcji otoczenia na „Poezje", choć omaszczególne elementy tJw(Jrząc z nich syn- wie komentarz do tego spadku, jaki naród
wia je drogą, pośredin·ią, po przez zachwyty i zastrzeżenia Czeczota.
tetyczną całość. Jastrun pierwszy w Pol<Cdzfedziczył po swym p.oecie w postaci
Tę drogę pośrednią w charakteryzowasce pokarzał nam MidkiewiClla widzianego jego twórczości, stanowi więcej, gdyż
oczami człowieka drz:hsiejszego, Mickiewi- wka'Zuje nam poetę w procesie jego roz- ni u Mickiewicza i jego dzieł.a• poetyckie·
cza-człowieka, poetę i
dziafacza poH- woju duchowego, czego żaden uczony ko· go możnaby również nazwać swego rotyczneg<>, ani nie zakute,go w IJ.rąz, .opa... m entarz dać nie potrafi.
dzaju metodą. Zljawia się ona ki~ka
tynowanego bezkrytycznym uwielbieniem
krotnie na kairtach ksią2Jki.
Mickiewicz
nie izawsze jest przedstawiony przez
należnym wieszczowi na.r odowemu, ani też
jego świadomość ale też p 0 przez świa
nie rozebranego do bielizny przez poszuki·
domość innych, Goethego, Celiny Szywaczy ciekawostek i anegdot ~ życia
manowskiej, nawet papieila·. Te przeciwWielkich ludzi. I właśnie to przede
wszystkim jest istotną i niewątpliwą zas tawienia spełniają rolę stereoskopu. W
sługą Jastruna, nie mówiąc jUŻ o tym,
ich zwielckr.otnionym szkle
wizerunek
że niezależnie
od tema tu stwQrzył on
Mick iewi~za rzucony na karty
książki
dzieło literackie najwyższej klasy.
nabler·a· tym większej plastyki. Ale do tej
uwagi powrócę później jeszcze.
Trudno był.oby właściwie określić ["0dzaj literacki, do jakiego można by zaliRozdział <l „książkach rz.bćlj eckich" wra2J
z rozdziałem „Romantyczność " jest jak
czyć „Mickiewicza" Jastruna.
gdyby essayem -0 romarntyzmie polskim.
Najsłuszniejsze bodajże jest określenie
J astrun dckładnie omawia jeg0 źródła
samego autora książki, który nazywa ją
literackie i społeczne, ustala proporcje
połączeniem essayu literackiego z op.opomiędzy nimi e.. osobistymi przeżyciami
wieścią dokumentarną. W tej opowieści
poety, wprowadza nawet wywód filolodramtycznej, gdzie tragedia poety splata
giczny języka p oetyckiego Mickiewicza,
się ściśle z dramatem politycznym epoki,
p odając fragmenty k<lrespQndencji i proJastrun w każdym zdaniu, przy opisie
pozycje zmian językowych, jakie dawał
każdego faktu trzyma się ściśle
udokuMickiewiczowi Czeczot. Rozdział ten zamentowanych wersji, traktując przytem
myka się określeniem roli społecrznej tej
dokumenty, zapiski,
pamiątniki,·
listy,
rewolucji językowej, jakiej dokonał Micr ozmowy w ~osób wybitnie krytyczny.
Zdumiewająca jest skrupulatność, z jaką
k,iewicz. „W Polsce, g<izie lud d~igal
]eszcze j•arzmo feudalne, PQezja mlodeg<>
autOT -przystąpił <I.o selekcji materilf!u,
nauczyciela kowieńskiego torowała drogę
'dd·hJ!\c surowej 1tt'Yl.yCe·.1t\5dła - ęweJ
do uznania praw chłopa, do jego obypracy. Nie ma• 111ie tylko w opisie faktów,
watelstwa w sferze świadomości powszechale nawet w konstrukcjach psycholQgicznej''.
nych ani jednego rz:dania, które w t en .CZY
Mi~ysła.wi Jastl"un
Tak jeszcze raz zna.jduje tu potwierinny sposób nie zostałoby udokumentod zenia teza Jastruna o ws.półd'Łiałaniu powane, niezależnie od tego, czy są to opisy
Dialektyczna w swej treści, książJka Jaety w tworzeniu się historii.
kolei życia Mickiewicza, czy szerokie
Kolejno po rozdziale p . t. „Proces" na·
podmalowania tła historycznego, społecz struna, jest siłą raeczy d ialektyczna również w budoiwie. Zachowując naturalny
stępują, rozdziały poświęcone
po;byt.owi
nego.
Mickiewicza w Rosji: „Palmira Północy'"
I tu wreszcie dochodzimy dQ 'istotnych w takich ra2:12ch układ chrelllologiczny,
zagadnień
książki.
„Tragedia własna Jastrun lamie go ·r a2l po raz. Nie chce być
(p<>byt w Petersburgu, powódź, spotkanie
ślepym
k·ronikarzem notuj ącym fakty iz: R ylejewem, z dekabrystam'i), „Basza"
p oety i dramat polityczny epQki..." okresu, z którego patrzymy w prze.szło·ść,
(Odessa i podróż na Krym) i „W Moskwie
wyraża się Jastrun. Swiadomość bezpoi Petersburgu".
średni e j zależn<lści jednostki
od proce- w higj;orię, zda.rzenia widzi w sposób
Po raz bodaj pierwsey w P-0lsce ten
sów historycznych, w których czy chce dwojaki i w dwa.jaki sposób je podaje:
okres życia Mickiewicza zosta:ł w książce
czy nie ch<;:e bierze ona udział - nie opu- raz widziąne oczami Mickiewic:z,a, po ra7l
Jastruna tak szczegółowo naświetlony. Z
szcza Jastruna ani na chwilę. Im wyższy drugi z dystansu czasu - oczami sw.oimidyskTecj ą i obiektywizmem mówi Jiastrun
jest przytem ipoziom ·r oz,woju intelektual- pisarza po.łowy dwudziestego wieku.
„Jakiej takiej prawdy o wypadkach doo związku z Sobańsk ą, wiele uwagi na·nego, psychicznego owej jednostki, tym
wiedzieć się możemy dop'iero 2l perspektomiast poświęca stosunkom z dekabrywiększa jest 1a łączność, tym większe potywy czasu, lecz widnokrąg historii na- stami, z „przyjaciólmi-11\lfoskalami".
czucie odpowiedzialności. Wiemy dobrze,
z,byt pQdobny jest do horyzontu ziemNaświetlając stosunki z Puszkinem, Jajak było z Mickiewiczem.
skiego, jest w idnokręgiem pewnego tylko
str-un w pewnym miejscu mimochodem
„Był on cały ze swej epoki i ze swegQ
społeczeństwa pisze Jastrun. - Nie po- okresu, z którego patrzymy w przeszlość. czyni następującą znamienną, uwagę, któi ro zszerzać się będzie lub z,wężać, gdy ra powinna stać się przestrogą dla wszydobna mówić o jego twórczości, nie po. trącając co chwila <> historią j ego czasu, postąpimy nieco w czasie, jak tam w prze- stkich brązowników w przysrz:łości.
„TY'łko ci, którzy legendę i poezją przez której czerpał wszystkQ i którą współ strzeni ..." - powiada Jastrun na i;>ierwszych zaraz stronicach swej książki, za·
noszą
dosłownie na wydar:irenia
życia,
tworzył.. . Epoka obszerna i burzliwa dawierzą że dwaj poeci (Mickiewicll i Puszpowiadając niejako owo patrzenie z dala,
ła mu to zadziwiające poczucie aktualnokin, S. P.) mówili jedynie o poe:z,ji I o llbaści, tę zdolność współżycia
z narodem ów pełen uwagi spokój ucznia historii.
Już pierwsze rozdziały są, przykładem
wieniu lud zkeści. Chcą, aby w pełni mło
i ludzk<0ścią".
tej metody. Sk ąpy materiał lbic.gr.aficzny,
dych sił byli· obleczeni śpiżem nudnych
Tę wzaj emną współzależność biegu hidotyczący dzieciństwa i wczesnej mlodoi brzydkich !Posągów, które Po ich śm ier
~todi, ruchów socjalnych i życia wielści Mickiewicza, J astrun uzupe łnia przez
ci wystawili im wdzięczni rodacy".
kiego poety, współtwórcy historii, ujm uje
Ale wróćmy do przerwaneg<> wątku.
Jastrun
wybitnie dialektycznie. N ie szerokie podmalowanie tła historycznego,
podbudowy społecznej. Opisując zajęcie J asi.run sbusznie i sprawiedliwie ocenia
tworzy schematów, nie szufladikuje w
sposób mechanistyczny. Europa w dru- Nowogródka przez armię napole<Jńską, nie ruch dekabrystów, stosunek Mickiewicza
zapomina nakreślić sytuacji p olitycznej
do nich, n a tle wyipadków ówczesnych, po·
giej ćw ierci ubi egł ego stulecia przeżywa
wypadki I wstrząsy, które ze w:z,ględu na kraju, mówi o poło żeni u chło;pa> pańszczy dając nową koncep<:ją generzy ,,Konrada
ich doniosłość możnaby porównywać je- źni an ego, o jego stosunku do dworu. do Wall€nroda":
„P>0emat był pośrednią, odpowiedzią nai
dynie z naszą, wielką a burzliwą ep oką. wypadków histor~cznych których chlon>
jest niemym świadkiem, a często bezwolwypadki g·rudniowe - pisze J.aist·run. Są to lata przełiomu, lata upadku i na·
z nieszczęściem przyjaciół-Moskali splótł
rodzin wielkich klas spQlecznych, gdy ną Qfiarą.
Podobne akcenty społeczne powtórzą
Mickiewicz
n ier<>zdzielnie
nieszczęście
feudali= szlachecki cofa siei powoli,
się w, ksi ążce niejedtnokrotnie. O sytuacji
swej ojczyzny, ujrzał związek ścisły mią ·
?J trudem ustępując z placu przed mło
dzy nieudaną
rewolucją dekabrystów
chbopa mówi autor zaraz w nastąpnym
dą, rzaborczą burżuazją, która nie zdororzd ziale „Ziemia szczęśliwa". powie po· a procesem i zesłaniem fU.a•r etów. Imi ę
bywszy jet1zcze pełni władzy, już nosi w
t ern znów przy ok azji omawiania powstaRylejewa, „wieszcza ruskiego narodu"
sobie zar odki swego rozkł-adu. Jest to
{gdyż jego to właśnie umieszcza Jastrun
'Okres, gdy po raz pierwszy w masach ni·a listopadowego.
Ale ,.równocześnie z tymi sprawami pod Jeźdźcem Wiedzianyrn wbrew innej,
proletariatu zaczyna budzić się poczucie
wielkimi i nieodwracalnymi , .j ak katapowszechnie przyjętej wersji) dał bohaśwadomości
klasowej. gdy
sc1erające
klizmy w przyrodzie", równoe cześnie z k onterowi swego poematu, Litwi•n<>wl. · Imię
~ię ze sobą dwie klasy społeczne zawiefliktami społecznymi. n arod ~wymi, z woj- to miało miły poecie podżwięk poematu
riają chwilowe przymierze dla zdławienia
ną
i zabiegami dyplomatów toczy s ię
Byrona. Zga dzało się nadto z imieniem
nowej potężnej siły, w której przeczuwają
życie prywatne. Sprawy wielkie są zaMistrza Zakonu Krzyilackiego. Potęga caswego najwi ększego wroga._
sadniczymi kierunkowymi dla spraw ma- ratu okaza ł a się silniejsza, niż przypuszSą to p·r zytem lata ogromneg<l fermentu
czali dekabryści, jpotęga
Zakonu była
tntelektualnego, lata rozwoju postępowej łych . wyznaczają ich drogę, cho ć nie zawsze )edne i drugie biegną równolegle. Zy- mc cniejsza niż siły litewskie. Konrad
myśli burżuazyjnej, a jedno cześnie lata,
Nowog·r ódka, Rylejew uległ w walce. Gdyby chwycił się
gdy obok socjalizmu uto.pijnego rodzi się cie mieszkańców Litwy,
a nawet Wilna płynie nurtem bardziej
podstępu, może by wtenczas zwyciężył" .
już socjalizm n aukowy.
Ta koncepcj.a jest jeszcze jednym doMickiewicz nie tylko żyje w danej ep-o- leniwym, powolnym, choć nieodwracal·
wodem sze.rokioh horyzontów autora, uce historycznej, lecz rośnie wraz ze swo- nym.
Podobnie rzecz się ma z p~zj ą. „Po- miał on - w ślad za Boyem - prze·bamać
j ą epoką.
Jego przemiany ideologiczne,
jego wahania, ni ekonsekwencie i porywy ezja - mówi Jastrun - mimo że , idawa- tradycje stu lat na cjonalistyczn ego fałszo
łoby
si ę, jest najbardziej
bezpośrednią
wania Mickiewicza, wysuwania na . cz~o
aktywności
społecznej
są bezpośrednio
związane z przemi·anami
ogólnymi. W mową z mów tego świ·a1:a, nie wybucha zagadnien ia t ego wielkiego życia i twórbynajmn iei. jak o gień wulkaDÓW, ani jak czości l;'mut.nego okresu stosunków poe ty
tym samym stopniu odncsi się to do przemian w je~ p oste.wie a·rtystycznej, za- WNla źródeł, żywi się do świa dczeniami z Towiański m. Ale Jastrllln jest przy t ym
2!laczając okresy wzmożenia
i upadku długimi, wiedzą , k tó-ra jest w życiu i jest obiektywny, pokazuje sprzeczności, jakie
w ksi ążkach m:pisanych w ci ą gu wieków;
tkwi ły w Mickiew i crz:u. Tak samo n'i e ro·
pracy twórczej, poetyckiej.
A przytem Mickiewicz jest współtwór jeŚili jest mowa uczuci.a, to uczucia. które bi z niego socjalisty w na szym poj ąciu,
jak w sposób krytyczny mówi o j egQ stozrozumiało si ebie; w szystko w niej, nacą, historii swoich czasów. Jego _poczucie
wet wybuch gwaltowny,· nawet
we- sunku do ka toliicyzmu.
aktualności w życiu i w !Poezji jest oouMówiąc o pobycie w Rzymie i o Marstchnienie musi być i:ważone .na niewicelinie Łempicki e j , Jastrun pisze slowa
*) Micozysła.w Jastrun : Mickiewi'cz. Pa·ń dzialnych w a·gac'h".
stwowy I111s<tytut Wydawniczy. Warszawa,
Takich ooań ogólnych o poezji, o sztu- p ełne znamienne j dla tej sprawy t reści:
ce w ksiarż;ce Jatinma jest wiele. Wy· ,,Mickiewicz patrzy na Marcelinę, gdy
1949.
są sprawy
Nie ma nic bardziej zawodnego, niż odczytywanie biografii pisarza z
diieł jego" pisze Mieczysław
Jastrun w
pewnym
~1e3scu swej pracy o Mi~ki ewiczu*). I dodaje k ilka zdań dalej: „Poeci piszą bowiem Zl doświadczeń dłu,gcletnich nie z
chwilowych przeżyć, choćby na]silniejS/Zych.
Przynajmniej dzieła naprawdą
trwałe czerpią silę swoją z teg-o potąż
nego rezerwuaru, jak artezyjskie studnie
drwiące z obeowści podskórnych strumieni".
Sł.owa te przytaczam na wstępie moich
r01Zwa~ń na marginesie .Mickiewicza" Jastruna, gdyż mogłyby one stanowić motto
do tej ksią~i. która p-owstała z wieloaet·
niego obcowania auto.ra z Mickiewiczem,
~ wieloletnich studiów i zachwytów.
Dzieło Jastruna powstałiO jako książ·
ka poety o poecie, książka, która nie
jest ani biografią, ani vie romaru:ee,
. a.n i tym bardziej analizą
twórczości
. Mickiewicza, wyposażoną w cały apara•t
seminaryjnej techn~ki. Dzieło przemyśleń
i s~udiów jest jednocześnie dziełem wynikłym jeśli nie z i.nspi·rocji poetyckiej,
o której trudno mówić przy tak wielkiej
prący, to bezsprzecznie z poetyckiej intuicji, gdzie obok wiedzy, obok analizy
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w

stta.ceńczyoh

acyszę

druhów mych 7Alraddeckle pozdrowi~nie.
· Cyprydy, Bakcha Igrzysk gł.osy, ·
··
I · w · serce· moje znów wsącza.ją zimne· lśnienie
Zniewa.gl nieodpartej , ciosy, .
Znów

I

wokół słyszę

SIY.w:ę

mów oszozerstwa ~t z ukrycia,
Glup<rty chytrej sąd plugawy, .
zawiści" szmer I wśród lekkiego życia
Wyrzut śmiejący . się i krwawY.

I bez pociechy

Już

Wstają

Dwa

cien.łe · młode,
Anioły

I obaj

- ł w oc:r.aeh mych przytomnit.
dwie . mary upragnione,
dwa przez los przysrane do mnie
dwa - w me dni minione.

mnie... i wznoszą nad mą głową
Swych mściwych mieczów błyskawice
I o.baj cicho mi tłumaczą martwą mową
. Su:zęścla I rrobu tajemnice.
strzegą

Z LISTU DO GNIEDIC.ZA
Tu gdzie przez Julię uwieńczony,
Gdzie przez Augusta wypęd.zOny,
Owidiusz dnli posępnych . dożył,
Gdzie liry elegijnej żale
Bo'iySUlZa swego głuchej chwale
W ofierze małodusznej złożył; ·
Tutaj o wieczną mgłę nie stoję
Stolicy półnócnego kraju,
I wolne dżwlękl lutni mojej
Mołdawian gnuśnych zatrważa.Ją.

Mnie po dawnemu nikt nie złowi,
Nie chcę się kłaniać nieukowi,
Z Orłowem w kłótni, mało piję,
Poohłebczych strof Oktawiuszowi
W nadziei ślepej nie uwiję - ·
PrzyjaźDJi lekkie słowa składam
I miar surowych nie przykładam.
O, ty, któtego los naznaczył
Wysoką łaską myśłl lotnych,
.
I sprawił, abyś w pieśniach znaczył,
W pociesze · tw()lch dni samotnych,
Ty, coś Achiłła cień postawił ·
Przed nami; z· grobu go ws~c,
Homera Muzę nam objawił,
Od dźwięcznych muz oswabadl!l&fąe
Splewaczkę śmtałą, Muzę sławy · Twój głos doleciał do ustroni,
Gdlliem się przed hardym głupcem tldui9Jalł,
Gdziem uciekł przed faryZeusiem I znów ożywił piewcy duszę,
Niby slodycży głos n;ltchnl'oneJ Poehwaly twe i pozdrowienia
Drogie mi są, wybra.ńcze bogów!
Dla druhów tyje .I natchnienia
Plieśnlarz, l wzgardę ma dla wrogów.
Uliczną bójką Muza jego
Nie zniży pleśni przed narodem;
Smagnięciem bfoza karcącero
Zolla . chłoS'WZe - · mimochodem.
'

,.

.

....

DO~ GRECZYNKI

!Stworzona, byś · rMPłom~enlała
Poety myśl i wyobraźnię,
Byś go trwobła, miewalała
Uwodmcielsko ·I przYJaźnlie,
Wschodnią wymowy twej dziwnością,
Lustrzaną źrenio promlennoścl11o;
Kuszącym kształtem nóźkl twoJeJ,

Ty urod2ona dla

-

upojeń

Ni~nasy<lOruł namlętnośclll.

Powiedz: kiedy· Leilll piewca
Niebieskich marzeń dumy ~ow;ał
I . nieśmiertelny wzór rysował ...l..
Czy twoich rysów nie przechował,
OkrUtny I czułego serca?
„
·
Może w od.legi~ stąd krainie
P-Od niebem Grecji uświęconej
Męczennlik poznał cię : natchJiiony
Albo , tw6J . obraz, co nie .mlme,·_
Jak we śnie ujrzał zachwycony '
Aby , go w serca skryć - glębl~ie?
Suzęśliwej liry rrl\ obłudną
Móie omamił clę cZ&rodzłeJ?
I jut _bezwiedne drieoie wchodzi ·
Tajemnie w pierś twll, samolubDll,
Na -jego ramię skłaniasz głowę.•..
Nie, nie chcę, by za7Alroścl11o zgubną
Karmiły się płomienie n.oWe. ·
-Ja dawno szczęścia jut nie . poriio~
la znów się nim nasycać muszę,
i lęk ukryty dręczy duszę:
Waystko oo mile, wiarołomne.
Przypis tłumacsa
Do wiersza - •

• - • _ Nietł:umazocny

dotąd, ..

- ,,p;rzyp0mnienie".

w ikościele w Geuano przyjmuje komunię
świętq. ODa! jedna spośród pań spełnia
jących ten obrządek
wierzy naprawdę.
Mickiewicrr. jest przejęty widokiem Wierzącej. G e n i·u s loci •b ierze go znów
w swoją wład·zę. W kościele patrz-ąc na
Wierząc(\,
gotów jest sam uwierzyć.
Wiersi jego „Do Marceliny ·Lemplckiej"
mówi o przerażeniu na ·widQk tak wielkiej pokory. Ale urzeczywistnienie szczę
ścia, k.tóre polega na wyrzeczeniu się, . jtt1t
dla .n iego nieósiągalne.
Ja bym dni wszystkich roZ'kos~ za. 'l!4c
wa.żyl,

Gdybym noc jedną tak, jak Ty,
~emairzyl.

Tak . nie mówi naWTóoony.
ten, kto 7Jazdrości".

Tak mówi

Z umiarem i prostotą pisze o _romansie
Deybel. Nawet . w stosunku do
tych, !których nie mQże trakiować z sym·
pati ą, zachowuje dystans czł-0wieka, który
posiada przewagę doświadczenia stu lat
historii. Nie przypisuje otrucia Mi ckiewicz.a Władyslawowi Zamoj&kiemu, lak<>nicznie tylko podając, że hrabia · Zam<>jslci
dnia 12 grudnia, a więc dopiero w dwa blisko tygodnie po śmierci Mickiewicza zaNądzi'ł dfa dywizji kQzaków sułlta~kich

li: Ksawerą

trzymiesięcmą żałobę.

Lakonicz,nQŚĆ tego zdania mówHak wie·
le, że zbędne były tu wszelkie komentarze.
Tak sam<> mało słów poświąca •Jastrun
wielkości Mickiewic2la. Ta · rzecz w'Ychod zi

brllilionowy dalszy
·

ciąg

wiersza

sama -przee: się po przez umiejętne zachowanie proiporcji, przez znakomite 'r oz·
st.awienie innych - postaci tej opowieści
o Wielkim poecie na bliższych lub · dalszych planach, przez wybór faktów . a . nte
kroillikarskie · notowanie
jednopłaszc~y
znowo wszystkich zdarzeń. w ten sposób
osiąga autor nie tylko plastyczność dzieła, ale tym większy realizm; bo czymte
właściwie jest realizm, jak nie umiejęt
nym doborem · faktów ocenianych z okre- ·
ślenego t:>uńktu widr.enia.
Na preyltł<ad
opisując śmierć Mickiewicza,
Jastrun
ogranicza się do suchej relacji zdaue'ń.
Na je.j tle stanowiący końcowy .akcent
kisią.i;ki opis- pogrzebu, gdt.ie „za wozem
Sllli obok siebie, bratersko, człowiek przy
CZiłowieku, Polacy, Turcy, Zydzi, Ormian:itr
i F·rancuzi, Serbowie, Albańczycy, Bułga
rzy, Grecy, Włosi i Dalmatyńczycy„.", proste wyliczenie staje się akcentem emocjonalnym, UWYPUk.Jającym wielkość poety,
wielkość straty, jaką pon iosła
z jego
śmiercią nie tylko Polska, ale świat cały.
W tej opowieści dramatyczne.), jaką jest
ksią żka o IVIickiewiczu, gdzie rysunek poszczególnych postaci stanowi niekieqy
odrębny dramat
psychologiczny, chÓć
fikcj a zjawia się wyjątkowo, "tam jedynie,
gdzie brak, jest jakichkolwiek dokumentów, olbi,-zymt:\ rolę - jak już P<>wiedziałen:i staJ?-Owi dobór materiału faktyczn ego. Jastrun posiada bardzo silnie rozwinięte poczucie czasu historycznego.' z~(dokończe1'1ii€ -"14
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II. To nie jest
ruga część n3szej opow1esc1
toczy się na szerszym dziejowym teatrze_ świadek major
Ncwiński powiada, że Zychoń

swą siecią wywiadowczą osnuł
pD3wie cały świat. Dalsze
dzieje Żychonia są nam nieznane. Oficjalnie podano, że padł w bitwie pod
Monte Cassino, gle tenże świadek stwierdza, że Żychoń „mógł zginąć, ale nie
musiał". Kariera tego ooicera „dwójk'." jest
właśnie charakterystyczne. dla tego drugiego okresu działalności Doboszyńskie

·

do którego przechodzimy Po przez
wrześniową. Konspiracja w kraju i wojna, ogarni«;jąca najpierw Europę a później całą niemal kulę ziemską cóż m;:;że być milszego dla zawodowych
wywiadowców i szpiegów, raczej nie·
chętnych wszelkiemu, otwartemu dzialaniu.
Generał Sikorski, organizując w latach
1939 _ 1940 wojsko polskie we Francji,
odsuwa od wszelkich wpływów i nawet
cd służby czynnej wszystkich ludzi zwią
zany<J.1 z sanacyjną „dwójką''. Jest to
postanowienie zupełnie uzasadnione: ci,
którzy
przez tyle lat współdziałali
z Niemoami i przyczyniali się do faszyzowania kraju, nie mają zbytnich kwalifikacyj do brania udziału w walce
z Niemcami i z faszyzmem. Ale na Z·achodzie potrzebują dobrych fachowców.
Podejrzenia dotycLące współpracy „dwójki" polskiej z Niemcami nie przeszkadzają Francuzom w zaangażow.aniu Zychonia i jego dwó}karskiej grupy do
pracy w ich wywiadzie. Wydaje się dość
niespodziewane, że grupa ta idzie na
służbę nie' innej formacjj wojskowej, ale
właśnie francuskiej marynarki. To zdziwienie zniknie prędko, gdy przypomnimy scbie, że na cz_ele tej marynarki stoi
wówczas nie kto inny, jak przyszły zdrajca , admirał Darlan.
Na procesie faktowi temu nadano jeszcze głębsze, historyczne uzasadnienie,
gdyż stwierdzorro, że od czasów Tr·afalgaru orientacja <'ldmlrallcji francuskiej
była .zawsze raczej antyangielsk.a a pro·
niemiecką. Stąd się wzięło, że korpus
oficerski marynarki stanowił kadrę, na
której oparła się administracja i policja
rządu Vichy. To stwarza bardzo głęb.o
ką perspektywę, wiążącą zwycięstwo Nelsona ze współczesną bitwą pod Dakarem.
To przypomina jak głęboko nieraz sięgnąć
trzeba, by wydobywać treść zachodzących
g0,

klęskę

współcześnie wydarzeń.
Nie musi' więc dziwić

nas dalej, że grupo klęsce Francji zostaje
pieczołowicie
przewieziona specjalnym
okrętem na. wyspę brytyjską i tutaj staje na usługi angielskiej Intelligence Service. Pod tym prctektoratem pracując,
uzyskuje z powrotem wpływy w polskim
sztabie, opanowując sztabu nle tylko oddział drugi, ale i nowopowstały szósty,
którego zadani.e stanowi kontakt z ikrajem i
opieka nad krajowym ruchem oporu. Jest
pewne, że Anglicy nie mają żadnych złu
dzeń co do łączncści „dwójki" polskiej
z Niemcami. Gdy szef wywiadu ameryk;ńskiego gen. Donovan pragnie zmylić
Niemców i przekazać im fałszywe infor
macje dotyczące organizacji amerykań
skiej slużby wywiadowczej, wzywa . do
siebie Zychoni.a, i właśnie jemu poleca
opracowanie takiego projektu, nie troszcząc sic; więcej o dalszy bieg sprawy.
Wie na.pewno, że projekt ten prawie rów
nocześnie znajdzie się i w
Waszyngtonie, i w Berlinie.
·
Doboszyński to nie fragment dzi2.łal
ności „dwójki", to inny tor oddziaływa
nia hitlerowców na społeczeństwo polskie, wpływania na jego opinię i postawę pĆ>Jityczną, oddziaływania na bieg
wydarzeń. Celem Niemców w owym czasie jest dążenie do rozbicia za wszelką
cenę jedności Sprzymierzonych, powstałej w toku wojny_ Hitler chełpił się kiedyś, że nigdy nie popełni błędu Wilhelma II i nii; doprowadzi do sytuacji, w
której Niemcy zmuszone byłyby do... walki na. dwa fronty.
W rzeczywistości
pa

żychcnia

STARY TESTAMENT

PRZECIW NAUCE
ie tak dawno nia•jvryż-szy w
· Polsce
autorytet
kościel
ny apele-wał o „zachowanie
ducha emigracji". Niedługo
potem jeden z kaitolickich publicystów ęmigracyjonych w
Londynie apelował o „uwolnienie" nauki
polskiej od „polityki". I znowu niediłiugo
po.t ern zacz.ął s.ię w prasie katolickiej w
Polsce a•t ak na postępową naukę i postę
powych naukowców.
Trudno bowiem nie widzie<! pewnego
1llWiąz.lm między artykułem ks. J. Ro~two
rowskiego w majowym zesz~ie „Przeg'lą
du P c•ws.zechnego ", acrtykruł•em prof. Konrada Górs1kiego w „Tygodniku Powszechnym" („Rozprawa z Zóllkiewskim'.') i ostrym ataktem teg01ż „Tygodnika" na Jalkuba Litwina, który we „Ws i" po,ruszy·ł
i(Jotrzebę „naukowej publicystyki". Wsz.ystk-0 to wy.pływa z jednego celu, wszystko to znnierza w jednym_ kierunku. Różne
są tytlaco stopnie szczerości i otwa.rtości. I
iróżine są stopnie przyzwoitości p o•lemicznej.
Najszczersze, najlbardlziej ot~warte jest
stanowisko ks. Rostworoiwsikiego. Stanowisko to ~UJ1minuje w zdaniu o ludziach
„nie mających wyiższego · śi\viat?a nad to,
jakie czerpią z naukowego pozn.ainia".
Aby nie by'ło wą.tpliwo ści co do istotnego
sen.su. te.go zdania, spotykamy potem zdanie, iż roz,wój h istoryczny człowieka nie
je511: ciągfy:rn postępem, Ż·e pierwo•t ny czrowiek nie był „prymitywnym i. dzikim",

cała

prawda

mi najgłębsze sprężyny i tajemnice apaTo wszystko razem • wztęte stanie się
ratu pan owania klas.owego i klasowej
clla nas zr ~ zumiałe, gdy będziemy myśle
polityki burzuazji polskiej, mogli mniej
!:la kraje otac ?.ają ce okupowaną Po:skę, li <J sanacji, o endecji, 0 ONR, o dowódzkrytycznym słuchaczom wpoić przekonal wie akowskim i o „dwói ce" jako o ca
którędy i dą linie łączności z lu'l!.ljem. T.:..
nie, że histerię tworzą wywiady, że one
c.toprowadza d.o tego, że w roku 1945, bś ci ~ił p 8litycznych i wojskowych okredecydują o wojnie i pokoju, o losach
w C7.llSie rozmowy odbytej w Anglii i:lo neJ klasy społecznej, prowadzącej konn.arodów. Musimy pamiętać stale, że te
z Borcm-Kcmorowskim, wysoki -Oficer sekwentnie politykę swoich klasowych
„dwójki" może mu zameldować, że przez interesów. Klasa, która wyłonila te par- wywiady, to nie Jakieś tajemne, ponadkiasowe sprzysięzenia, ale właśnie orgaitie, te grupy polityczne, ten wywiad i to
cały czas wojny te linie faktycznie konny działania władzy i ucisku, powołane
ści.
wojsko, kla>a, której przedstawicielem
trol ~ wane były pr'zez Niemców. Stający
przez burżuazję do spełnienia swojej roSprawa polska· nadawała się do spo- do raportu dziwi się, że były dowódca na ławie oskarżonych jest Doboszyński,
li wówczas, gdy już otwarcie nie ma
wodowania konfliktu między wielkimi AK nie jest bynajmniej wstrząśnięty tą
dzidała opętana jedną myślą. Rewolucja
ona siły utrzymać rządów w swoich rę
m ccarstwami. Na przeszkodzie do wy- . rewelacją. Stający do raportu nie wie
październikowa i powstanie państwa rawołania tego konfliktu stała między indzieckiego były faktami historycznymi, kach. Bez „dwójki", bez endec.\cie-j i sabowiem, że dla Bora fakt ten żadne.j renymi, oczywiście poza silami klasowymi, . welacji nie stanowił_
które kapitalizm zrozumiał szybko. Zro- nacyjnej mafii burżuazja nie potrafiłaby
utrzymać wła.dzy w Polsce przez lat dwadziałającymi w kraju na emigracji
zumiał w lot, że oznaczają one nadejście.
Współpraca z Niemcami polskiej „dwójdzieścia i me potrafiłaby zepchnąć napolityka gen. Sikorskiego. Sikorski wykr~su jego panowania,
rozpoczęcie nociągał
proste i bezpośrednie wnioski ki" działającej na Zacli.Jdzie, będąca kon- wej epoki walki o ustrój socjalistyczny, rodowej, wyzwoleńczej walki Polaków
na tragiczne manowce.
z faktu sojuszu angielsko-radzieckiego. sekwencją całych dwudziestu lat jej ist- już nie teoretycznej, ale bezpośredniej Nie chciał, by sprawa polska była przed- nienia, ma swój odpowiednik również na i w Europie, i na całym świecie.
Proces Doboszyńskiego ujawnia nam
terenie
kraju.
I
tutaj,
w
organizacjach
miotem sporu, ale przeciwnie, dążył do
upadek
i ostateczną degenerację całej jego
Cały
wysiłek
kap~talizmu
skierowany
tego, by stała się wspólną sprawą wszyst- · wojskowych odbywa się początkowo pro- je>st więc na likwidację państwa radziecklasy. Jest to proces ujawniający, jak poces
podobny
do
tego,
jaki
odbywał się we
kich sojuszników. Sikorski brał sytuację
trzebne było obalenie kapitalfamu w Polkiego i na likwidację sił rewolucyjnych
Francji. „Dwójka" odsunięta zostaje od
dc słownie i chciał się bić z Niemcami.
sce, co znaczyło równocześnie nie tylko
wewnątrz krajów własnych. W tej walce,
kierownictwa
konspiracją
wojskową ,
Dlatego też doprowadził z wielkimi trud·
wydobycie narodu z niewoli gospodarczej i
w zacif, łej walce na smierć i życie, synosc1ami i przeszkodami,
stawianymi choci~ż nie tak całkowicie, jak na emipolitycznej, ale i iz. bagna moralnego, w któtuacja
1-'olski,
granicznego
kraju
kapitaprzez obóz emigracji, do pouzumienia gracji. Pamiętać trzeba, że nawet wów- llzmu, i w okresie międzywojennym,
rym był pogrążony siłą i po<ló'tępem.
czas, gdy komendantem ZWZ był Gr.otze Związkiem Radzieckim.
i w okresie wojny była wyjątkowa. Tę
Polski ruch oporu w okresie okupacji
Rowecki, to jego szefem sztabu był bWówczas uknuto nowy spisek. Na je- szef sztabu Ozonu, Wenda, a szefem pro- wyją.tkowość stwarzała dla burżuazji polnie ograniczał się na szczęście do kongo czele stał Doboszyński i Sosnkowski.
pagandy - były szef propagandy Ozo- skiej poczucie blisk·ości kraju socjali- wentykli akowskich przywódców z NiemW celach prowokacyjnych Doboszyński nu - Żenczykowski. Z czasem i osoba
stycznego a dla burżuazji innych kracami. Walka zbrojm to nie był Żychoń,
ogłosil odpowiednio
spreparowany tekst Roweckiego poczyna zawadzać „dwójce",
jów wyjątkowe zainteresowanie się
ale właśn i e Gwardia Ludowa i później
noty radzieckiej do rządu Siko·rskiego
zostaje więc usunięty, d c: wódcą-figuran losami tej części Europy, utrzymaniem Armia Ludowa, ale właśnie armia polska
ogłosił
ją
w nielegalnym piśmie wy- tem zostaje drugi kawalerzysta - Kowładzy kapitalistów na tym terenie za
stworzona na terenie ZSRR, armia nowej
dawanym w Szkocjt pod nazwą „Wal- morowski, a właściwie kierownictwo AK wszelką cenę i wszelkimi sposobami, koncepcji politycznej, sk1erownej nie tylko
ka". Synchrcnizacja uderzeń była precy- i ca~ej londyńskiej konspiracji przecho- wreszcie - dążenie do zdławienia tutaj
przeciwko faszyzmowi niemieckiemu, ale
zyjna. Po tej publikacji następuje list ot- dzi w wypróbowane ręce dawneg dwu- wszelkich dążeń i nurtów rewolucyj- też przeciw zdradzie polskiej buriuazjL
0
warty Doboszyńskiego do „prezydenta · krotnego szefa „dwójki" - Pełczyńskie nych. To właśnie a nie co innego stwa·
Jeśl~ burżuazja polska w okresie dwuRacz,kiewi<:za i do Sosnkowskiego, żądający go.
rzało
różnorodność
form politycznych dziestolecia musiała tak podstępnymi spoustąp:enia Sikorskiego i postawienia Sosni różnorodn ość haseł burżuazji polskiej, sobami, tak różnorodnymi sposobami zaWspółpraca z Niemcami nie napotyka
kowskiego na czele rządu i wojska. Drudażącej do r czbicia klasy robotniczej, do
bezpieczać swoją władzę, nie jest to nic
wówczas
u
góry
na
żadne
przeszk.o
dy.
gie uderzenie przychodzi wprost z Berzdemorallzowania jej politycznego, do innego, jak po.twierdzenie wielkości sił
lina•: Goebbels występuje ze' swą naj- Gdy Doboszyński w artykule ogłoszonym czego służyły wszystkie spos<Jby, zaczy- i wielkości koncepcyj reprezentowanych
w roku 1941, głosi zasadę „ekonomii
większą chyba od czasu podpalenia Reich_
mjąc od ONR a kcńcząc na tych, któprzez klasę robotniczą. Fakt, że swą
stagu prowckacją - z oszczerczymi „re- krwi", góra AK realizuje w praktyce to rych używali prawicowi przywódcy PPS współpracę z Niemcami burżuazja ukryhasto
nazywające
się
tutaj
„staniem
z
welacjami '' w sprawie Katynia.
i prowckatorzy działający nawet wew- wać musiała przed całym nariodem, dobronią u n<igi". Teoria dwóch wrogów
Połowa celu spisku z·os t ała wypełniona :
nątrz KPP.
wodzi jej przebiegłości a nie braku wiw praktyce sprowadza się do teorii jedneSłabej
burżuazji
polskiej, poddanej ny; dowodzi, że podjęcie jawnej kolegen. Sikorski poddaje się nacisk.cwi i do- go wroga, a jest nim, według koncepcji
prowadza do zerwania stosuńków dyplo- Piłsudskiego, kontynuowanych przez je- kon troll i komendzie światowego impeboracji oznaczałoby dla niej całkowite
matycznych z ZSRR. Jego dalsze pozo- go wychowanków tylko i' wyłącznie rl olizmu, odbierało to wszelkle cechy na- o słabienie, skompromitowanie w oczacll
stanie u władzy grozi jednak Niemcom Związek Radziecki. To też kierownicy rcdowe, pozbawiało ją jakiegokolwiek narodu, jako siły narodowi przeciwnej.
choćby minimalnego związania z interei ich polskim poplecznikom likwidacją
Inaczej więc, w innych formach kolaboAK, prowadząc.:y rozmowy z Niemcami,
tego błędu politycznego i nawrotem do ust?. lający z nimi swoją taktykę, załat sem narodowym. Na tym tle dopiero racja ta toczyła si~ w Polsce niż we
stanu poprzednieg.o. 4 lipca 1943 r. sa- wiaiący kwestię uwalniania działaczy zrczumiała się staje zdrada takich, jak Francji, w Norwegii czy w innym kraju
molot Sikorskiego, wskutek nieprzypad- londyńskich na. podstawie parytetu: je- Doboszyński, zdrada sanacji i endecji, eul'opejskim. Właśnie tu, w kraju grazdrada „dwójki", zdrada akowskiej gó- . niczącym ze Związkiem Radzieckim, burkowego defektu motcru, rozbija się o den za sześciu peper.owców - w swoim
ry, zdrada Mikołajczyka. Na tym tle zro- żuazja nie mogła sobie pozwolić na pod·
skały Gibraltaru„_ Program zawarty w lipojęciu nie działają, jak zwykli zdrajście Doboszyńskiego zostaje wyk.onany:
zumiałe się staje postępowanie powojenniesienie przyłbicy, rewolucja . bowiem
cy, ale jak niesłychanie mądrzy polity.
Mikołajczyk mianowany jest premierem,
nego podziemia i akcja szpiegowska, kie- była. zbyt blisko - ; skuteczna pomoc
cy.
rowana specjalnie pieczołowicie właśnie
Sosnkowski - naczelnym wodzem.
tak, jak przyszła, mvf;!a przyjść nieTa polityka prowadzona była obok przeciw Pclsce.
Droga Doboszyńsk iego z kraju do Lonzwłocznie.
prawdziwych
dziejów
narcdu,
toczą·cych
dynu prowadzi po przez szpiegowskie
Dlatego wywi<.d amerykański zdecydoDzięki tym podstępom dowódcy akowsię w zaciekłej walce z okupacją niewał się użyć nie przeciętnego
agenta
placówki Niemców w południowo-wschod
scy mogli prowadzić za sobą szeregi sw<l.miecką i
wśród
najcięższych
cierpień
i prowckatora, ale właśnie . takiego czło
niej Europie i po przez gim.ach Admiraich podkcmendnych, którzy ginęli w przeri śmierci, zadawanych mi~icnom ludzi
licji w Paryżu, zajęty już oficjalnie
wieka, ja.k Dob~ szyński, aby w okresie konzniu, że naprawdę giną za Polskę
w
więzieniach i obozach koncentracyjzanikania i upadku pcdz1emia w Polsce,
przez wywiad niemiecki. Na terenie
a nie za l)Olską b~rżuazję; i jeśli chodtj
Wielkiej Brytanii agent i prowokator 1 nych.
ożywił ie i na nowo •zorganiz-:.wał. Doo lQs ty <>hth,;;r.:i1„ •.;,·Ut.~ .ki pi:zekon~
Wreszcie
zbliia
si~
mom·
e
nt
krytyl:!tny~
boszyńsk1 b cwiem to me tylko wprawny
pozostawia sobie tę samą swobodę dzianie jest ważne. Dla nas v;.;.:tne zaś jeet
Armia
Czerwona
dochodzi
do
Wisły:
zoagent i prowokator, ale człowiek wszel- r:;zumieć do końca cały proces historye7.•
łania, której system wypraktykował na
kich możli wcści. Takim go poznaliśmy
terenie Polski w latach 1933 - 1939. Wy- stc.je wydany rozkaz p3wstania mającego
zaskoczyć
dowództwo radzieckie wyj- oscbiście, ale już na szczęście, gdy za- ny, którego fragmentem jest to wszyststępuje ze Stronnictwa Narodowego, jest
ko, c<J stwierdzono na procesie Adama
jednak ciągłym inspiratorem wszystkich ściem z podziemia lo ndyńskiej admini- siadał na ławie oskarżonych.
Doboszyńskiego.
stracji
i
londyńskiego
dowództwa
wojdecydujących i politycznych posunięć fa- Przewód sądowy to nie wykład uniW scenic salonu warszawskiego w Dziask.owego.
Niemcy
obiecują
poparcie
dla
0szystów polskich na emigracji. Wypiera
wersytecki, akt oskarżenia - to nie pod- dów części III ktoś mowt z rozpaczą:
tej akcji, obiecują brei\ i amunicję. Dla
się związku z redakcją pisma „Jestem
ręcznik historit, ale przyczynek do niej.
Pclakiem", gdy prokurator przedstawia mas akowskich rzuc a. się hasło, że go- Sąd zajmuje się przestępstwami i zbrc<l„Patrzcqe! Cóż my tu poczniem?
dz:na
powstania
uzgodniona
jest
z
Armią
te numery, w których redakcja broni się
niami. Sprawozdania sądowe, które czyPatrzcie, przyjacte!e.
Radziecką
i
że
jest
godziną
lądowania
gorąco
przedstawianymi jej publicznie
tamy w gazetach, ukazują nie całość ży
Otóż
to
jacy
stoją
na narodu czele'
zarzutami pozcstawania na usługa ch radzieckich sk.Gczków na Okęciu. Inaczej
cia polskiego na przestrzeni ostatnich
bowiem, bez tej obietnicy sojuszniczego
Niemiec i brani•a pieniędzy od Niemców.
Na to odpowiada mu Wyso-cki:
l&t trzydziestu, ale tylko ciemne i przewspółdziałania, nie można było porwać
A zarzuty te grupie „Jestem Polakiem",
waż.nie ukryte jego strony. Prawdy ujaw„Powiedz raczej: na wierzchu! Nasz
żołnierzy
do
walki.
na czele której oficjalnie stoi pewien
niane na tym procesie są wstrząs ają ce ,
naród, jak lawa:
ksiądz, stawiano już na emigracji w roManewr . powstaniowy nie jest więc ni- ' ale to nie jest ca ł a prawda. Gdyby
z
wierzchu
zimna
i
twarda,
sucha i
ku 1940 i 1941. Ale nie m oże się już Do- czym innym, jak powtórzeniem manewru
bowiem rzeczywistość polska to był tyl.
plugawa.
boszyński wyprzeć tego, że kiedy władze
ko Doboszyński , żychoń, Sosnkowski,
z września r. 1939, polegającego na rzuangielskie na skutek zbyt prowokacyj- . ceniu ż.cłnierzy polskich do nierównej Mik c łajczyk, Pełczyński i formacje, na
Lecz wewnętrznego ognia sto I.at nie
nych wystąpi.eń: zamykają pismo „Jestem walki z Niemcami, a w perspektywie wyziębi.
czele których stali, nie mogłoby być tak ,
Polakiem" - no, bo i swego M<isley'a skierowania
wszystkich
sił
przeciw że naród nesz potrafił się odrodzić, zwalPiwajmy na tę skorupę i stąpmy· do
mu siały zamknąć w więzieniu kontyZwiązkowi
Radzieckiemu. Pozostaje do czyć wrogie siły i w rezultacie - zwygłębi!"
nuuje nielegalnie to wydawnictwo, wła
wyjaśnienia, co może kiedyś wyjaśnio
ciężyć. Nie tylko zwyciężyć politycznie
śnie pod tytułem „ Walka'·ne zostanie, ile w działalności Niemców i w ojskowo, ale także zwyciężać dziś,
Rewolucja polska polega rtle na czym
W oparciu o Inteiligence Service i wybyło prowokacji zmierzającej do wydocodzieniue, w swym wielkim dziele budo- innym, jak na wypełnieniu tego progra-.
mu, na zstąpieniu do istotnych głębi nawiad amerykański żychoń rośnie w siły
bycia na jaw konspiracyjnych sił pol- wy na ncwo swojej Ojczyzny.
i tego właśnie okresu dotyczy stwierdze- skich, aby je zniszczyc. Ale ta kwestia
Swiadkowie, wybitni oficerowie sana- rodu.
Zbigniew Mitzner
nie, że jego placówki StZpiegowskie ogar- dla dowództwa AK była obojc;tna.
cyjneg0 wywiadu, odkrywając przed na-

w okresie drugiej wojny światowej
Niemcy tylko teoretycznie miały dwóch
przeciwników: Związek Hadziecki z jednej strony, Wie lką Brytanię i Stany
Zjednoczone z drugiej . Gtówn1 rozprawa toczyła się na jednym tylko c dcinku, na Wschodzie. W każdym bądź razie jednak skłócenie Wschodu z Zachodem dałoby Niemcom dodatkowe korzy ·
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albowiem teza taka byłaby sprzeczna „z
tym pięknym i szlachetnym obra.ziem ojca
rodzaju ludzkiego, jaki maluje nam Księ
ga Rodzaju". Starotestamentowy mit o Adamie jako arguimerut przeciw r e:z,ultatom
bada,ń antropologów i prehistoryków ma
piI"ey.n.a.jmniej tę jedną zaletę, że jest jas~
nym zajęciem stanowilika: wyniki badan
naukowych tylko wtedy mogą być uz,nawane za prawdlziwe, jeśli dadzą się uzgodnić z treścią ksiąg uważanych praez chr;reścijan za ś·więte. Uczony, który chce być
w zgodzie z Kościołein, musi nauczać, iż
pierwotny cZJłowiek zdegenerował się, nie
tylk<> duchowo ale i cieleśnie, wskurtek
grzechu pierworodnego. I sądzę, że dla każ
dego uozonego zajęcie stanowiska wobec tak
postawione j tezy nie będzie trudne. I są
dzę, że wobec tak po-stawionej
tezy nietrudna j•est decyzja„ kto izagraża wo1ności nauki - i n:iebrodn·a Jest odpowied.ź,
na· czym, w katolickim rozumienJu, ma
po•legać uwolnienie nauki od ,,polity.k;i".
Rode Z()stały jednak zręcznie rozdzielone. świecki likwidator „politykli" w nauce
jesit w tym punkcie ostrożniejszy. Nie propaguje otwarcie związ ania naukowca mń 
styczną wiarą. Prof. Kon.rad Górski uważa widooznie za lepszy J?Unkt wy.jścia swe
wspomnienia przedwojenne o Stefanie
żóblcieiwskim. N ie zamierzam wchodzić w
ocenę sposobu, formy, w jakiej to czyrii to jru~ kwestia osobistego smaku i pocz:u....
cia przyziwoitości piszącego. Wydaje mi
się, że ocena• ta nie będzie trudna, j eśli
przypomnę, że prod'. Górski. pa stwierdze- ·

nęly wszystkie niem;;l k ontynenty. Spe·
cj:lną uwagi-, zwraca <>Czywiście Zychoń

· niiu, iż żóhkiewski uzyskał przed wojną
magiste·r ium z polonistyki, kilka wierszy
dalej stwierdza niefrasobliwie, iż żótkiew
ski „nie ma żadnych prac :z zakresu p oł 
skiiej hist<>rii literatury" - osobliwa to
polonistyka, której magistrzy są :zdaniem
prof. Górskiego ignorantami z zakresu historii literatury polskiej, i osobliwy stostmek do ówczesnego nauczyciela Żółk iewskiego, prof. Ujejskiego.
I równie
osobliwą
jest ocena
jednej z
prac. Żółkiewskiego, o której się najpierw stwierdza, że jest „zrobiona wedle najgorszyoh wwrów niemieckich", by
kilkanaście wiersz.y dalej
POWiedzieć o
tej samej pra•cy: „nie chcę zresztą przesą
dzać sprawy, co ta rozprawka jest wa•rta.„
bo t<J nie moja d ziedzina". I to - sądzę
- dla oceny metod „polemicznych" prof.
Górskiego wystarczy. Łudząco przypomina.ją mi niedawną dyskusję w
sprawie
młodego doktora polonistyki.
Bliski widoc:znie duchowo prof. Górskiemu polonista stwierdrzał, że młody doktór nie napisał żadnej pracy naukowej,
tylko „artykuły" po tygodnikach, a pełen temperamentu, najlepszy z polskich filołogów, odpowiedział, źe zbiór artykułów nieraz
więcej wnosi do nauki, n iż wie~ka ~pra
ca" Ilia temat ,jak była matka Benistawskiej z domu - w tym tkwi całe przeciwstawienie na.uki żywej i nauki umierają

ce1.
Ale nie tu leży istota zagadnienia. Pro•f.
Górski srusznie dał swemu artykułowi
podiyt-uł „nie o Żółkiewskim". Rzeczywiście. Nie idzie w Illim o Zó:tikiewskiego.
Idzie o waLkę z nowymi metodami nawkowymii. I nie trudno wyłuskać z artykułu
prof. Górskiego tezy „metodologiczne",
pod którymi ikryje się ta walka.
Teza pierwsza: „nie metodologia rządzi
rozwojem nauki, a•le historia„. h!isto·r ia
danej nauki". I, wyjaśniaijąca bez reszty
tę pierwsrz.ą, teza. druga:
„mamy jeszcze

olbrzymie zaległości w zakresie tworize·
nia historyczno - filologicznego fund am e n tu d 1a d a 1 s z y c h bada·ń literackich, w jakimkolwiek by one poszły
kierunku, czy to socjologicznym czy estetycznym czy
historyczno-ki.Iltwralnym".
Jeśli wyłuskać konkretną
treść z
tych
dwóch tez, to wygląda ona wyda.j e
mi się następująco:
Po pierwsze, tkwi w nich „życzliwa"
rada dla nauko·w ców polskich: dajcie sobie na r azie sipokój z ,,socjologią" w nauce
o literaturze (U pewnego typu U<;Zonych
pisze się „socjologia", myśli się - marksizm). Na to prizyjdzie czas, kiedy zała
twimy bez reszty ·zagadnienia historycznofilologiczne. Na razie tu mamy wielkie
zaległości. Potem, gdy one znikną - zobaczymy. To taka swoista „ekonomia krwi",
takie swois•te „stanie z bronią (naukową)
u nogi" - bo przecież je śli się trochę
,l]J'Oczeka", to nie wiadomo, kto będzie
póimej komenderował „ognia" i do kogo
będizie się strzelać. ,;Czekanie" jest przecież najlepszą metodą wtedy, gdy się jest
przeciw tym, którzy właśnie teraz wyznaczają kierunek i je śli się nie chce otwarcie powiedzieć, że nam ten kierunek
nie od.Powiada.
Po drugie, tkwi w tym przeciwstawienie metod „socjologicznych", „estetycznych''. i „historyczno - kulturalnyLtl" jako
odrębnych, z sobą
nie zwią zanych, beQ;
mała sobie przeciwstawnych_ Rozróżnienie
historyczno-fil'ologicznego „fundamentu" i
tych meto d to pierwsza linia obrony. Tu
mamy linię obrony druigą: tezę, że rnoma
badać estetykę pi,sarza, że można badać
„historyczno - kultura•lne" podłoże dzieła,
odizolowawszy te ba.dania od „socjologii"
(z.właszcza, gdy pod
tą
socjol'Ogią kryje
się ma['ksizm). Otrzymujemy niejako szereg szufladek. Pierwsza, 11:asadnricza, to historyczno - filologioona. N ie wolno ci prncowniku naukoWY - zaglądać do na • .

st<?pnych, dopóki pierwszej nic egłębiłeś
do dna. Dalsze - równorz.ędn.e w ~tosun
ku do siebie - to socjo.tog1C'Z!la, estetyczna i historyczno - naukowa . Nie wolno ci,
pracowniku nauko-wy, mieszać za _vartości
jednej z zawartością drugiej.
i
tak oto
„polityczny"
uczony
odroczywszy moż.n~ć zaistnienia „socjologicZIIlych" badań naukowych aż do pelnego
wyczerpania prnblemów filologicznych a
potem ograniczywszy marksistę do jedr.ej
socjologicznej szufladki,
nie
uwolnit
.wprawdzie nauki od „polityki" a.Je najpierw politykę odroc zył ad calendas graecas a potem ją odizolował.
Mówi się niejednokrotnie (i częściowo,
ale tylko częś ciowo, słusrznie) o złamaniu
reakcyjnych metod naukowych w Polsce.
Mówi się niejednokrotnie (i częściowo, ale
tylko częściowo, slusznie}, iż walka ideologicżna w nauce polskiej jest utrudniona
przez fakt uchylania się przeciwnika od
ujawniania swego stanowiska. Tym pilniej trzeba zważać na WSIZystko, co to s tanow isko uj awnia. Sądrzę, ż e z tego punktu
w idzenia omówione wyżej wystą.pienia są
jeszcze jednym wyjaśmeniem sytuacji.
Pod pokrywką osobistej polemiki ujawniło się stanowisko nie tylko wobec nau.
kowców-marksistów, ale i wobec współ
czesn€j nauki_ Pod pokrywką rozróżnienia
„hierarchii" i kolejności czasowej badań
naukowych uja·wniło się stanowisko wobec metod marksistowskich w nauce o ldteraturze.
Powierzchownemu obserwatorawi może
ma _z..wią'llku mię&y
rlJWlązany
jest w
siwych badaniach stwierdzeniami Starego
Testamentu - a tezą, i.ż za wcześnie jesz•
cze na marksistowską analiz.ę historii litera.tury polskiej. .Ąle cel, do którego
:zmierizają obie tezy, jest ten sam.
się wydawać, że nie
tezą, iż
prehistoryk
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ŁUM, wypełniający

po brzegi
Uniwersytetu Wiedeńskie
go, krzyczał i gwizdał. Studenci z dalszych rzędów napierali na rzędy bliższe do
.~podium, z którego właśnie zszedł nie wysoki, tęgi mężczyzna. Jego kamienna, duża
głowa, jakby zdjęta z jednego z posągów
stojących w podcieniach uczelni, przesuwała się ku wyjściu. Przy drzwiach męż
czyzna zatrzymał się, zmierzwił ręką swoje
siwe wł.osy i obrzucił salę trochę zdziwionym spo,jrzenie,rn, jakby dopiero sob•ie uświadomi!, że tłum demonstruje przeciw
niemu.
Studenci, ubrani w marynarki przerobione z niem.eckich mundurów, noszących
jeszcze na s sb,e świeże ślady wojskowych
dystynkcji, wyli jak wilki i łomotali w
podl-0,gę podkutymi butami. Twarze mieli
ezerwone. Napór w kierunku podium był
corM: silniejszy, trzeszczały listwy łączą
ce krzesła. Profesorowie, ściśnięci między
pjerwszymi rzędami, wymachlwali rozpaczliwie rękami, staraJąe się bezskute- czrue utrzymać się na nogach.
Jakiś !I'udzielec oderwai się od tłumu
kolegów i poprzez krzesła, przez wijących
się między nimi profesorów, dostał się· na
podium. Tłum przycichł. Młodzieniec zawołał, wymachując kikutem uciętej ręki:
- Takich niszczyliśmy przez sześć lat! Takieh będziemy niszczyć do ostatka! - Nienawistnym wzrokiem spojrzał na siwego
mężczyznę stojącego przy drzwiach.
Rudy młodzieniec cheiał jeszcze eoś mówić, ale oto biegła już ku niemu grupa
studentów z komunistycznymi znaczkami
w klapach marynarek. Pierwszy dopadł
doń szczUiPły blondyn, ehwycił go wpół i z
niezwykłą siłą przerzucił go przez katedrę
UJmieszczoną na podium. Stud'enci na sali
zawyli jeszcze g.bośn.iej, sko<:zyli, tratując
krzesła, ku katedrze, za którą stał wysoki
blondyn i wolał: - Wielki Ti.bor niech
Profesorowie, wydostawszy się wreszcie
ku wyjściu, rzucali w biegu do stojącego
w<:iąż przy drzwiach Tibora: - Niech pan
ucieka! - Lecz tamten nie zwracał na
nich uwagi, patrzył na podium, gdzie teraz
rozgorzała walka.
Rudzielec uciekł n a !korytarz, później
wrócił z kubłem smoły, znalezionym w kloe;ecie uniwersyteckim. Przez nikogo nie spostrzeżony, przeszedł w mroczny kąt sali i
zdrową ręką wymalował na ścianie wielką zakrzywioną swastykę.

Komuniści

śiPiewali

„Międzynarodów

-

II.
Ti'bor szedł pierwszy, Fi1ip - pól krok.u
za nim. Asfaltową jezdnią sunęły radzieckie ciężarówki, leciał za nimi śpiew żoł
nierzy. Zegar na Ratuszu wskazywał siódmą. Krople deszczu, który ustał dopiero
niedawno, szeleścity w nagich gałęziach
magnolii. Ratuszowy park błyszczał płyt
kimi kałużami, rozlanymi szeroko w zwarzooej, krótkiej trawie. Po niebie niosły
się st.rz@y wieczornych chmur.
- Spiewali Międzynarodówkę, nie znam
jej dobrze, ale, zdaje mi się, że ją właśnie
śpiewali odezwał się wreszcie Tib-Or.
- Tyl.ko komuniści stanęli po twojej
stronie - odparł Filip.

Mijali gmach Parlamentu. Kolumny
frontonu stały do polowy oświetlone przez
rzadkie latarnie uliczne. U ich stóp siedzieli starożytni mędrcy. Tibo,r pozazdrośc.ił rzeźbom. Mógbby tak siedzieć spokojny i dostojny, na wiosnę przybrany wień
cami kwiatów, i kamiennymi żroo.icami
patrzeć na potok ludzkich spraw, które
już nim nie poruszą.
Zaśmiał się. Zdziwiony kuzyn Filip, w
rodzinie nazywany po prostu - wujem
Filipem, chwycił go za rękę i spojrzał mu
w twarz.
- Coś ty zrobił ·najlepszego - powiedział Filip. Blask latarni, pod którą teraz
stali, prześwietlał czerwono jego duże, odstające uszy. Tak wyglądał twój pierwszy powojenny wykład, Miałeś mówić o
literaturze a oskarżałeś Republikę, naród,
na szą młod zież. Co chciałeś przez to powiedzieć, że „musimy w naszym podwórku zaprowadzić nowy ład"? Przecież to
jest język komunistycznej „Volksstimme".
- Mówiłem ty;ko za siebie. Zresztą nie
czytuję „Vol·ksstimme".
Mijali ogrody Burgu. Masyw zamku
stał głęboko w mroku, ciemny i niemy, jak
ta noc. Nie było słychać łopotu alianckich
flag na cesarskich kopułach.
Drugą stroną
ulicy szli amerykańscy
żołlilierze,
wykrzykiwali gliośno murzyń
sk ą pic;>srnkę, wąskie uliczki śródmieśda
wchłaniały jej echo.
Tibor zatrzymał się przy spalonej Operze. Przez p1tste okna przepływały cł"~m:.i
ry, z galerii świecił ksic;życ, jak zapomniany w ruinach reflektor.
Filip powżył rękę na ramieniu Tibora:
- O czym myślisz, Hans?
Nie odpowiedział od razu, otulił się
szczelnie płaszczem, głębiej nasunął na oczy kapelusz. Wiatr gnał całą sz'Zrokośc'.ą
R:ngu.
- Myślałem o Rudolfie. Chdalem mu
powiedzieć:
„Zacząłem,
sy,'lkll!" Komu
mam to powiedzieć, kiedy jego już nie
ma? - Tibor mówił cicho i niewyrabie.
Od ruin szedł zapach 7,wietrzałej spalenizny.
Filip zawołał patetycznie: -- Naród jest
z nami, nie z tą garstką, klóra ciebie dziś
okla skiwała. Nie odchod.l, Hans, ud narodu!
Tib-Or wstrząsnął się z z!mna. - Nie
gniewaj się, Fili!Pie, chcę zostać na chwile
sam

li wczoraj swastykę w Uniwersytecie.
Na jezdni zaroiło się od . mund~rów,
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umiaru, który cechował jego przedwojen- Już zostałeś sam - mr.1knął FiHp,
ne dzieła.
ale Ti·b-Or tego nie słyszał, v.;sz:edl w boczPóźniej Tibor przechadzał sic: po ogroną ulicę. Nakrył go cień spalonej 01Pedzie. Już nie wiadomo, który raz z rzędu
ry.
.
Przez kilka godzin kr'liYł po 1>tarym czyt al „Reportaż spod szubienicy". Zdawalo mu się,· że w ten sposób obcuje z symieście. Było t u o tej porze pusto .. Brał
nem· chwilami · wyobrażał sobie, że czyta
mróz ludzie chronili się do swyc.h weo.pa·
parnlęt.nik Rudolfa: „Kochał~.m życie 1, za
lany~h mieszkań. Chodził w·4 skimi t:hcziego piękno szedłem w boJ. Kocha:e:m
kami zawalonymi gruzem, poz:iawał ruiwas, ludzie, i by~em szczę~liwy, gdy~cie
ny wi.niarń i restautacji, do kt:.ir:c.h ucz~·
mi odpłacali miłoscią. cierp ; ałem, gdy~cie
szczał przed wojną. Kilka iazy przechodził
przez Stephansplatz, stawał przed spalo- mnie nie rozumieli. Jeś.ii kogo. skrzyw~z:
lem, niech mi przebaczy! . N10ch. m,,,dy
ną katedrą, podnosił wzrok na :iieruszoną
wieżę która wyglądała jak w1-z1k~ mmch, . smutek nie łączy się z moim m~ieniem„.
lub j~k posrebrzona skal~. Ksiqzyc cho- Zyłem dla radości i umieram d1a rado· i. mów wyłaniał kzza
chmur.
ści..."
.
·
wał się
.
,
. h
T!bor schował maszynopis .do k1esz~m.
Tibor mijał barokowe pałacy -;, 0 ~1:a !C
Krą,żył
po
ogrodzie,
żwir
scleze~.
chrz.ęsci~
były ciemne, mieściły się tam muze; l :-ir1.ę·
dy. Kolumny, sztukaterie pęcznla1 y i ga- pod jego sto.parni. W dniu SWOJEJ l>m:erc1
Rudol·f siedząc na werandzie domu letr;1sły w mroku. Wspominał: ile r azy na. wy~
gnaniu chodził w wyobrażn} tymi ull~.ami sk::wego w Perchtoldsdorf, dokąd wywwzł
go ojciec za poradą lekarzy? mówił: .-::
wciśniętymi między ozdobne fasady, w~rod
tych mieszczańsldch domów z ~rzem~ Taki piękny dzień, winobrame. Tak.a Je
oknami, - pod kamiennymi, . skl~p1onym'. sień„. Widzisz te drzewa zalane sloncem,
bramami, w których pachnie wilgocią i ich liście wyglądają, jakby wchłonęły cały blask lata. A te świerki t~m, daleJ„.
i kwaśnym winem. A teraz sze.dł tędy, w
centrum marzenia .. jakbJ'.' r:apisa;•. gdyb:' Ojcze, nie mogę już iść m.iędzy me;
potrafił jeszcze opisywac piękno~c1 swe
jak długo będę ~es~c~e na me patrzał~
go życia - bardziej od tego wszystkiego Gdybym umiał p:sac Jak ~uczik, opis~ł.
daleki, niż podczas tułaczki. ~zy, odry- bym całą urodę życia i wciąz. by.łbym J.eJ
glo&ny. Pamiętaj, gdy mnie JUZ me będz,ie,
wając się od swego da::v.nego s"':'iata, odrywał się też od miasta, ktore z tym ·miej oczy na nią otw.a~te, patrz za i:i~·e:
Opisz ją, jeszcze raz., i i eszcze, dopóki zyc
światem było związane? C~y .tylko P~
będziesz. Ukaż ją innym, tyn: <:o po nas
prostu wracał do miasta od mneJ strony przyjdą, ukaż im nas, ty.eh, ktorzy w ~wo
Przechadzka robiła mu do~rze. W_dychał
mroźne powietrze. Z.nikli ucisk, k~ory ~~ ich codziennych czynnosc1ach, .w polltyc~
miesięcy @Iliótł jego umysł. Zrob;ł d~1s · walce 1 w śmierci nawet - me przestali
pierwszy krok w łańcuchu rz:darzen, ktore ~ierzyć w moc życia„. Szept jego był ledwie dosłyszalny: - Ojcze, zazdro.szczę t_Ym.
miały nadejść. Tego .wieczora brakowało
mu Rudolfa więceJ mz kiedykolwiek;. Ale którzy po nas przyjdą, tym nienaroazotęsknota zmalała. Rudolf przestał ~~c nienym jeszcze.
.
.,
Tibor wciąż krążył po ogrodzi~, na z~łk
uchwytn y po raz pierwszy od sweJ sm!erłych trawnikach leżały zbutwiałe .llscie.
ci.
Pisarz pochylił głowę, jakby ci.egos szu-

III.

cząć?

Twarz Rudolfa, coraz pełniejsza, coraz
bardziej nalana, w miarę jak zbliżał się
do śmierci, nagle ożywiła się i odmłod
niała: Przygotowuję to dla ciebie powiedział. Wierzę, że kiedyś przyda
ci się ten materiał, gdy mnie już nie bę
dzie, ty zaś zechcesz za mnie rzucić swój
głos na szalę. Krótki oddech i nieustająca gruźlicza chrypka tłumiły słowa Rµdolfa, dokończył z wysi°hl{iem: - czasem
marzę o tym, że inapiszesrz ksią:iJkę o jego
życiu, swoją najwięksizą książkę. Powstanie
ona przy moim skromnym współudziale.
Wtedy nie przejdę bez śladu.

~-,,.,,~-2,
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Tibor przerwał przeglądanie rękopi
sów i udał się na śniadanie, w czasie którego przejrzab prasę. Całe miasto dowiedziało . się z prawicowych dzienników o
niebywałym skandalu, jaki
wywołał
na
Uniwersytecie znakomity pisarz i do niedawna chluba narodu austriackiego. Dziennik komunistyczny przytoczył jego przemówien,ie in extenso, widoczn~e kto ś ze
studentów stenografował je. Tibor czytał
własne słowa, jak obce. Były żarliwe i
chropawe, nie było w n ich klasycznego

IV.
Wieczorem odwiedził go Max . Brunner!
dyrektor teatru, który miał nazaJutrz grac
jego sztul,ę. Br unner c~ciał wymu~1ć na
Tib-Orze odw-0łanie premiery. Sam me ważył się jej odwołać, data była już od tygodnia ogłoszona,
bilety wyprzedane.
Brunner tłumaczył się, że aktorzy nie zdą
żyli CJ;_f:anować ról ~e wzglę~u. na zmia~y,
jakie pisarz poczynił w teksc1e, w czasie,
gdy próby szły już całą parą.
- Grajmy w otwarte karty ~ powiedział Tibor. - Boicie się skandalu po
wczorajszych zajściach. Więc odwołajcie
całą hecę. Niech który z aktorów na przykład zachoruje. Powiedział to wbrew
woli. W cz.asie rozmowy z Brunnerem zaczął odczuwać niepokój przed rozmiarami,
jakie przybiera jego akcja. - Tchórzysz -;-mówił do :;iebie, ale wewnętrzmy lęk me
ustępował.

Brunner poruszał chaotycznie swymi wypielęgnowanymi , jak u kobiety, rękami,
marszczyl .lśniącą twa;-z o oliwkowej
cerze. - Pan· mówi, żeby któryś zachorów~, ale Christine.~ No, Kellerrrw,l\n poprawił się gotowa zd.emaskować każdy

manewr. - Tera.z już rue silił się na
- Brasa komunistycwa tylko
na to czeka.
UJął ręce Tibora w swoje spocone, gorą.ce dłonie: Przecież my chcemy pań
skiego dobra. Czy pan czytab dzisiejs2e
gazety? Czy pan wie, co się dzieje na mieście? R : botnicy„. u~ał, przygotowywał się do dluilszej oracj.i: - Pańska g.ztuka jest ~lerwona, nigdy tak tego wyraź
nie nie widziałem, jak właśinie teraz. ~
chce pan z miejsca pogrzebać całą wielwykręty;

ką

lepiej i.rozumieć. Nie żądać za wiele znów głośno. Tym razem na
dżwięk własnego głosu zrobiło mu się
nieswojo. Wstrząsnaił się.. Wstał i zamk:
ną·l okno. Pokżyl się na tapczanie. Rudi
umarł z p.rz€1świa.:i.czeniem, i.e nie przej dzie bez ś.ladu. Och!
Wstał i znów otworzył ok:no. Pulsowały mu skronie. Deszcz wciąż padał. Sły
szab jego plusk. Noc była czarna.
zńów w pcjed)"nkę.
Walka o prawa
człowieka, o wolność człowieka, ta sama
walka, która od lat wypełniała jego dzieła. Pisać mo:żina wiele,
pr.zebudowywac
świa.t słowami, ale gdy słowo ciałem się
stanie?;„ Gdy · już sł·owa me wystarczą?
Rudolf mówiJ kiedyś, że komuniśc i walczą w opa·rciu o swoich towarzyszy na całej kuli ziemskiej.
Otulił się szczelniej szlafrokiem i wrócib <io biurka. Za nim mósl się pow~eiw
deszczu i zapach mokrej zleml. Diai.:z..::go
mme wyrwales ze staro~c1·t lJlaczeg,:) każesz mi burzyć wszys.tko, czym w ZY'ClU
by·.em!' To tylko w !Thloaości mol.na wyb,erac, jes.t ~1ę potencJami.e reiwolucjonistą czy bandytą, bohaLerem ct.y wra;c;:i.
Ale gay życi e dobiega kiresu„.
Us.ad! przy biurku, cpędzał się rękaml,
odipęu,z.ał
druzgocące
pocz..i,cie wia.m~j
powiedział

przeszłość„.

V
Naizajutrz wie•o zorem Hans Ti.bor szedŁ
na premierę sweJ sztuki. Mimo ze pogoaa
by•la ua, n ie ws.ad! do tram:waJu. 1:>zee1ł
pod au;:ym, kopulastym parasJlem, ~w
rym sza1pa1 gwc1.1,owny w.acr. Na nogach
miał gN}1JOkte boty, Jakie z,wykle nv3zą
starsi panowLe. Padał desz.cz zmieszany
ze śnieg. em, tworząc na chodJ.1ikach i w
ryns2toKaich mGk.rą miazgę. Asta.lt Ringu
szikliJ się w sk~ym swretie ulicrz..nych
l'rzed Uniwersytetem kłębił się gęsty
T il:>o,r zatrzymał się, poczuł przypływ nie.pokoju.
spytał pie!'W·
- Co się tu dzieje? szego z brzegu przechodnia.
- Robotnicy przys.zh z Florisdorfµ.
Tibor (l;Szcdł z chodnika i zmierzał ku
przeciwnej stronie jezdni. M,m,;.wol1 pomyślał: Zapewne sztuka padnie po
pierwszym pr;zedstawieniu
przy tej
myśli zrobiło mu się raźniej. Gdy byh już.
na drugiej str>ome ulicy, od strony Uniwersytetu rozległ się jakiś donośny głos.
Tiborowi. wyda10 się, że padło jego nazwisko. Zatrzymał się. l)bok mego stała niewielka grupa ludzi przyglądając się de·
monstracji. Właściwi e mewiele było widać. RzaO!kle latarnie §1wieciły słabO, pła
ty śruegu praela tywaly ukośnie na tle
o5wietlonych
okLen
uniwersyteckich.
Znó.w wydało się Ti b~rowi, że słyszy
swoje nazwisko. '.!'lum wołał: „Niech ży
je!".
Tui przy Tiborze stał staruszek wsparty na lasce, z gJ1ową wtuloną w wytarty
kołnierz kożusZKa.
Snieg ta3a.ł na jego
zmięitym tyrolskim kapeluszu.
- Będzie ich spor-0, ze 'trzysta sztuk albo więcej. Stąd ich w&z.ystkich nie widać powiedział niemaj1omy do siebie
czy do Tibora.
- O co im chodzi? _, spytał pisarz.
Staruszek pod:ni6sb głowę. Spod ociekająicego deszczem ronda wyjrzała oświe~lo
na l:>laskie,rn latami pomarszczona twarz
z dużymi, siwymi wąsami. Staruszek przypominał Clemenceau.
- Eh, czy pan.u nie wszystko jedno, o
co ludziom chodzi? Pan spaceruje sobie
pod parasolem - spojrzał na boty Tibora - woda panu nie cieknie d.o butów.
Jest pa,nu dobrze, nieprawdaż? - usmietłum.

Panie Brunne1r1 pan poi.woli, że b~
chnął się z dobrodus'l.ną ironią.
sam za siebie.
Z tym się rozstali.
- Panu też może być dobrze. Proszę
Tibo1r siac:Lt do fortepianu . P.oczął grać wejść pod m6j parasol ..._ odparł śmi ejąc
utwory, które lu.bił Rudolf. OkJno salonu . się pisarz.
bylło o~warte. Padaił deszcz. Chl'Upot woStaruszek po dziękował, dotk!nąwszy paldy i dzwonienie rynien mieszało się
cami kapelusza, i przysuną[ się do Tiz dilwiękami instrumentu. Tibor lubił debora.
szczowe pogody.
Tłum pod Uniwersytetem huczał. OkrzyPo0hy1 iłi się nad klawiaturą. Gra Tj.boki były tak pomieszane, że nie można ich
ra, gdyby kto.ś jej :słuchał z zamkniętymi
było wcale zrozumieć.
oozami, była amatorska, nieczysta, pozba- O co un właściwie chodzi? - spywion.a mu;zycznej k.oncepcjri. Trzeba jej
tał mów pisarz.
było słuchać pa trząc na
wykonawcę, na
- Wywol'Ują Hansa Tibora, on ma p·ostarego, grubego człowieka oddY'chające dobno wykład na Uniwersytecie.
go ciężkt>, czerwonego od wysiłku, fZ jakim
Pisarz drgnął.
wydobywa.li z n iesbr·ojonego da Willo in- Tibor dz iś nie będzie mia.b wykładu,
strumentu tony gorzkie i chrapliwe jak- dzi.ś odiby.wa się premiera jego sztuki.
by wzgnia,tał młode orzechy, lub zbYt lek- Ach, tak„. - niez.na.;,omy poc iągnął
kie i nieporadne, w-zruszające, jak gra nosem l sięg.nął po chustkę do kieszeni.
k1lkunasto.1etruch chłopców.
Pisarz słyszał teraz wyraźnie, ,jak tłum
Po kolacji powiedział gospodyni do- skanduje jego nazwisko. Wyr ostki biegabranoc" i udał się do swego gabll~~tu. ły po j ez.dni i wykirzykiwały dyszkantem:
Otworzył naoścież weneckie okoo, nanzu- Ti-bor! Ti-bor! - Ośw ietlały ich recił na s iebie watowa1ny szilafrok i usiad~
~lektory przeje.żd~żający<eh aut. Byli szarzy
przy biurku. Zamyślił się. W&pominał roz- l po d-0ro.ż.karsku zabijali zziębnięte ręce.
mowę z Brunnerem. Co będ.zie dalej? On drz.iś nie będz.ie miał wyikładu,
PY'tał siebie.
Wbrew dotych czasowemu z.resztą podobno mają go ri:awiesić w
poczuci.u . w~asi:i.yoh sił, zawahał się nad
czynnościach profesora. Tibor przy.
ce•lowoscią akc31. Noc jest trudnym doradpomniał sobie o telef.on.le, jaki miał dziś
c~. Fillip mówił wczoraj o nieodłąozan iru
rano od rektora Uniwersytetu. R~tor
s1ę od, nar.odu. Co bttdzie dalej? - zapyprosJł., aby Tibor jak najmybciej porozutał .zn?w s1e~ie, ale t.eraz uczynił to z promiał się z n im i żeby tymczasem nie posteJ c1ekawosci. My§lał o sobie jak o kimś
dejmował dalszych wykładów.
obc".m; . troc~ę jak o bohaterze wł asnej
- Zawiesić? zdiz,iwił się staruszek.
powies.c1, ktorego postawił ·w określonej
Tibor pochylił parasol w jego stronę bo
sytuacJJ, a teraz pozostawiał go sobie sa- nowa fala wiatru sypnęła w n iah ś~ie
m emu. Bohater zaczynał żyć w\łlasnym ży giem. - Zawiesić? To nie tak łatwo nasi
ciem,
~udzie też ma-ją coś do powiedzeni~.
Spoważniał. Sięginątł p.o tekę z dok.u- Pan jest robotnikiem?
m en t,am.i o .Fucziku. ~ie otwoI'IZył jej jecL--: Tokarzem. Po wojnie emerytowali
nak . . W1edz~ał 3uz1 me zastanawiał się o- mini~. Mam siedemdziesiąt dwa lata i odmrozone w obozie nogi.
becni~ od· Jak dawna, może od wczoraj,
a m-0ze tylko o d tej właśnie chwili że
Des:zcz u stał, padał teraz śnieg. Duże,
książki, na którą go namawiał .Rw:lolf.' nimokre p!Jaty więzły w gałęziach drzew
gdy nie naipisze„ Pomyślałi o sobie jako
rosnących wzdłuż ulicy, powoli gałęzie te
o starym drzewie. Takich drze.w nic nastawały się coraz bielsze, poczęły też
l eży przesadtzać. Jak mogleś IIlll'lie do
z. mroku występować kJSztałty Pllli. Tln.Lm
tego zmuszać - powledrz.iał głośno. Gdybielał, rozrastał się potężmiał.
by SY<IJ. żył, potrafi łby mu wszystko wyW jakim o-bozie pan był? - spytał
pisarz.
tł-umaozyć, syin musiałiby przyznać mu rację. Przecież nie może teraz w sześćdzie
- W MaulJhausen .
siątym piątym roku życia,' rozpoczynać
.- Spotkał pan tam może syna Hansa
wszystkiego od począ•tku, opuści ć wszyst- T1b-Ora,_ .~u.dolfa? - spytał znów pisarz
ko w czym rósłl i pracował, opuścić przez scismęte gardło.
wszys·!lkich, z którymi był związany s-ta- A ja~że, mieszkalismy
jednym ba~ą<: przeciiW nim. Owszem, krytykował raku. Rudi, to był człowiek! Znał go Pan?
ich zaW1S>z.e, ale to „wstawało w rodzinie", - ożywił się staruszek.
'
tak krytykował Flaubert, Czechow, To.Tibor ~ie odpowiedział, tylko jakoś się
mase Mann. Te<raz miał iść przeciw nim prrzygarb1ł, bezwładnie opuścił parnsol.
z silami, których nie znał, których zaw- Platy śniegu obieliły ich.
sze się bal, jak cała jego sfera. W ięc re- .Policja - rzekł robotnik - cofnijzy.gnować? Rudi, powinieneś byl mnie my się pod mur. Może tu być gorąco, na-

w blasku latarń czerwieniły się otoki oficerów policji. z daleka rozlegały s ię jęki
sygnałów
zmo~oryzowanych
patroli alianckich.
Tibor z robotnikiem przeszli pod mur.
Tlu.m wołał: - Pre:cz z policją, co broni hitlerowców! - Mundury przystąp 1łty
do rozpędzania demon.s trantów.
- Miał pan rację - powied:ział staru·
szek w idoc1Z.nie Tibora nie ma, ?<>
p.rz.ecież wyszedłby do nas. Rudi mi. o mr;n
nie raz opowiadał, był dumny. z .~Jca. T,o
wielki pLsaxz, proszę pana. Chc1ehsmy mµ
ckązać wd:zięczność za to, że stanął razem
i nami:
To rzadka rzecz. Pan, na t en
przykład, wi:i;ią!l: mnie pod swój parasol,
z pana też d:obry czlowiek. Ale ma pan
swoje życie, żonę, dzieci, może wnuki,
gładkich znajomych. Co panu do nas! Te
boty bardzio porządne - pochylił s ię i oglądał je. Nie przemakają?
Policja otaczała demonstrantów.

klęski.

lamp.

kał.

Nazajutrz Ti bor wstał wypoczęty i. spo.kojny. Aż sam się dziwił temu 6poko.JOW1.
Czekając na· śniadanie, przechadzał się po
swoim obszernym, 1 dobrz~ urządz~nym domu. Przyzwyczaił się znow do mego. ~u
bił stare meble i starą p-0rcelanę, ktora
wypełilliała osz.klone sz~fy. W~~edł do swego gab'.netu. Był to duzy pokoi o tapetach
koloru bordo, z ciężkimi, zielonymi portierami przy weneckich okna.eh. yY ostatnich miesiącach spędził tu wiele Jał~wy~h
godzin, niezdolny do pisania. Własciwie
nawet pisać już nie rzamierzał, czasem ty.1ko robib jakie& si.kice i notatki, potem Je
niszczył.
.
.
Był pewien, że nic juz n~wego ~1e potrafi stworzyć, owszem, . mogrby Jeszcze
napisać nie jeden utwór z tych, jakie pisał
przed wojną, ale nawet taka .m".śl go m1~r
ziła. Zaklęty krąg mieszczanskich bun~ow
wygładzonych przez jego sławną p.odowczas, nienaganną formę! Po śmierci ~udol
fa napisał wprawdzie sztukę, le~ nie był
z n iej zadowolony. Twierdził, ze siedzi
w niej okrakiem na barykadt.ie.
Pochylił się nad biurkiem i sięgnął po
grubą tekę wypchaną drukami i rękopi
sami. Nad nią ostatnio spędzał noene godziny. Były to rriaterialy dotyczące życia
i działalności czeskiego pisarza komunistycznego Juliusza Fuczika, którego Niemcy stracHi podczas wojny. RudoLf przebywa! w ob-Ozie razem z przyjacielem i bliskim współ!pracownikiem zaimordowanego.
Od niego też nauczył się czeskiego języka.
Po wojnie nawiązał łączność ze swoim towarzyszem i za jego pomocą gromadził
materiały o
Fucziku. Niedługo przed
śmiercią przetłumaczył „Reportaż spod
szubienicy", na.pisany przez rzabitego w
niemieckim więzieniu, oraz jego listy pisane przed egzekucją.
Rudolf starał się zainteresować ojca swą
pracą, czytał mu na głos „Reportaż" opowiadał mu szC"Z:ególy z życia ~rl:Jego. Tibor !POWOli ~ył się na tyle z postadą o•l;lcego mu człowieka, że poddał się całkowicie
urokowi, jaki od niej ;płynąl. Była to
postać ludzka, czysta, tak bardzo prawdziwa, że chwilami Tibor miał wrażenie, że w
Fucziku :z,marł jego drugi syn.
Kiedyś Tib-Or spytał Rudolfa: - Powiedz
mi, co ty z tym właściwie zamierzasz po-
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A jednak nie wyszed·l - ciągnąl: sta·
ruszek. - Miał pan rację, jest napewno
w teatrze. To jest czło·wiek, proszę pana!
Hans Tibor.„
Staruszek spojrzał w
stronę swego I"Crz...'11ówcy, ale go już przy
nim nie było. Widział, jak odchodził pochylonyi, z paraso•lem nastawionym pod
wiatr. nieduży, tęgi, w wydętym, ~ak
d1ZJWon, obszernym płiaszczu.
- Priz.emarzł mój mieszczanin. Nawet
się nie pożegnał. O, ten nie chciałby się
bratać mruknął staruszek.
Policja z..warła się z deim:m.strantami.
-

VI
Tibor wszedł

do

garderoby Christine

Ke~'lermann.

Stała przed lustrem. Oczy mia~a ciemno podmalowane, ale sZll1linki jeszcze nie
zdążyła nało·żyć n.a swoje zwiotczałe polkzki. Drżały jeJ zruszcz,~ne rE}ce; grzebień, którym poprawiała włosy, uderzał
o zapinki.
.
Spostrzegła Tibora i zapytała: - K~ora
godzina? - Wz.ruszyła ramionami i od:
w.rócila się od lustra. - Wszyscy potracih
głowy, jakby siedrzieli na skrzyni dynamitu..
Szec9 od niej zapa.ch alk!oholu., mieszał
się z zapachem lakieru do paznokci, pud:r u i szminek.
- Piłaś, Christine?
- Ach, wszyst~o jedno. I~ , panikarski
nastrój udrziela się„.
Garderobiana prowadziła ją za parawan, lecz Christine jeszcze na cnswilę się
zatrzymała i odwróci'ła się do Tibóra.
Wzrok miała zmącony, powledziała niewyrażnJe: Nie damy się.
Pisarz potnyśLał o dziewczynie, którą
miała na scenie od)twarzać Chlristlne. Poznał ją w górach Styrii, .g dy w dniach Anschlussu przedfZie.rał się do Jugo&ławi~.
Pamiętał tamtą Marię siedzącą naprzeciw
niego przy stole, tamta też mówiła; „Nie
damy się. My się tu nie damy!" Ile
mlodości byto w jej chełpliwych słowach
i w twarzy drobnej, podob'!lej do polnego
kwiatu, tchnąeej ciepłem.
Opuśdł garderobę.. Na korytarzu jazgotały już dzw onki. Ak.torzy
podążali
na
scenę. Zaczyna się - powiedrzla~ jeden,
jakby wchodz.ił na szafot.
Tibor wyszedł! na ulic~. Była biała ! pusta. śnieg prós zył. Dzwoniły rynny. Owiał
go chló:l..
·
Sta:nę!a, mu przed oczami dzisiejsza demonstracja. Czuł obok siebie staruszka.
Nie z areagował na WJŁanie tłumu, nie
wyszedł do nich„. Miał uczucie, że opuś
cił sam siebie, że stanął gdzieś na boku.
Ale spotkanie IZ robotnikiem było jak porzdrow1ooie od Rudolfa, pozdrowienie czy
. przestroga. Zdawało mu się, że qn na
chwilę oż.}"11, że przemaiwiał do niego gło
sem tego starego tokarza. W•ołanie tł.umu
było wołaniem Ruc;lolfa.
Tibor ukrył twa;rz w d!toniach.
I oto poczuł nagle, że nie jest już sam,
że stoi w masie ininych, takich jak Rudolf,
jak stary t-Okarz. Poczub przypływ krwi
do serca.

VII
Widownia była ciem-:ia. Kurtynę oświ~
ram,py.
Tibor usiadł na przystawionym krześle.
Rozejrzał się po Z·aJJełnionej sa1li. - A jednak ludzie nasi są ciekawscy - pomy.
ślał z u'ś.miechem. W z.lJJconych lożach s·;e·
działy wysirojone panie, oświetlone reflEtk.sem swLatla, jak na obrazach Degasa.
Kurtyna poszła w górę.
Zaczął się spektakl. T1bor śledził .go o~
boj ęmie ,wiedząc z góry, jaki bę.d'Z1e miał
przebieg. Aktorzy ledwie poruszali si ę r.a
scenie i ostentacyjnie recytowa·li role. Tibor przestał śleM.ić przedstawienie, coraz
uważ.niej natomiast śledził swój tekst. Kiwał głową, czasem się lek.ko krzywił. Za gładko - szeptał wówczas - ~ gład.
k~
:
Sala, z początku w napięciu wyczekują•
ca herezji politycznych, gdy one nie przy
tlały światła

chodził1y, poczęła się n'lldzić.

Skrzypiały

głośniej fotele. W połowie aktu rozległy się szepty, publicmość krytykowała grę aktorów.

cJraz

Wiedeńska publiczność nie daje się ła
zwodzić. Tekst Tibora nie daje się ła

two
two

zmiąć.

I oto powoli rzemk>sło a.kitorów mimo

ich woli, pocz.ęlio udramatyczniać 'sztukę.
T.ekJSt wciągał. Szepty na sali ustały. Magla spektaklu gęst.niała, nie moi.na już
' było jej rozwiać.
Ti~r lekko się uś.miechinął, przygryrzl
wargi. Wydobył z kieszeni rogowe okulary i wh:iżył je na nos, SztUJka szła, daleko
bybo do tego, co mogla z siebie dać. Ale
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jJUŻ szła, wchłaniała coraz ~ębiej i a<kto·
rów i widzów.
TL'bor rz;acisnął palce n.a swych grubych
udach, pochym się, śledził scenę., jak wła
ściciel stajni wyści.gowej śledzi tor, gdy
jego koń zaczy.na się forsować naprzód,
pom~mo wyisiłlkóyv J;JirZekU1Pionego dżokeja
starającego się
udaremnić jeg•o zwycię
stwo.
Przy końcu aktu sztuka szła już peł
nym tempem. Widzowie rinów się poruszyli. Stawało się dla n.ich jasne, że teraz
zacz.ną się herezje, który•c h oczek.iwano.
Chłopi na scenie przeciwstawiali się WJPU·
szczeniu do wsi oddziału partyzantów, namyślali się., czy się nie oddać pod opiekę
ni emieckiej żan.da1~merii, zamiast solidaryZ<l1wać się rz; lud21Il1i z gór.
Ku.rtyina zapadta. Zapalono światła. Tibor spostrzeg~, że stoi pod samą rampą,
nie wiedział kiedy tu dos1Zedl. Odwróc•ł
się. Przed nim c1ąig:nęłiy się pierwsze rzę
dy krzeseł. Zajmowali je przeważ.nie hofraci, regierungsraci, z daleka błyszczała
wygo.łona czaszka geheimrata, Willera, austriackiego von Papenka, jak go nazwano po A'llschlussie.
Publiczność z pierwszych rzędów poznała T ibora. W pie.rwszej chwili chciaf ujść,
lecz się powstrzymał . W tym m iejiscu sali panowała cisza. Z loży komunistycznego deputowanego Fritscha rozległy się oklaski. W p1erw~zych rzędach za:l)anowała
ll.UIPełna konsterna·cja.
Radcowie kręcili
się na swy1ch miejscach, niektórzy udawa1i, że chcą wstać i przywitaić się z Tiborem, ale nie wiedzieli, jak to będzie przY'J11te przez innych., więc oglądali się na
tych innych, ta1.nci zaś z nagłym zamt;,eresowaniem otwierali programy, leżące
dotąd spokojnie na ich kolanach.
Tibor
11. daleka ujrzał. kuzyna FilLpa.
iZacząłJ się
drugi akt. Sztuka w tym
miej•scu nie trzymafa się na a!Gcji, lecz
n.a na1sitrojiu. Aktorzy nastroju nie stworzyli, przedstawieni~ znów zaczęło kUJleć.
Zmów zaskrzy.piały fotele.
Tibor szuka! w pamięci dalszego · ciągu
scen., z niecierpliwością czekał na ukazanie się Christine. Obliczał jej szanse. Oby zaigrała jak dawniej! Zacisnąil: kciuki.
Na szczęście! Jak oni wo.lno mówią. Bit
pięścią w kolano, siwe włosy zsunęły mu
się na czoło. Skrzypienie krzeseł zaczęło
zagłusza-ć kwestie aktorów, ktoś zaikasłał,
oŚimielooi poczęli kasła,ć Lnni. Tibor na.
paim.ięć sze:ptał slo.wa a!Gborów, pozostają
ce do wejścia Chiristine. Jeszcze jeden
k!rótki dial0ig. Chłopi zebrani w izbie oczekują przybycia Marii, która pos'Z.ła per·
traktować z
partyzantami. Stary ojciec
idzie do drzwi. Jak wolino to l'Obi! P.rzy
tym potyka się, jakiś widz parsknął śmie
chem. Ojciec woła: - Mario, Ma·rio!
- Dlaiczego ona sil) nie zjawia? szepcze Tibor, gho.wa mu się lekko trzę
sie - pierwsza oz,naka starości. Zapomniał, że Ma·ria ma wejiść po dłiuższej chwili
absolutnej ciszy. Wy,pełinił ją już zupełnie
bezcm-emanialny kasze.i widowni.
I oto wchodzi Christine. Jej jasne wło
sy zailśniły jak złJOLy hel!In w Ś\'lietle reflektorów, wzięła się pod boki, rzawinęła
krąg spódnicą. Przeg1ęła się w tył, obrzuciła spojrneniem zebrany.eh.
Nagła cisza
rzailegla salę.. Późirniej przeszedił ją krótki
szmer. Tibor widzi Christine z dawnych
lat, nie=ienioną. R01Zległo się kilka okJa,_
sków, za n imi idzie cała sa.Ja. Stary Wiedeń oklaskuje swą wielką aktorkę. Cisza.
- No i oo? - mówi Maria„ - Ciep"ho w
wasz,ej chaitupie? Bogato w waszej śpi
żarni? A tam Ludzie w les•ie, wasi ludzie!
Maria mówi z pasją. Mówi, że pa.r ty11.anitów prowadzi jej mąż, partyzanci muszą opanować wieś, lUJdm.ość
musi im w
tyrrn pomóc. Ojciec Mall'Li mruczy:
Niemcy puszczą nasze zag.rody z dymem.
I oto przychodzi monolog Christine.
Oskarżenie rodaków. Glios jej, i to co mówi, bije w widownię. Ktoś psyka z galE:ni
na 11'.Dak protestu, lecz inni go uciszają.
Gra Christine pory•wa publiczność.
Christ-i'lle zaczyna się śmiać, jest to
śmiech
przedziwny,
przejmujący
jak
pł&w..: - Und du, Vater, und ihr aLJ.e, habt
ihr Ang.st?!
- Habt ihir Angst?! - wota Christine
do widownsi. Odwija swój czerwony pas.
Tego ~ie przewidz:iał w swym tekście Tibor, tego, w naij,gorszy.ch snaieh nie przewidział reżyser.

- Habt ih·r An.gst vor der Freiheit? porusza czwartą szarfą przed osłup ia
łymi aktorami i wido.wnią. Tibor nie słiy
szy protestów na sali, wszyscy są jak rz;ahLpnotyrwwani ruchem, słowami, czerwie·
nią.

Kurtyna zapada. Na saili, jak w ulu. Tibor widzi„ że na widownię ws.zedł BrUl!l·
ner. Zastanawia się zapewne, czy należy
zerwać przedstawienie.
Radca
Wi.Uler
przekll:ada coś swym ministeda1lnym kolegom. Nie trizeba slys,zeć j.ego słów, ruchami. zachęca sąsia.dów, a by gremialnie
wysz'li. Ale oni jakoś się nie kiwa.pią. Radca Wi.t:ler wychodzi więc sam, trąc żółtą
chustką binokle.
Przebija się przez tak
gęsty tłum, że jego demonstracy jine wyjście nie zostaje w ogóle zauważone. Drz.i.ś
w nocy będzie miab a.tak wątroby.
!Zgasło światJ:io.
lillni radcowie mówili
so'bie zapewne, że trzeba dosiedrz;ieć do
loońca i po ostatinim akcie wytupać sztukę.
Sie,&ieli paz.yikuci do miej.se urokie m
OhTistine, nie mogąc się nawe.t w takiej
chlwil·i rz nią rozstać. WJdzieli swą mł·odość
lart tysiąc dzi ewięćse t dwudziestych. Mło
doś·ć
PieI1Wszej R epuibliki. Wspominałi
cz erwień, k,tóra im się wówczas po n °'cach
śniła. W·idrz.ie.Ji Christine na scenie Bur,gtheatru i wspominali swoje n amiętne listy, iktóre do niej pisali w tajemnicy przed
swoimi bJadymi ż-onami z dio1brych domów.
W.spo.miiruali swoj e pierwse.e onieśmielone
zachiwyty nad tą przedzhwną aktorką, która rewolucjoni:zowała cesarską scenę.
Trzeci aikt rozgry•wał się po w o1j111ie. Maria powiła dlziecko w stajn.i, obok swej
rodzinnej chaty, Je.żącej w ruina.eh. Była
wi,gilijina noc. Ohitorpcy wiej1scy z karabinami na rantlonach m"Z;""•""H poz.Q~owić
Mari ę i śpiewa..." .11.v1t:<IY
przed S11<tjnią.
Christinie w akcie tym przygaisła. Nie liubilła mistycznych nastrodóW.
A publiczność, którn obecnie przyszła ja-ko tako· do
siebie, nie wiedziała, co ma właściwie ria...
IjZ'UCić sz,tuce koaicz.ącej się tak bogobojni e, tak w jej guście, wzrusza·jąco.
Tibo•r śmiał się wepchinięty w j eden z
najdalszych foteli. śmiał się z min wid zów, z mikzącej nahoim.ej galerii. Btył
jiuż po drngiej stron ie.
„Cich a noc, świetai noc.~" - śiPieiwali
uwbroj-eni ch~v.f:l'.',y.
Aleksander Jaeklewi<m
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PRAWDA NIE MA GRANIC
Kiiedy ,;UiLi:ca grani.crma" pod ty.tUJłem
„Praiwua, nie ma granic" („La vente n'a
pais de frontiere' ') U!kaz.aila się na i!k.ra·
nach Paryża, najlepsi krytycy francu.s.cy
niez.ai1emie od swych przeklc.n.aiń politycznych wypowie.d:zie~i się entuzja.stycwne o
filmie. Gdy Georges Sadoul w lewi,cowych „Les Lettres Fran~a 1ses" pisał, że
,,,prze.z swoje przekonanie ii. siłę „Ulka
g["amiiC'ZIILa" jest f.il.mem 1PCł11.1ym wielkości
i wyID/J.WY: kine1ma•toigrafia europejiSka
może się nim szczycić", to J. J . Gautier w
reakcyjnym „Figacro" s11wierdzał, że w „tillmie, który wzrusz.a do tego stopnia, nie
należy wwrncać uwagli na niedociągnięcia.
Sceny w getcie należą do naj.bardziej
przejmujących, jrumie wildiziałem na ekranie o-d 20 !<lit". Postępowy „Ecran Fran!;a:.s" zamieści.i krytykę pióra Raymonda
B air.mna: „Fhl.m jest pieśnią jednośCli ludzkiej . Dziś, ikiiedy wielkie kłamstwo chce
wznieść mur mię.dzy wschodem a zachodem, kruchość mu,r u getta wa,rsriaws~ie
go niech będzie symbolem, nad którym
wa-r,'o pQllTiyśleć", w prawicOIW)'m zaś ,,Le
Monde" Henri Magnan pisał: „K.i·e d·y pr.zy
oglądaniu „ Ulicy granioZi!lej" ł,zy naip.lywaiją do cezu, naSUlWa się my.śl!, że trzeba
częściej i wil}cej objaśniać we Fran1cji i
mnych kraijach, czym "był dramat Polski".
„Combat" p9nUnio zarzutów pod adresem
symbolu ostabniej sceny uważa, że „filnn
dał nam jeden rz największych obrazów
kinematografii wspóhczesnej: nic driiwnego,
że widzowie płakali ze wzru1Szenia" zupeł
ni.e zaś bez zastrzeżeń przyjmuje dim „Le
Paris1e.n L Lbere": „Reżyse•r po1siadaŁ na
tyle taktu i. inteiligencji, by nam rz;asuge.r owai; grooę i okropność zamiast nam je pokazać: getto jest ciągle obecne i żywe, nawet, gdy nie widzim.y go wcale".
Ty~uł recenzjd w tygodmiiku „Boinjou["
D1ma.inche" - „Drugie zwycięstwia kmema to,gra.fii. pruskiej" - móglby być, jak
wid.ac, um1ewczony przed prawie każdą
recenzją „Ulicy grankznej".

Jeż eli

podzieliiimy

*

kcytykę

filliroową .

samą

recenzyjną,

twórczość

film{llWą,

d'Ziiennikarską,

ma.szynowymi,

orarz. n.a

bei,poŚ!rednio

wpływającą

na wiidiza i c.r.ientującą go w
wyborae filmu (a więc nie
to JPO(llczas gdy n~wi,ska
Barkaina, Baziina, Jeandera, Ma.gnana, Sadat.ul.a i innych utrzymadą we Francjii
p ierwszą na najwyższym po:z1omie"), o tyle druga wkracza na wyraź.nie fa.Jszywe
tory.
każdora.zOiWym
mniej ważną!),

*) Pomi.jam pewne .słabe jeszcze tendencje forimalis•tyczne, jeszcze latwe do zwalczenia, ale już niebe7.ipieczne dla dalszego
rozwoju, francuskiej krytyki filmowej
~por. artykJUl G. Sadou'la pt. „Teoria gł<}bi
ostrości" w „Gazecie Filmowej").

e~1i crzeskiej po.siada rzasJ:ugi nie2iwykl:e.
J est tym pilsa.raem, kltóry sk:,ierował poezj.ę tę na tory naro·dowe, uwoll!J.ił ją od
wyiąioznego za·sila.nia się wzorami ob.cymi
a ;p~zede WIS1Zys1Jkim Illi'€ilnieokinni. Doko.nał
t-ego ,przez rzebranie i o.publiikowan.ie słowiańsJdch
pleśini
ludowych orazi pmez
owe właś.nli·e dwa 7<bio1ry wierszy stylizo.wanych inia rosyj skiej i c-LeSk·ieJ pi>eśn.i ·ludowej. Odsilio.nił pl'IZed poezją oze•ską natura1n.e źiródlła fo.run i wątlk.ów, z których
nast.ęipcy jego hiojin.ie zaczęli r;:zerpać . Jako pi'Sal"Z: dozna~ ,tego s~czięśicia., o którym
marzył Milok.ieiwLcz w Ephlogu do ,,Pan.a
Tadeusza": j ego stylizowane na pi eśni lllldowej wiersz·e weSZJl:y w !Jud, który przy·
jął je jak SIWQje właSllle.
Z pierwszej ez1wórikii auto·rów „Biblioteki Narodowe j" najlblilhStzy Czela kotwskiemu j.eist K. J. Erbe:n (1811 - 1870) i jako
2'bieraaz pieśnii, Pl"Z,.Słów ~ baśnii ludowych i jako poeta, autor „Wi~anki opowieści ludowy<lh" (1853). Ten skromny
zbiorek w naszej perspektywie spó~nionyoh
pa-iez datę 1W1yjścia ba•liliad jest jego jed1y·
nyrn dziełem poetyc:k.;m, ale driiełem
o .ttrwałyidłi war>tościa.ch, k;l;,órych ockl~ia
ł!ylwani>e śledzimy
j es,zicize po' r·ok'll 1918
w po.ezjt Jeimego Wo1kera. Ten mbiorek
spraw.il, że Erben zyiskał pol'Lytoję i =acz.anie twóvcy i m istr1za. 02leSk.iej ba~ladiy,
:że ~ jeg<>'
ki!lzitał't01Wiał rw pO'wa~nej
mi-erze - rolllw~j cze.SkJi·ej poezji epilokiej.
Diwa porrostałe tomy ,,Biblioteki Niarriodo.wej" przyillJO.szą klasy.c;11ne dlzieła czes·kiej iProzy wieku XIX. „Babunha" Nem1aovej (1820 ,__ 1862) jest z.resmą dziełem
$1\ViatOIWym, gdyż prnebo żono ją ,na pr.ze,9Zlło 3-0 j ę.zykólw. Istnieje również n i·oo.siąga1lny d1Ziś niestety przekład poiliski Paw:!a Hulki-Łasko-wskiego. Być mo:że, że
.na•stąa:ii~ j ego W12JilOWi'enie,
f.a.k.tem natomiast pewnym jest, że na jbliższe mi·esi'lłce
~-i.IO~ą poJ.iSk.ie wyda.nie dru,giaj z oma-

zmasa.-

tych faktów i ta.ką. zaciętość
zbrojnego oporu mieszkań ców
s t o l i c y wtym
okresie".
Jeszcze więcej jadu i WProst obelg rz.awiera recenzja w katoli.ckim „Temoi.gnage
Chret<i•e n".

*

,,Prawda nie ma granic" (La verite n'a pas de frontiere)
pod takim tytułem film
„Ulica grani~na" wyświetlamy jest na ekranach paryskich
$wiadomie prrzyta;czaijąc w dalszym cią
gu artykUiłu .sądy o „Ulicy granicznej" na~
ieżące do tej drugiej kategorii k.rytyk1
tgdy wyżej wym1eruo.ne nalezały przeważ
nie do pierwszej), po:zbawiony zreszt ą jakiejkolwiek i111tenojd dezawuowania krytykii francuskiej, chcialbbym wykazać polskim krytykom i czytelnikom, jak wjelką
należy rzachować wobec . niej osbnc.i.iność
(tym bardziej, że bł,ędy przy omawiain.ilu
fiLmów mniej :znanych w Polsce od „Ulicy granic'lillej" nie za.wsze rzucają się tak
wyraźnie w oczy), oraz by na rz.nanym jm
przykładzie
wykazać
zasadnicze . fałsze
pewnego typu krytyki f:i•l anowej, właśdwe
nie tylko Francuzom.

dlr.iury w murach getta. i kanały, przez które moi.na było z getita wychodzić, jak wytłumaczy
podOibne, oieprawdllp-OdRJ;bne u
Niemców nied..il'patrzenłe?"
Oczywiście w pciśmie, które kiedyś za~
chwycał10 się reatl.izmem i pra woowością
op.i.sów warsZatWSkiego getta w ,,Kaput"
Cu.rzia Maila.parte, tego rodzaju krytyka
ZJdrad•za po prostu :lJl:ą wolę. Niesitety, wypadki fana tyzmu i rz.a•ślep1enia pol.ityczm.ego prowadzące dio. krytykowania f,i11rnu w
zależności od kraju, z .którego pochodzi, a
nie we.cUug jego rzeczywistej wartości nie
są odiosobntc.ne. Przykładem mech będzie
recenzja z poważnego tygodinilka „Opera".:
„Trudno nam określić, jak
jesteśmy cifokaWli wszystkich
m111ści dutyczącycl1 wydarzeń w

ba.rdzo
wia.doPd.lsce
War.s:ra.wa

*

pod oikupa.cją nl!JZ!isrowską.
je.st dla. nas kJasyCZ111ym przykładem
miasta umęczońego... Film jednak
chcta.ł z niej zrobić stanowczo zbyt
wiele. Jest rze.ozą zupełnie ja.sną, że
w bard!Z<> wielu scenach pra.wua. rost.aje przekrncz!l'na i d·oprowa<tlzoma do
przesady. O i'le bard1~ej wolelibyśmy
proste," niezbite fakty! Zamiast tego
stajemy przoo istnym zalewem osiąg
niętych la.twymi
środka.mi
efektów
dra.maltycmych. Np. przedsta.wia .aam
się getto, w którym Niemcy z.grornad~ili Żydów. · Jest t\l<Ill oo prawda. kilka <>pi&()IWych, doskonałych obrazów, reżyser jednak szy.b ko
rezygnuje z
prostG>l;y, aby oojść d.o s z t u cz ill e j
b r a w u r y, j a k ą j e s t p o ż a r
g e t t a. Gdyby się cho.maż

Zasadniczym motywem
wspomnianej
krytyki . były sugestie, że film jest nieprnwdzilwy i że wyda~·zenia, które prrzedstawia, n ·"ie miały w ' rzeczywistości miejsca. Jestem przek.onany, że znaczna część
krytyków byłaby ~ przyjemnością na~sa
ła to samo o „Ostaitm.ijn e~le", gdyby irrn
„wypa1dało" i gdyby Francuzi
sam.i nie
przeszli obOOów koillCentraicyjnych. Jeżeli
chodzii o po.wstanie ·w getcie warszawskim,
temat „Ulicy gra!ilit:znej", to · sytuacja byba · o fyle UJlatwiorta, że nasza propa,ga111da
bairdzo niewiele :m-obilła, by w odpowiedni
sposób ~oznać l(),pilnię za,grankrmą z tym
bądź oo bą<iż wyjątkowym w hitStori:i OtStatniej wojny wydaikeniem. Na tę właśnie
nieświad-01mość liczył np. tą:ki katoJiJC!ci „La
Croix", który pi.sał o filmie, że „jest zblilo·
rem naiwnych inoruensów; przedsta.wiają-0

iwia111ych

książek,

rz;bioru noweL

Nerudy

.,0,powieści z Malej Stran.y".·

„Babunia" Nemco.vej jest najwybitniejszym oSi~nięciem prozy cze.5kiej st>ojącej

n.a pograniczu romantyzmu i reaD!.ll11u.
Jest dziełem naprawdę klasyClllllym. pil"'.ze2
nimró.wnaną pwsto;tę swej formy, praez
plastykę,
wyrazistość i typowość . śr·odo.w~a , które auto.tka nam Ulkazujc, przez
głęboki i serdecmny
stosunek do ludiu.
Poeyeja tej kisi·ąthki· w liter.atuDze lczeSkiej
róW111a się u nas chyba polzyicji „Pana Tadeu.sl'l!a". Jan Neruda (1834 - 1891) ma
.w dziejach il~tera't.ury czeskiej sw.oją; kar·
tę praede wszystkim jaj!ro poeta i pr:zy:wódca gir upy lilteraakiej, występującej ,P<>
;ro~u 1860 jaklO gI°'Ujp.a r.ea.U:stów,
która
.kształ•tO<Wała się idieOIWIO . pod wpływem
.do~wiadicz.eń rolru 1848 i j.ego następstw.
.Jest ito grupa O Wy•raź.n,ym na:srtaiwien.iJu
~hec:zmym, wirażJliiwie reagująca na n ierćtN'IllO.l:i .socj,alne, stawfająca po rarz;
•ierwazy w liiteratlll'Ze cz.eskiej problem
.poeZJj.i sipoiłeoz:nej. Na UJ.f ormowaini,e się tei.i
grupy i jej 1poistawę ·Neruda mi,ał wielki
wplł)"w.· Byt !LI"eszitą w jej zesp·ole, do lktó·
ff"e go nadeżeli wyb~tni poeci Vitez.slav Haleik i Adolf Heyduik oraz. 1•edin.a z cwłowych p-0wieścio.pis<•rek w. XIX Karolina
- Svetla, je<iY'Il(Ym 1Pr.zedstawicie•l em pro~e
ta.ria'l!u. „Opowi·eści 11'.i- Malej Strainy", pochodzą1C'e . prizeważni.e rz lat 18'75 1877
stanoiwią naj'lep~izą jego po'zyoj ę proziator:
Siką. Dają, obraz. ,ż~f~ia prruetariackiego
w jednej z dziell!l.ic· Pragi, na Malej Stranie.
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zakończone

czystościami

sarza.
Jirasek

pisarzem stosunkowo dużo
w Polsce. Sq, to jednak przeważnie przekłady starsze, dziś nie będące
już w obiegu. Swieżo w polskim przekła
dzie ukazała się nakładem „Wiedzy" jedna
z najlepszych powieści tego 'pisarza „Psiogłowcy",
dają.ca
obraz krwawego buntu
chłopów c~odskich pod koniec XVI! wieku.

wydań.

Te same , cechy · twórczości· Jiraska sprazostał on uznany za pisarza,· którego dzieła przede wszystkim należy udo·
stępnić ludowi. Jesienią ub. roku Prezydent Gottwald rzucił proj~kt narodowego
wydania . jego pism. Powstało Towarzystwo
im. Jdrś.ska., ·które zebrało .w -krótkim czasie drogą składek kilkanaście · milionów
koron i przystąpiło na tej podstawie do
zrealizowania projektu ·Prezydenta. Rów·
nocZ'f!śnle organizuje · się w zameczku Pre·
zydenta Republiki na Białej Górlle muzeum
poświęcone Jiraskowi. . Narodowe wydanie
dziel Jiraska obejmie prze szło · 30 tomów
wiły, że

był

„WIOSNA LUDOW"
LITERA1'iJRACH SŁOWtAŃSKIOH"
Jedno z

wydawnictw
oparte na zasadach mow1ąc
po polsku - „klubowych" ELK
wydało piękną książkę prof. Karola Krej·
cziego „Jaro narodu ve slovanskych litera·
turach". Książka ta należy do najciekawszych i najlepiej wydanych popularnych
wydawnietw czeskich o roku 1848. Prof.
Krejczi, wybitny polonista Uniwersytetu
Ka.rola w Pradze i znawca literatur sło
wiańskich, dał już na ten temat obszerniejsze studium w ostatnim roczniku „Miesięcznika
Krytycznego". Tutaj studium
swoje potraktował popularnie, ujął w cztery rozdziały i każdy z nich uzupełnił antologią
wierszy poetów reprezentujących
wszystkie narody słowiańskie. Przekłady
tych wierszy pochodzą od dr. Jarosława
Zavady, zasłużoneg o tłumacza dawnych i
nowszych poetów polskich.
najpoważniejszych

czechosłowackich,

Opowieść

NARODOWE WYDANIIE DZIEŁ ALÓJZE
GO JriRASKA
W roku 1851 przypadnie setna rocznica
urodzin największego czeskiego powleśCio
pisarza historycznego Alojzego Jiraska (zm.
w r. 1930). Jest to pisarz, "który łączy w so·
bie nie.k tóre cechy •Kraszewskiego z ta·
lentem pisarskim Sienkiewicza, choć może
bez jego pisarsk)ego · temperamentu. Bogata jego twórczość powie~ciowa tematycznie · objęła. ' całe niemal dzieje Czech o"d
czasów najdawniejszych po połowę wieku
XIX. W szczególności _zaś . interesowały
Jiraska wojny religijne, · upadek państwa
czeskiego oraz czasy długiej_ niewoli po
klęsce białogórskiej. Postępowe tend·e ncje
jego twórczości, jej realizm, umiejętność
odtwarzania zbiorowych · procesów społecz·
nych i narodowych, zyskały · mu w Cze·
chach niezwykłą poczy tność. Niektóre jego
książkd mają. dotychczas po kilkadziesiąt

zostSJnie w r. 1951 przed urosetnej rocznicy urodzin pi·

przekładanym

W

Obok tej nieuczciwości, którą nazwał·
bym polityczną, występuje nieuozciJWOŚĆ
czysto zawodowa. Krytycy mniej wartorści>oiwi pokrywają brak wyk.srz:tałcenia fliilmowego i dostatecznej wiedzy r -0rzirnadtym.i
„od!kryciami" artystycznymi i technlice·
nymi, które mijają się całikowicie ~ :ti:raiw-:
dą, Wiprowad.zając w bł-ąd czytelnika l
ewentuallllde widza. Jeżeli ch.odrzii o „UJ.ilcę
grainiazną", jeden z krytyków stiwierdrza. :z.
całą powagą, że na Forda Wtpłynął... ekspresjoni2Jm n iemiecka! Inny wicWi w :tiillmie - 5zczegól1Ilie w iScenach po.ścigu na
ulicach Wa~ zaJWY i W przejśc1aoh przez
kana.ły wpływ kryminalnych
fiłmów
amerykańskich. Wreszcie krytyk oodzieill.·
nego „Ce matiln" odkrywa cały. łańcuch
naairóżnorodl!llej.szyoh
wpłiywów,
p.is2~ie
między .innymi: „Odnajdujemy w fiilm.i.e
„14 1ipca" Clai.Jra i „NędlZJilików", „Reyrn,
mia.sto otwarte" i „Gd21ieś w Europie", a

nawet słynnego psa „Rintintina''.
Autor tych słów pojęcia nie ma oczywiście o tym, że podczas nakręcain.i.a "UlLir
cy granicooej" - „Rzym, miasto otiwarte"
jesz.cze nie wyszedł na ekrany p()jl:shle and
czeskie, a „Gdll'.ie.ś w Eu.ropie" znajdowa...
ło się dopiero w stadium rea.li/zacji.
Inny ro(Lza,j niesumienności. Celru.}ą w
nim ci wsrz.yscy k!rytycy, którzy maij>ą ~byt
mało do pJ1Wiedzea:i..La,
by móc pominąć
„sensacyjne" i przeważnie 2lllly~lone W•iadomości dotyczące ounawii.a.nego fi'lanu. JeżeLi cho.dZ.i o „UJ.1cę grainilCzną", recenzerut
„La vie marocaine" z Ca.sabl.al!lk.i - w
braku skandalików oso.bi.stych - ~. że
„Ford kręcił szereg scen fillmu nielegailnie podiczas wa.lik w getcie Warsrzarwy,
przy czym wielu rz; póżniiej zaiangaż.owa
nych aktorów brało os(}bisty udiział! w tTagedi.i".
Cóż powiedzia~by czytelnik tej krytyihl,
która aż przesadnie świadczy o prawdzie
history,czmej filmu, gdyby wpadła mu jednocześnie d10 ręki notatka
zamieszczona
przez jedno z francuskich pr,owincjo.na'lnych pism, które twierd·z.i, że „Ulica graniczna" jest f.i'lmem propagandowym, niedostatecznie opartym na prawdzie histo.
rycznej.

Mariusz Maa.-gal

CZECHOSŁOWACJI

Z ZYCIA KULTURALNEGO

CzeLa-kow.sk.i (1799 - 1852) nie był poetą wieltldej miary, leaz dll.a r.o,?Jwojiu po-

żeby

prawdi.iwość

•

„CZESKA BIBLIOTEKA NARODOWA"
Miniisterat.wo Infonnacji i Oświaty zapooz,ą,tJrowało w wydaw!l!iotwie
„Orb.Ls"
Kln.iiy ·i cenny cykil iwydawn.ik:zy pod nazwą „Narodni kn:thovna". W cyklu tym
wydane eos.taną w nakład2ie 20.000 egzemp!Ja.rizy dzieła ws:z.ysl!kich wybitaych
·piisairzy crz.eskich wieku XIX. Do.tychCll'.as
uikazałiy isię pierwsze cmter.y tomy cyklu,
mianowicie: Francis2lka L. Czelak()w..s.kiego „Ohlas plSlli ruskych i Ohlas pisn.i
ceskycll" (Echo pieśni rosyj,s kich i Echo
,pieśni czeskich), Bożeny Nemcovej „Ba,bidka" („Babuiniia"), ,Kiairo1a Ja1romiira Erbena ,,Kytice" („Wiąizanka") i Jana Nerudy „Povidlky malóstranske" („Opowieści
z Malej St.rany").
„Narodni Jmihovna" jest wydawnictwem PotPUlarnym, obliozmn,ym na nowe·
go czyielnika Z war:SbW robobniczych i
ołrki1Pslkiicll. Odmnacza się ba.rdzo starannym o.prao01wanieim tekstów, które ci.opełnione są króbkiłrni komentarz:ami rzeczowo-styll i.styczinymi oraz zwięzłym posl-0wiem, w którym ZJ11a[]Ji krytycy czescy
~nformują o aubo•rze, jego twÓI"czości i o
pubililkowanyrrn urtwoira.e.

czołgami,

krować 0>calałe od og11tia niedobi·t.k.i.
.Żyd~i, którzy nie chcą poddać slię bez
walki. przeiżywa.Ją istne oblężenie i są
w s=ie zadać .lliliem„o.:.n powaiżne stra.ty. T r u d n .o u w i e r z y ć w

na

fachową, dostępną In.i.estety raczej
d la nieJicznych i ksmtalbtująicą w pewnym

sensie

był zadowolił ognilem! Ale oto Nteme,;
wkra07i3.ją. z a.rma.tami, ka.rabi111aml

o Mickiewiczu

'dokończenie

gad11ienie ozas·u, które podejmuje w książ
ce o Mickiewiczu, stanowi dalszy ciąg tego zag-adnienia .jakie nurtuje go w jego
w;ierszach.
„Te urywki rozmów, zanotowane zapewne niezbyt dokładnie p rzezi tych, którzy
r.ozmawiali z nim, z panem Adamem, jak
mianowa no go powszechnie n a emigracji,"
dobiega.ją, do nas z tamteg.o czasu, który
dawno już wylał ze siebie c.ałą swą przestrzeń, woń i dżwięk. Jest idealnie płaski.
Porządek zdarzeń ' następuj ących po soibie stracił już dawn ą, konieczność".
Jastrun · potrafił przywróci ć zdarzeiii.om
tę koniecziność. .J. to właśnie miałem na
myśli, gdy mówiłęm uprzednio o plastyczności książki, o •jej konsekwencji.
Ksi ążka t.a• w · czMie lektury n asuwa czytelnikowi takie. mnóstwo zagadn ień, że
recenzent czuje się , zakłopotany, nie mogą(: PQŚwl~ić i.ei ~łuższego essayu. Usiło
wałęm tu dać bardzo pobieżną charakterystykę ogólną dzieła, które domaga się analizy szczegółowej. Omawiając je pominą
łem np. jede1
n z najwspanialszych ro!lldziałów, który ·stanowi niejako odręl:>ną, cał1ość Weimar anno 1829". W rozdzfale
tym Jastrun tworząc chaI,akterystykę
Wiel1kiego M ieszczan ina - Goethego, który· symbolizuje rozkwit :po·stępowe j myśli
burżuazyjnej , przeciwstawia
go Mickie·
wiczowi - poecie niewoli. Klarowny poeta
spokoju nie może zrozumieć ;,poety n ~M

Część pierwszą pracy prof. Krejcziego
charakteryzuje sytuację polityczną, narodową i społeczną we wszystkich ziemiach
zamieszkałych przez Słowian, ich dążenia
wolnościowe lub odrodzeńcze w latach po·
przedzających Wiosnę Ludów. Autor umie·
jętnie i trafnie charakteryzuje tendencje rewolucyjne i nawdowe poprzedzająee i przygotowujące rok 1848, ilustrując je następ
nie wierszami Nemcowej, Samo Chalupki,
Preradovicia, Zejlera, Njegosza, Czintulova, Szewczenki, Ujejskiego i fragmentem
„Martwych dusz" Gogola. Rozdział drugi
poświęcony jest dziejom idei słowiańskiej
do rsku 1848, .która zwłaszcza w Czechach
i na Słowacji odegrała tak wielką rolę w
ruchu odrodzeńczym i wycisnęła swe silne
piętno na czeskiej
i słowackiej Wiośnie
Ludów. Rozdział trzeci omawia problematykę społedną roku 1848, jego rewolucyjno·
społeczne dążenia i wprowadza doskonale
w rozdział ostatni poświęcony ruchom zbrojnym Wiosny Ludów na ziemiach słowiań
skich (tytuł tego rozdziału „Barykady").
W sumie książka prof. Krejcziego daje
zwięzły, ale jasny i w głównych momentach pełny obraz słowiańskiej Wiosny Lu·
dów odbity w literaturach poszczególnych
narodów. Z naszych poetów znajdujemy tu
Ujejskiego, Pola, Słowackiego, Berwińskiego,
Gaszyńskiego, Anczyca, Norwida or= (jako
pewną niespodziankę dla polskiego czytelnika) K . Malisza, okolicznościowego piew~
cę Zjazdu Słowiańskiego w Pradze, w któ-.
rym brał udział.
Zd~«vw HWT"ow.skłi

;::e str. 3-ej)

ro.du, którego cierpienia, były mu obce
i nie mieściły się w j~o · 1ooie szczęśli·
wym".
Nie wspomniałem o spotkaniu Mkkiewicza z papieżem, o jego samotnej walce
z reakcj ą sz:lachecką, z watykań-ską mafią,
k tóI'la go otaczała. Jastrun, jak archeolog
ze strzt:pów rozmów na nowo niby wazę
grecką, na której ukazane jest życie cod zienne, ukazał nam Mickiewicza pełne
go,· Mickiewicza tworcę i czł.owieka samotnego, nieszczęśliwego i pory~o
działacza, który potrafił k:fzyknąć papieżowi : Wiedz, Duch Boży jest tera:ll
w bluz~ch robotników paryskich. Ukazał
nam Mickiewicza pełnego sprzeczności,
w ielkiego twórcę epopei szlacheckiej, któ·
ry do szlacheckich reakcjonistów krzycz a ł: ·Widać, że was topór galicyjski
niczego nie nauczył!
Dobrze się stało, że Jastruna „wieeru·
nek prawdziwy" Mickiewicza, wizerunek
naipisany prz.ez człowieka, który nie tylko
umiał zrozumieć wielkość
i znaczenie.
Mickiewicza dl.a narodu, ale sam odczuł:
tę wielkość i to znaczenie jako l>Oeta ukazał
się w r-0ku
Mickiewiczowskim.
Gdyby nie było innych prac o Mickiewiczu w tym roku j ubileus>wwym, praca
Jastruna wystarczyłaby jako pełne świa
dectwo stosunku n aszej_ epoki, ' naszego
społeczeństwa do największ ego polskiego
poety.
Seweryn Pollak

•
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o

pracg artystgcznej

- II Kongres Zwi~ów Zawodowych powziął szereg uchwał
dotyczących
pracy
kuilturalno.-oświatowej w masach u.wiąz
kowych. Zasadniczy sens tych uchwał
streszcza się w zaleceniach, które postanawiają „przezwyciężyć" niedostateczne jeszcze upolitycznienie działalności kulturalno - oświatowej",
„powiązać
caJość
akcji kulturalno - oświatowej w więk
szym niż doitychczas stopniu z zagadnieniami produkcyjnymi", „dokonać zwrotu
w działalności tych świetlic, które były
dotąd· mało aktywne i wyka'lały jednostronność,

organi'ZJując

swą

d2iałalno.ść

wokół

akcji artystyczno - widowisiko·w ej,
przy powaimych zaniedbaniach działal
ności ogólna-oświatowej i
polityczno-wychowawczej", ,..ro21wijać dalej .i .srz.erzej
w •amach ruchu ł>aczności fabryk u.e wsią

a:kcję kiultura1lno..ciwiatową wśród chłop

stwa", „wziąć jak najr.iywszy ud2iał w
wielkiej kampanii likwidacja analfabetyzmu" itd.
Orzlnac.za to, że takie formy !Pracy świe
tlicowej, jak samokształcenie, czytelnictwo czy akcja odczytowa, winny być
~oczególnie
troskliwie i sySJtefllaty~nie
rozwijane - rzecz prosta - Brzy równoczesnym nie 'lBniedbywaniu pracy artystycznej. Uchwały K ongresu spvwodują
niewątpliwie zdrowy przełom w praktyce
~wiązkowego ruchu świetlic:::\rego.

Urządzony

*

z okazji Kon.gresu pokaz
związkowych zespolów artysocycznych
w
Teatrze Polskim wyłonił kdka istotnych
zagadnień rz.asługujących na omówienie.
Cały program zwżony z szeregu partii tanecznych, z pieśni, obrazów inscenizowanych, recytacji zbiorowej itd., uję.ty był w
ramy jednego, wielkiego spektaklu powiąrzanego ciągl!ością podkładu muzycznego, próbą ci~mści akcji (jeśli można to
nazwać akcją) j jednolitością oprawy plastycznej. W widowisku wzięły udział zespocy z całego kraju. Każdy z nich przygotował inny fragment, później ipod kierunkiem naczelnego reżys·cra dokonano montażu, część muzycz.ną wykonała zawodowa
orkiestra symfoniczna.
Z wz.orów raz stworzonych i wypróbowanych umiano korzystać. Wprawdzie ostatni pokaz nie był oparty na jednolitym
tekście,
na
przygotowanym specjalnie
„scenariuszu", jak „Pieśń o Lud'Z.ie Naszym'', niemniej nadano mu podobnie jednolitą
oprawę
muzyczną
i sceniczną,
zwracając uwagę nawet na kositiumy występujących chórów. Zrezygnowano z tradycyjnych „jednoaktówek·' a wszystkie
kujawiaki, mazury i pieśni ludowe, które
za2wyczaj każdy zespół wykonywał oddzielnie, nie troszcząc się o otoczenie,
. wmontowano jako elementy składowe
wielkiego spektaklu. Widow;sko okazało
się pod względem artysitycznym całkowi
cie popra.w:oe.
Wykonawcy programu, hutnicy, górnicy, w~ókniarze, robotnicy państwowych
gośpodarstw rclnych, kolejarze,
ich żony
s'fos.try 'i dzieci, w s.um1e rzesPoł 600 osób,
zostali wybrani ze 120-tysiięcznej masy amatorskich artystów związkowych. Każ
dy, kito interesuje się tym ruchem i oglą
da imprezy związ,kowe, mógł b ez trudu
roz.poonać dobrze znajome twarze. ,Oznacza to, że ludzie raii. >Objęci akcją pracy
artystycznej, nie wypadli z ruchu, a le pracują w nim już spory
kawałek
czasu.
Fakt sam w sobie pozyty.wny, :ziwłaszcza
że wytrwali amatorzy
nauczyli się naprawdę dużo. Jeśli chodzi o umiejętności
techniczne, to np. ;z;espoły taneczne hu1t
„Batory" i „Pckój" oraz PZPB nr. 8 z Ło
dzi osiągnqły nieoczekiwane kwalifikacje.
Chór mieszany huty „Florian" zasłużył
na podobną ocenę.
Jakie mają być jednak kryteria oceny,
słuszne dla amatorskiej
s~tuki
robotniczej? Prawie wszystkie uwagi wyżej poczynione wygłosiliśmy ze stanowiska Wi·
dza, i to w dodatku wi dza przyzwyczajon ego do konwencji oibowiąz.ujących w
s~tuce uprawianej przez artySJtów ilawodowych. Chodziło Po prostu o to, czy i Jak
może się t akie widowisko podobać norma.lnemu bywalcowi teatrallllemu lub koncertowemu. Tymczasem narzucają się jeszcze przynajmniej trzy inne i ważnieijS1Le
pytania: co ma z tego wykonawca, co rria
jego środowisko czyli widz robotniczy,
jaki wreszcie ipożytek płynie stąd dla całości pra.cy kulturalno-oświatowej w m asach?
Chyba wszystkie nieporozumienia
i
sprzeczne oceny, wywołane pokazami amatorskiej sztuk.i robotniczej, spowodowane
były
;pomieszaniem kryteriów
oceny.
' Widz Teatru Polskiego, który ogląd ał tam
kiedyś schillerowskich
,,Krakowia.ków i
górali" pragnie w widowisku robotniczym zobaczyć coś, co by odpowiada]{) jego estetycznym gustom, coś jak najbardziej podobnego do konwencji określają
cych i.zw. poziom artystyczny; widz ten
czeka na imitację „Krakowiaków i górali".
Jeś1i wykonawcy robotnicy nie
umieją
dość zgrabnie poruszać
się w
ramach
konwencji, wówczas mieszczański w;<IB z
T eatru Polskiego zażąda, aby mu poka.zano tzw. autentyk, jakiś „świeży prymityw"
bez żadnych ;pretensji. Widza tego nie obchodzi nic poza formalistycznymi smaczkami. Na „św;eży prymityw" godzi s.ię,
' ponieważ pędzie w nim czuł' także SW'Oisty
formalistyczńy smal$.
Tymczasem
6-milionowa pub.lkz.ność,
Móra w zeszłym roku oglądała produkcje
0wiązkowych zespołów
artystycznych, to
public.zniość zasadniczo nie objęta zas!ę
giem teatru zawodowego, publiczność bez
formalistycznego smaku. Ona żąda wzrumeń ideowych, podobnie jak żąda ich od
WS'zelkiej sztuki. Ona chce się czegoś ze
sceny doyviedz i eć i nauczyć. Ona powinna
Stię czegoś do wiedzieć i nauczyć. Ale o; a
irównież nie może ogilądać
rzeczy artystycznie bezwartościo•wych i tu jej potrzeby zbiegają się poniekąd z potn1ebami
stałych klientów Teatru Polskiego. ,Tednak.że ci klienci Teatru Polskiego przełkną
w gruncie rzeczy całkiem ahętnie wszystkie przestylizowane tańce „ludowe", wszystkie ipseudozawodowe m aniery :iktorskie
u zespołów robotniczych. To im będzie
mniej pr;z;eszkadzało, niż surowy, polityczny realizm rnbotniczych pieśni, niż polityczny iI'ealizm robotnicrzyc.h inscenizacji

i

montaży,

który

sześciu

Zmiązkóm

Zamodomych

milionom dos1&r-

mizmem. Ale mozolne ucizenie się figur
tanecznych jest całkowici-e słuszne jedywszystko
nie tam, gdzie stanowi etap przejściowy
robi ·na scenie? Przecież to jest obecny na drodze do pracy oś1Wiatowo-wychowaw
i przyszliy aktywista roboty kultui"aino- czej, albo tam gdzie robotnika stać już na
oświatowej. On nie ma być nigdy zawodo„luksus" artystycznej rozrywki. W środo
wym artystą; przynajmniej w masowym wiskach zacofanych może organizowanie
zakresie nie stoją przed nim takie per- zespołu tanecznego spełn.ić rolę mobilizuspektywy. On ma się także wiele :iauczyć. jącą ludzki kolektyw, w środowiskach wyMa przez \Sztukę. pogłębić s.wą świado~ robionych politycznie d k:uilturalnie może
mość ideową, znajomość
kultury, znajo- być „luksusem". W środowiskach „śred
mość historii, literatury, wiedzę o 1Społe
nich" winno być uboczną, podrzędną forczeńistwie, wiedzę o prawaah społecznego
mą pracy świetl'ioowej.
roziwoju, o narodzie, o jego walce, pracy i
Czy oglądanie efektownych figur taneczdążeniach. Udział w robotniczym •zespole
nych uzbraja ideologicznie sześciomiJiono
artystycznym to nie droga do kariery ak- wą publiczność? W bardzo małym stopniu.
torskiej czy baletu, ale uczestnict·.vo w &e.ściqmlilionową puibl:ic~ność uzbraja sło
wychowującym się ideologkznie kolektywo. Gorące, ożywione wyraż,ną, polityczwie. Towarzysząca tej pracy dyscypiina no-społeczną myślą S'łowo, którego ta P)-1moralna )est jej wanmkiem nieJdzow- bliczność chce, któ~·e oklaskuje, którym
nym.
się wzrusza. Taniec i muzyka musi być
W interesie !Społecznym leży, aby robot- tylko tłem, dekoracją.
niczy ruch amatorski, nie wypierając i nie
Tańcowi i muzyce jak się okazuje eastę,puj ąc bezpośrednich
form oś.wiaty
i szko·lenia, zata.azał nadail coraz szersze łatwiej jesl zapewnić (ldpowiedni poziom
klręgi, wciągał i wychowywał
coraz no- artystyczny, niż słowu. Co zrobić z potrzewych ludzi, nie ograniczając się do grup bą literatury o nowej, specyficznej formie,
skoro S<tara jest nieprzydatna do nowych
reprezentacyjnych.
treści? Trzeba stworzyć nowy gatunek liTrzeba iprzypomnieć, że ustrój nasz.ego teracki dla świetJic! Powinni się tym
państwa
jest demokratyczno - lJU.dowy i wreszcie zainteresować pisarze, dotyohczas
że idziemy do socjalizmu.
Krótko mó- nie mający na ogół pojęcia, co się na terewiąc: w interesie społecznym leży uzbronie ro!J.otniczcgo ruchu amato·rskiego dziejenie ideologiczne mas. Praca kulturalno- je, i nie zdający sobie sprawy, jak ważne
oświato·wa Związków Zawodowych musi
sprawy się tam dzieją. Ci, którzy przetrą
służyć temu celowi.
oczy za kilka lat, nie będą mogli pojąć, co
Czy mozolne ucrzenie się trudnych fi- się w międzyczasie stało.
Sprawy poziomu artystycznego nie rozgur tanecznych uzbraja ideologicznie mło
dzież łódzkich fabryk i śląskich hut?
O- wiąże się w myśl życzeń dotychczasowego
czywiście każda forma rozrywki, dostępna
mieszczańskiego klienta Teatru
Polskiedla robotnika dopiero w naszym ustroju, go. Ten klient nigdy nie doczeka się prodaje mu riadowolenie i napełnia go opty- dukcji, która go zadowoli, podobnie jak
cza najżywszej emocji.
A wykonawca? Ten, który to

ca~a sztuka
Klasę robotniczą rzado·wolą
styczne formy sztuki. Tak że

nie zadowoli go

socjalistyczna.
nowe, socjaliKULTURA WSI
w świetlicach.
W pokazie Kongresowym mało było tego
Publicysta . „Tygodnika 1Pow~zr~ghaneg~:
gorącego, 02.ywionego
myślą
politycznoK Turowski w artyku. e "
slJ(lleczną słowa. Inscenizacja „Matki" w
; . t - kultury wsi" dostrzegł roz..buwy·k onaniu 2espolu PZPB nr. 8 nadała
.
. dl
ja,wisk ży
oswia· Y l
dzen,ie zainteresowan w.si a z
dopokazowi niewątpliwie wysoką temperacia
publicznego
i
dla
hteratu~.
Tę
turę ideologiczną, nieS'tety jednak nie by,.,,
Tygodnika Powsze·
strzegalną nawet uu.a "
. ·.
bl' sta
ła wykonana tak dobrze, jak swego czasu
„Nadzieja" Heijermansa. Inna rzecz, że chnego" pr:ziemianę prz~pisuie pu icy
jedynie - wojnie. „WOJD;a pchnęł~ d~~
młodzi włókniarze postawili sobie tym rawę czyteLnictwa na·p rzod.
Ro~ u
zem Cladanie niewsipóbmiernie trudniejsze.
świadomość narodową tak dalece, z~. uczyW pokazie Kongresowym tkwiła trc$ć niła ją zjawiskiem powszec~ym
etc.
ideologiczna ,ale wtaśnie nie bardzo si~ ją
"Tygodnik Powszechny" wol.1. p.rrzy~a~
czuło. Przykryły ją efekty formalne,- dalewszystkie zasługi „wojnie" mz pokOJ'OWl
ko idąca stylizacja tańca i fragmenty styPolski Lud.owej.
lizo.wanego „folkloru". O tym już pisano.
Grożny Marks, który dotycJ:czas b)_'l
Umiejętna selekcja prawdziwie ludowyC'h,
wrogiem kultury, teraz - ja~ się okazuJe
postępowych elementów folkloru i odrzu- przemienił się w mądrą Mmerwę. Jego
cenie obcych, pseudoludowych naleciało miecz wykrzesał Clainteresowama
dla
ści jesit zagadnieniem poważnym i trudspraw społecznych, politycznych i kult~
nym. e:espoły zwią'Zlrnwe muszą t•abrać ralnych. Pallada-Minerwa Wy5koczylia me
się do tej pracy i wystrzegać się preeholorz; głowy
Jowisza-Zeusa, lecz rz. głowy
wania w stylizacji.
Pięknie.
Nowym osiągnięciem jest wprowadze- Ma.rsa-Aresa.
Jakaś kobiecina spod Krosna nad yvnnie tańców i pieśni słowiańskich do reslokiem - bylo to w Jatach .przedwOJen·
pertuaru związkowców. Pozytywnym zjanych podczas gv..-ałtownej letni~J burzy wiskiem był występ chóru robotników ~·oJ
nych. Dobrze prezentował się chór cłlło- . 11'..wlerzyła mi się iz p~wną orygmahną my~
ślą · Co też ludzie mowią, ze to elektryka.
pięcy Domu Kultury Zw. Zaw. w Katowiws~ystko chcą Panu Bogu odebrać, nawei
cach. Pozytywnym zjawiskiem jest systeto, że rzuca pioruny".
,
matyczność pracy artystycznej, jej spraw„Tygodnik Powszechny" nie chce rowna organizacja, wyjście z okresu impronież, by Panu Bogu od~ieranD p10.run~~
wiza.cji.
i mimo że życzyłby sobie elektryflkac_i1
Negatywnie ocenić musimy zbyt i::kromwsi, wolałby wl•adzę nad elektrycznością
ny udział no·w ych ;zespołów w pokazie.
11:ostawić w ręku Pana Boga,
świadczy to o jakimś skostnieniu poszcze„Tygodnik Pows2echny" chciałi?Y, aby
gólnych grup i ustabilizowaniu ~ię na pokultura
i cy'\ViJizacja S!Zła przez wieś plazycjach reprezentacyjnych.
;;,owo krok za krokiem, nie omijając maJacek Bocheń.!-ki
łych i starych, spra~ d~obnych i. w.ielkic?,,
ideowo ważnych i zyciowo koniecznych .
Niedokładnie wiadomo, o jakie „ideowo ważne" sprawy chodzi, jedno jest pi:wne: „Tygodnik" obawia się skoku. .A wielkie przemiany nie drobią kroczkiem, lecz
jdą skokami.
Poglądy „Tygodnika Po""'.'s!Zechnego". :ia
sprawę oświaty !i. kultury me są nowosci.ą,
całe to rozumowanie, na pozór słuSlZile, ze
nia tego problemu. Artykuł prof. Arnolda, kultura może iść na wieś tylk'O z cywilizacją pod rękę, krok za krokiem, dziwnie
znamionujący du żą znajomość przedwojc'Ilnego życia umwer.syteckiego i już przez przypomina inne ostrożne tego typu zato cieka wy, jeśli chodzi o projekty na strzeżenia, jak na przykład, że rz;anim się
da chł1opom pańszczyżnianym wolność, naprzysozłość, ogranicza się do kwestii raczej
ogóllllych. J. Kott, jakkolwiek podaje pe- przód trzeba ich ucywilizować, albo takie
godne przypomnienia roz.ważama, które
wien proje•kt konkretnego rozwiązania
problemu, ze wz.ględu na szczuplie r o:zm;a- snuł Stanisław Przybyszewski w „Moich
wsipólczcsnych".
ry artykułu także ogranicza się do ogól„Kasiprowicz chłopem?! Ja chłopa polnych wytycznych.
Brak miejsca nie pozwala na omówienie skiego bardzo cenię i szanuję ,ale równocześnie wiem, że „natura" nie operuje tytakich pozycji, jak E. Szyra „W1Spólzawodmi olbrzymimi skokami, by z łona bezkulnictwo pracy i wałka o wyższy poziom
planowania'', M. Czarnele „Teatr amator- turalnego chłopstwa mógł się zrodzić tak
ski i jego r ola w radzieckiej twórczości niesłychany i niepojęty fenomem, jakim
kulturalnej", K. Laptera „Przeciwieństwa jest Kasprowicz_
Na odwrót: dusza jakiegoś wieL1<iego
imperialistyczne na odcinku kolonialnym"
mocarza raczyła sobie za gościną obrać
i in.
Redakcja otworzyła w omawianym nu- . chłopską lepiankę, bo snać jej było P<>trzebne, aby przed dojściem do apsolutu
merze stały dział dyskusyjny, w którym
zapoznać się, a może i mep()miernie wzl:>Ozamieszczone 2ostały artykuły B. Minca
gacić - nędzą , udręką i męczeństwem
„O niektórych prawach ekonomicznych w
ustroju demokracji ludowej" i F. Sadow- chłopskiej doli".
I dalej w tym stylu:
sldego - „Na tematy pedagogiczne''.
„Owszem, owszem: jako czynnik „goDz~a l recenzji, i krytyki przynosi recenspodarczy" odegrało chłopstwo ponoć nazje E. Adlera z wybranych pism filozowet ważną rolę w nowym państwie
ficznych Marksa i Engelsa, Z. Cybulskiej
a.Je dus-za chłopska nie wchodzi w rachuz „Kużnicy Kolołątajowskiej" Smoleńskie
bę jako czynnik
kultura.lny, chyba jako
go, E. Nowika z książki „O armii radzieczynn,ik nienawistnej wrogości dla wszystckiej" oraz bojową i dowcipną rec enzję kiego, co kulturą zalatuje".
L. Kołakowskiego z „Roczników FilozoNie w iem, czy „Tygodnik Powszechny"
ficznych" wydawanych prrzez K a tolicki pQdziela poglądy Przybyszewskiego na
Ulniwersytet Lubelski.
„duszę chłopską"
i
„absolut", chciałem
Cał-0ść numeru bojowy, marksistow- jedynie ewrócić uwagę na zbiemość pewski, partyjny ładunek ideologiczny. Dziś,
nych odległych nawet poglądów w spraw okresie intensywnej walki ideologicz- wie oświa.ty i kultury na wsi, zbieżność
nej, kiedy sprawa teorii posiada szczegól- nieprzypadkową, lecz zrodzoną na w spólnie donio s łe znaczenie, „Nowe Drogi" nym podłożu: społecznego wstecznictwa
czołowe, polskie czasopismo marksistowI wrogości wobec przemian rewolucyjsl,l::ie - . spełnia u nas niezmiernie ważną
nych.
funkcję.
rz
KANDYD

Ostatni numer „Nowych Dróg"
Osiem działów, 26 pozycji, 286 stron
druku to - ilościowa zawartość nowego
numeru „Nowych Dróg" 1), zawartość ktorej omówienie przekracza ramy krótkiego
sprawozdania.
Numer otwiera fragment przemówienia
powitalnego Prezydenta Bieruta wygłoszo
nego na Kongresie Zw. Zaw„ oraz wyjątki
reteratu wygioszonego przez wicepremiera
Zawa<lzkiego na tym Kongresie. Obydwa
przemówienia, analizujące rolę Zw. Zaw.
w Polsce Ludowej oraz genezę i zasadnicze prądy w przedwojennym ruchu zawodowym, posiadają istotne znaczenie dla
teoretycznego i praktycznego rozwoju naszego ruchu zawodowego.
Ze w<pomnianymi fragmentami przemówien łączy się bezposrednio artykuł
prezesa NIK, Fr. Jóźwiaka- Witolda: „Partia a bezpartyjni": Artykuł poświęcony
jest głównie stosunkowi partii do związ
ków zawodowych, autor omawia jednak
-również problem ii\nych „transmisji" partii do mas .bezpartyjnych - sprawę
ZSCh, Ligi Kobiet, Związku Młodzieży
Polskiej, organizacji spółdzielczych itp.
Analizując postulaty Lenina i Stalina
w
tej dziedzinie i wskazując na ich cenność i aktualność
w obecnych polskich
w a runkach, autor rozwija i uczy w praktyce stosować przewodnią myśl artykułu:
„Łączność partii iz. masami
be'l.partyjnymi - to czynnik nadający jej sił ę, pręż
ność, możność kierowania walką i zwycię
żania w tej walce. Brak więzi z masami
bezpa rtyjnymi powoduje o słabienie partii,
jej rozkład, jej n iemoc''.
Walce z analfabe>ty•zanem poswięcon.y
jest artykuił Henryka Jablońskiego: „O likwidację analfabetyzmu". Część I omawia
problem an.alfabetyzmu w okresie drugiej
niepocilegl1ości, część Il zawiera charak~e
rystykę wallki z analfabetyzmem w Polsce
Ludowej. Fakty i cyfry podane przez autora są niezmiernie ciekawe. Wystarczy tylko przytoczyć, że: w Polsce sanacyjnej
obliczano, ii likwidacja analfabetyzmu w
niektórych województwach nastąpi w„.
21 wieku; w Polsce Ludowej do 28.II.1950
roku zostanie uruchomionych 25 tys. kursów, które obejmą pół miliona analfabetów.
Trzeba powiedzieć, ii jeśli chodzi o
.,wychwytywanie" 1najistotniejszych
zagadnień życia współczesnego, „Nowe Drogi" na ogó~ wyprzedzają inne periodyki.
Podobnie jak ze sprawą analfabetyzmu, a
nawet w większym jeszcze stopniu, wypełnia lukę w swojej
dziedzinie artykuł
Anatola Brzozy: „Statuty spól<lzielni produkcyjnych".
Roman Werfel w artykule „Pr zeciw nacjonalizmowi i kosmopolityzmowi", umiejscawiaj ąc klasowo i elł1onomicznie żródła
kosmopolityzmu d:oby obecnej, wskazuje
sł.u.sznie na to, iż kosmopolityzm nie jest
bynajmniej
wynalazkiem
Wall-Street.
Głosicielem pierwszej reakcyjno-kosmopolitycme j teorii państwa ponadnarodowego był w średniowieczu kościół rzym skokatolicki, który zresztą i d ziś jest jednym
z głównych ognisk kosmopolityrz.mu. R.
We rfel pisze: „Uniwersalizm - śred nio
wieczna forma kosmopolityzmu był
ideologią światowej potęgi Kościoła. Jako
taki odpowiadał interesom wielkich feudałów, którym Kościół dawał' nadziemską
aprobatę
ich
panowania
klasowego
(,,wszelka władza pochodzi od Boga")".
Jednakże kosmopolityzm współczesny, kosmopolityzm made in USA ma inne tło i
„inny - jak pisze autor - charakter historyczny". Wspó1czesny kJOsmopolityun
to „po prostu Ot.Sio.na. ideologiCUJJlL dla. uzależ'Ili enia. pozostadych krajów ka.pltalis;ty!l2nyc:h >()Id Stanów Zjednoczonych Ameryki, poHtym:.nego pa.nowa.ni.a. Ameryki
nad lkapitalistyC!lltlą. ez.ęścią. kuli ziemskiej".
Ar·tykuł omawia również sprawę ,,kosmo~o lityzmu gospodarczego" i
„kulturalnego"_ Cenne jest zwróc€łnie uwagi na to, iż
kosmopolity= i nacjonalizm „to tylko

nież artykuł

J. Górskiego: „Walka z kosmopolityzmem w twórczości kulturalnej".
Artykuł przynosi
sz,ereg informacji dotyczących ostatnich uchwał
Związku hsarzy Radzieckich, relacje z wypowiedzi
prasy radzieckiej i poszczególnych radzieckich pisarzy · przeciwko grupie krytyków-kosmopolitów.
Dział „Problemy i idee" zawiera m. in.
artykuł W. Michajłowa
„Na pierwszym
etapie r ozwoju nowej biologii w Polsce".
Autor omawia dotychczasowe wyniki popular~acji twórczego darwinizmu Miczurina-Łysenki w Polsce, w szczególności zaś
wyniki narady przyrodników zorganizowanej przez Koł-o Marksistów-Przyrodników przy „Nowych Drogach".
Na szczególną uwagę w tym dziale
zasługują artykuły: E. Goldzamta „O
realizm socjalistyczny w architekturze" i
tłwnaczenie artykułu rosyjskiego prawnika N. Fabierowa - „0 charakterze pań
stwa demokracji ludowej". E. Goldw.mt
porusza dwie sprawy: „1. Etapy rozwoju
architektury radzieckiej; 2. Teoretyczne
zasady reali'Zlmu socjalistycznego w architekturze". Ponieważ artykuł jest dyskusyjny, należy się spodziewać, że problem nowego stylu w architekturze polskiej wystąpi w „Nowych Drogach" jeszcze niejednokrotnie.
Istotny problem naszego życia uniwersyteckiego - sprawę reformy studiów humanistycznych poruszają artykuły St.
Arnolda - .,Nauczanie historii na uniwersytetach" i J. Kotta - „Uniwersytec.kie studia polonistyczne". Sprawa r efo.r~Y stud~ów uniwersyteckich była kilka·krotnie poruszana w naszej prasie tygodniowej, częściej jednak od strony krytyki
istniejącego stanu rzeczy niż z punktu widi.enia projektów pozytywnego roz.wiąrza-
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Zamiłowany anglista,
Stani•sław
sztyńsk•i, którego nazwisko często

Sprawie walki z kosmopolityzmem w
dziedzinie kultury poświęcony jest rów-

Helspotkać można na łama0 ch czasopism litera'(!kich, wydał w r. 1939 z,biór sz.kiców i
charakterystyk ,pt. „Od Szekspira do
Joyce'a'', gdzie omówi•on.o najwybitniejsze zi:1awiiska Literatury angielskiej i a,meryka,ńskiej z okresu lat trzyst u. Wydany obecnie1) tom „Od Fieldinga do
Steinbecka" ,p cświęcony głównie powieści anglosaskiej1,
stanowi uzupełni enie
tamtego zbioru. Najwięcej miejsca w
nowym tomie szkiców udzielił a ut:or pi-'
sarz.om XVIII w . (F,i eld.in.g, Richardson,
Goldsmith) i XIX w. (Dicken,s, siostry
Bron-le, Hardy); spośród pisa.rzy aąiery
'kańs.kich uwzględnieni zostali ci, którzy
zyskali rozgłos w okresie międzywojen
nym (Hemingway, Caldwell, Faulkner,
Steinbeck).
Essaye Helsztyński~, pracowitego badacza litera tury .anglosaskiej, repTezentujlą baaidzo poważną sumę autorskiej erud~ji i sumienności. Mozaika licz.nie na~
gromadzonych szczegółów zwłasz.cza
natury genealog icznej i biograficznej nie zawsze jednak układa się w jlasny
i przej\l'zysty wzór syntetyczny. Chara•kterystyki nawet tak wybitnych p~sarzy,
jak G. B. Shaw, Aldous Huxley, Steinbeck, mają rys pewnej pobieżności, przypomina'. ąc zwyk le wykazy biiblio1gra;ficzne. Wyliczeniu pozycyj p~sarsk·ich towarzyszą bardrzo krótkie przeważnie omówienia da.nego dzieła, niezbyt poszerzające wiedzę czytelnika. Tak nip. charakteryzując
„Bac'k to Methuselak" Shawa,
Helszty ńsld pitsze:
„W ipięciu wielkich ob-razach ogląda
my wizję wyzwolenia się z więzów doczesnośc i, dynamkz;nego tr·w ania w interesujących aktach myśli"
(str. 140). W
tej słown e} mgle niewiele dojll'z,y ten,

„Nowe Drogi". Czasopismo społeczno
politycżne. Organ
KC PiZPR Nr. 3(15)
czerwiec - lipiec 1949 r.

'.?J Stanisław Helsztyńskie Od Fieldinga.
do Steinbecka.. Warszawa. Stanisbaw Cukrowski, 1948, Sbr. 25U '

dwa. oblicza jednej i tej sa.mej pt>lityki,
dwa ujęcia jedinej i tej samej treści kla.S()Wej".

1

)

postępomego

liberalizmu

kto .„Matuzalema" nie czytał. Podoibnych
cyta•tów można by przytoczyć sporo.
Druga ksią1ż1ka HelsztyńskiegÓ :ziatytuŁowana „Ave Roosevelt" 2 ),
składa
się rz
czt erech części mających s twor-zyć „panoramę amerykańską" bynajmniej zresztą nie kompletną. W części pierwszej a,ut·or rysuje interesu[ iące sylwety t:rzech
wielkich prezydentów USA - Lincolna,
Wilsona i F. D. Roosevelta - n a tle politycznych :vvY<larzeń epoki. Naj więcej
uwag.i ipośw1ęcil <tul.or Roosev eltowi, j·ako wielkiemu mężowi stanu, ktÓTego
dwie osta·!lllie ka<lencjie przypadły na
okres drugiej wo„1ny świato we).
Następna część „panoramy" („Kultura
w żwie·rciad le opinii") przynosi wiele
ciekawych i cennych informacyj o sp"Ołecznym, naukowym, kulturaLnym .j obyczajowym życ iu Stanów Zjednoczonych.
Aut·or książki udz,iela tu gł csu traktu ~ą
cym te zagadnienia pisarzom francuskim
(Lewis, Dubreuil, Duhamel i dn.), ipisarzowJ
Amerykaninowi pochodzenia
słowi ański ego Luis Adami00wi (.według
jego ksiąZk:i pt. „My America
1928--1938") i wreszcie - zespołowi n a ukowców amerykańskich, którzy w r . 1939
wydali zbiorową publikaąę pt. „Civili.ootion in the United Sta,tes. Ari Inquiry
by Thirty Americans". Ta publika·cja
m a charakter na ogM obiektywny i
wszechstronny. Jej wydźwi·ęk określa
Helsztyński naiStępującymi słowy : „Zbierając się na wspólnych posiedzeniach,
współpracownicy domi do przekonania,
że cywiliziacj1a amerykańska inaczej wygląda w teori·i, a illlaczea' w rzeczywistości, w ,praktyce".
W trzeciej c~ści „,panoramy" znajdujemy charakterystyki tych pisarzy ame2
) Ave Roosevelt (Panorama amerykań
ska). Okładkę ,proj ektował Zbigniew Łeb
kowski. Warszawa „Ex liibris", 1949. Str.
377 d 3 n~ . .i tabl . 1

którzy zostali pominię'Ci w
zbiorze „Od Fieldinga do Steinbecka", a
więc m. in. Dreisera, Uptona Sinclaira,
Sinclaira Lewisa. Zdziwienie budzi brak
w tym przeglądzie najbardlliej positępo
wych i bojowych pisarzy Ameryki współ
czesnEli), jak H"Oward Fast czy Albert
Maltz.
Część czwarta „panoramy" to polo·
nica amerykańskie. Znajdziemy tu niepozbaiwione słu sznych tendencji rewiz;onistycznych materia·ły informacyj n e o pobycie w USA - Kościuszki, Pułaskiego,
Niemcewicza,
dal ej1,
zaobserwowanie
,ambasa<lorskiej„ roli dwo,1ga wielkich
artystów Modrzejewskiej i Paderewskiego; sylwetk·i kilku zasłwżo n ych działaczy P olonii amerykańskiej; wreszcie bibliografia polskich książek o USA.
U!kł a d całości „Ave Roosevelt" jest nieco
chaotyczny i przypadkowy, co przypisać
należy zapewne, temu, że książka napisa- .
na była, jak zwierza się autor w przedmowie, w sposób dorywczy, w ciężkich i n ie·
.spokojnych czasach okupacji.
iI'ykańskich,

6

Bogatą

probkmatykę

amerykańską

traktuje Helsztyński z pozycyj p c s•tępo
wego liberalizmu, zdając sobie jednak
dobrze sprawę z narasta,:ących w USA
przeciwieńs tw społecznych
i kulturalnych, Ac zkolwi ek co do politycznych
p unktów widzenia auto·rskiego musiałby
marksista wnieść liczne poprawki, u zu·
pełnienia i zastrzeżenia, w ogól ności biorąc, obie omówione Lu książki Helsztyń
skiego mają znaczną wagę informacy j ną
i mc·gą przyn,ieść korzyść czytelnikowi,
zwłaszcza

poszukującemu

m ateriał ów

faktograficznych z zakresu literatury
anglosaskiej oraz życiowej problematyk.i°
t.rzw „demokracji" amerykańskiej. Wyci ąg
nięcie pelnych i niezbędnych wniosków,
zbudowan ie na ich podstawie okreś-lonyc h
uogólni eń musd być raczej owocem samodzie1nej pracy fotelektualnej uważne·
go cz.vteln'. ka.
Bolesla.w Dudziński
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PRASY

O języku
Gdy tyte mowimy i piszemy o litem.tu rze, wie od r zeczy będzie przypomnieć sobie o t ym,
c'1:ym się Literatura wyraża,
z czego pomocą utwór Li teracki komunikujemy czytelnikowi czy' słuchaczowi. 'NieźLe jest przyn.ajmruiej ki!ka ra:zy do roku
pomyśleć o języku polsikim. Osobiście czynię to bardzo czę.sto, naradzając się ze
słowruiikwmi z ok.<t,z ji każdej napotkanej
trudności czy wątpliwości. w· każdym jednak rozie ozynię to c.o dwa miesiąc.e, gdy
otrzymuję świeży numer dwumiesięcznika
Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawski ego. To n•ezm•e-i~ p'O'
• '''"'
trzebne pismo, założone w ro.ku 1901 prz:ez
Romana ~awilińskiego, autor.a jedynego,
zdaje się, w
Polsce słownika wyrazów
bliskoznacznych, który c'zęsto móże oddać
nioecern.ilone uslugi piszącym a zwłaszcza
tłumaczom, ukazu3'e się obecnie ' nakładem

w

rych ni e pochwati „Tygodn~k Powszech·
ny", myśti poLityczn.e, które może wpra· wią w stan zażenowam:Wi. niejednego czci' godnego lingwistę. ALe tak chyba j est. Język jest żywy, w języku jak w żywym orgwn,izm~e odbywają się te zm i any, k~&r~
się dokonują w stosunlwch między Ludżmi,
· twóroann~ i użytlww'1lJilkanni języka.
OJc,res wojny przyniósł nowe słowa i okreśLernri.a z zakre~ słownictwa wojewnego. ,,Krowy" zastąpiiy „grubą Ber.tę". ~-

Sqąrqda

Undset

W Osl-0 =arba, przeżywszy lat sześćsiedem, Sygryda Undset, laurea tka nagrody Nobla rz:a rok 1928.
Urodzona w r . 1882 w Kold.in.gu., roz,pocrzę.ła nader mywioną działalność 11teracką, gdiy l!Lczyła za-l>ediwie dwadzieścia pa·rę
lat. Jej p iervimy utwór · pt. „Pan,i Marta
Oułie" (1907) -ohrace.ł s.ię w k.ręgu ob~zawnitej str:aeLam.o z muszkietu, ~ te 3· wo~n~
jowośc;i drobnomieszczaństwa norweskiez „perpesay". Odżyło w inne3 ~z~dzinie · go ·UIŻ
to ui..,c
-"~ ' b y , z.e
·
laz ł
'-~
żyda słowo „bimber", a zdaje się i „szaJ
przez
wa Y o .,,w,
ber". W dziedzmie sprww poważnych od· · swob-O'dy obyczajowe. Podobną tematykę
nowi.011!.J choćby słowo „nadział", które tak
majdujemy w rz.biorze now el pt. „SZtczęślriczęsto powtarzało się w polskich manife·s wy wiek" oraz w powi,eściach: „Jenny"
tach powstańczych i w broszurach rady- . 1 "w .10sna".
,
t , ·
z · · · ce się
z biegiem czasu Sygryda Undset ....,.,,..,.,.,_
- kałów ubieg.ego s u.ecia. mienia3q
--szybko formy produkcji dały po ozątek no- · ch-0dei c oraz bardeiej Ilia stanowisko poPaństwot-0ego Instytutu
Wydawniczego
wemu słown1'ctwu. Dwwniej istniało pojętw.ierdrLające obycrzajowx:iść drobnomi~
pod redakcją tak wybitnych specjalistów, de przodownika policji , dziś
mamy
czańiską. w r. 1919 wydaje nawet specjalją.k Witold Doroszewski, Halin.a Konecz- przooowni ka pracy, co brzmi zm,a,oznie mi- ną broszurę pt. „Stanowisko kobiet" , w
na, Stanisław Skorupka, Stanisław Słońlej dl.a ucha. W tym nieustannym radze·
której broni relig-i jnej ko11J0epcj.i ro·dziny
ski. To grono uczonych, znawców języka.,
11Ji,u się i umiiera.niu wyrażeń, pojęć, słów
i małżeństwa. Program ten nie jest w.i ęc
prostuje ścieżki pi&arzom, mówcom, dzienmusi j ednak istnieć pewien ioo i porządek. . skutkiem dooen.i•ania roli małżeństwa jako
nikar:vom, wresizcie każdemu człowieloowi,
Rozsądny Lingwista nie będzie oczywiście instytucji społcCZJnej w spoteczeństwi e laktóry nie tylko zastanrnwia się n.ad tym, ~ wzywa! do ogrci.n.iczani111 języka prz;ed doickiim, o ~tóre rzrlawały się walczyć pierwc o móWi, ale myś!i równrież o tym, j a k
p!•nnem słów nowych, baozy jednak , by
sze utwory p iis.arki, jest natomias·t wynd.mówi.
·
„._
k
·
· sto.wa te były używane poprawnie i zgod-.
iem ooraz większeg<> zbliżania się jej do
Sprawa poprawności języka jest trudna.
nie z ogólnymi, nculrzędnymi zasad.ami jękato1icyunu, do którego w końcu prz.eMożna oczywiście uważać, że język jest · zylĆa. Należy przyizwać, że w dzli.edzi/l'lJie zxichodzi i formalinie.
ciymś 2!11.mkniętym, ogrodzonym niby wi€- · prawnośoi języka state dopuszczamy się
Odtcąd z.wraca się w swej twórc-zości do
lomorgowy foiwark, i że po:za ten parkan
uchybień, czy to w prasie, czy w przemótematow średntowiecznych, dając o·brazy
nie wolno przepuścić ani jednego nowego
wieniach, czy nawet w tekstach Literac- ' No.rweg~i SiP·r zed okresu Reformacji. Najslowa, anii jednego zwrotu powstateg?
kich. Te. sprawy są wytykane nie · tylko
większą J•e j powieśc~ą tego typu jes•t szynw potocznej mowie ludzi żywych, tworzą• · przez pi:mia fachowe, aie i codzienne.
na „.K.rystyna, córka Lawransa", gdzie
cych nowe przedmioty i idee, a więc i no·
„Trybuna Ludu" nai. prowadzi stalą ruW\Ś•ród
dość
powierzohowny>eh realiaw
we siowa. ALe taki konse'rwatyzm najczębrykę
błędów . językowych i
grzechów
śiredniowiecznych pra;ewiJa się zdecydowaśdej nie wynika z niechęci do nowych
przeciw zasculom poprawno6ci.
na, choć dysikretnie nastrojowa tendencja
słów czy zwrotów, lecz z niechęci do M: „Poradlnik Językowy" jest oOZJywiście pireLig~jna. Gdy pisarka wraca do tematow
wych przedmiotów i idej, których te słosmem fachowym, poważnym, starającym
wspóhczesnyoh, słyszymy ju,ż tylko głos
wa są określelJlliwmi. Stwry spór o to, co
się możliwie . doldadnrie wyozerpać każde
kornvertytki. Pod tym kątem wi.d.z.enia
istnrial;o wpierw - pojęcia czy rzeczy poruszone zagadnienie. Wątpliwości są tu
napisana jest powiesć pt. „Gymnadema"
został już dawno rozstrzygnięty na ko- rozstrzygane bardzio sumiennie. Notuje się
i jej dia1szy ciąg pt. ,,Pkmą.ca księga". Marz!)ść pierwszeństwa przedmiotów. To też również obszernie, 00 w związku z języły tom essayów, nos.zący tytub „Społ;ka
gdy powstają nowe układy przedmioww,
kiem piszą inne pisma, a także zamiesznia 1 rozstania", rozpatruje wspólicilesne
gdy zmieniają s-ię stosunki w układach
cza się sprawozdamia z książek specjalnie
z.agadn.ienia .kiulturalne Tównież rz. katol.k.datwnych, powstają wtedy nowe słowa.
tym sprawom poświęconych. Jeśli jeszcze
kiego pUIIlikJtiu widzenia.
Znaczy to właściwie, że słowa powstają
w końcu roku „Poradlni.k Językowy" p.o Syg.r yda Undset zapisała pięklllą kartę
ciąg!e, nigdy bowiem n.ie dziaŁo się tak, by stara się· o zestawienie ind.eksu rzeczoweswojego życt.a w czasie o.;;.tatniej wojny.
świat zamierał w bezruchu, by człowiek nie go, wówczas ~tanie się pismem tym bar- . Gdy bowi•em w r. 1940 Norwegia, jej ojzmienial ustalonego porządku rzeczy, by . dzi.ej nieodzownym dl.a każdego, że' stan
c.zY'Z!la, uległa najazdowi niemieckiemu„
trwała wieczysta. haTmowia. W takiej sytu- nasizych wydawnictw z tego zakresu jest · Sygryda Undset - inaczej niż jej rndak,
acji język by umarł. Gdy upaid.ła. cywiLizawciąż jeszaze . opłakany. Poza przedru- ' Kiniut Hamsun, który stał się kolaboracjocja 0111ityczn,a wskutek upadku antyw:nej kiem słowniika ortoepiczneg.o Sza.bera nic
nis.tą - ogłosiła rz. narażen.iem własnego
organiZ1CLoji społecznej i ekooomicznej, wte
się dotąd n.ie ukazało. Ostatnri obszerny · życia publkz.ny apel wzywający nrarod
dy zamarły również dwa piękne języki słownik języloo. polskiego to tzw. KarłonO'rWeski do stawiania oporu najeźdźcy
greka i łac,ina. Niedawno czytałem, że pewiaz - koszt()Wny bardzo i zupełnie wywszelkimi dostępnymi środ!kami. Później,
Wien uczony ksiądz ułożył słownik laciń- czerpany. Słownik etymoLogiozny Briickjruż na wygnan~u w Szwecj~, dos·ięignę:la ją
ski, w którym dal natzwy łacińskie ']>TZi0d•
nem wyczerpany. siownik Arcta wieść o śmierci syna, który ~inął w walmiotom i instytucjom 11DWoc.21esm.ym. Te wyczerpany. Słownik frazeologiczny Arcta
oe z N.i.e mcami.
usilowa'T!lia są oazywiście bezcelowe 1W1Wet. (zresztą bardzo ubogi)
wyczerpany.
Sygryda Undset wcieliła tedy w swoz punktu widzerllia miłośników lektury Ta,- Słownik języka polskiego projektowany jej osobie glęb<>ki dramat narodu norwe.s11
c:yta czy Ho acego. Mają jednak głęboki
prze<l wojną przez f-mę Trzaska, Evert
kiego podczas ostatI!Ji.ej wojny. Katolicy:mn
sens polityczny, gdy sobie przypomnimy,
i Michalski rostai przerwany n.a literze K.
ni.e pr.zesz.kodził pisarce w tym, ał>y -staże Kościół Rzymski nie uważa swojej or- W tym &tanie rzeczy takie wydawnictwa, nąć na pozycjach zb.r-ojrnej walki po skogansi.wcji po!ityazmej za. umarłą, prźeciw· • jak „Poradniik Językowy" są nie ty!ko źrórue wolności, która we wszystkioh .czasach
y.ie - staro się ożywić ją coraz bardz>iej... dłem pożyteo:;mej lektury, ale również była s.pr;iwą najważin,iejsz.ą jruż dzięki_ teOto, jaJc<te 1z,ci.siuwają mi"· sięFmyśli,~-"!ldY "" przewod'Tl!i;Jciem po żywym, tworzonym ·pm,. że stanowił-a wspó1111ą wlęź wszystkich
przerzuoann dwa tegoroc~f\umłerJli..PP!-!.t'ld~i dla n.as języku polskim.
~"~~ido,Ot-eiwoli. Sl~ie .W,Szą ~- l~tradinika Języko:-aego". Myśli zdrożne, któph.
· tres fran1:aises", że ialfo wyrazicielka uD.
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ŁODZKICH

Anierqkanizacja
kulturq #rancuskiej

p isarzom w głowach, postę
powy nurt li'teratwry rOSYJISlkiej uporczywie dopraoowywał .się świadomości rewolu.cyj1nej. Jak dalece n.ie byto to pi:izypad-kiem - pokazała póZniej historia.
S-zitwka Gorkiego „Na dnie" ma za .oorł>ą
b<>gate doświadczenie teatralne. Wiek>krotnie też grywano ją w Polsce aż do roku 1917. Myś.J.~ że wszystkie te ilnscen.i·
rt.acje mniej luo bardzieJ wdatine musiały
iść w kieirunku
WY'L!Uliętym .przez moskieiwsiki teatr S'tanisławsk1ego, dla którego 1S2Jvukę tę Gonki n.a,pilSał. W nua::ierze
Łodrz.i Teaira1ne1" WYO.anym z okaZJ1 no~ej irnsceinizacjd. łódzkiej, odda.no sprawiedJl~wość wielkiej roh, jaką odegra! tea·l:.r Stanisławskiego w rozwoju .realizmu
na scenie rosyjskiej, po·t·ępiono natomiast
naturalis~yczną drobiazgowość, jak.i.ej ten
teatr hołidował. Wydaje mi się, .że Leon
Schiller
i.nsoonizuliąic sz.~ukę
Gorkiego,
z całą ·śrv:i-iadomoś.c.ią u.siłował wy:1iamać
się z tych tradycji teatralnych. Spektakl
łoa."Z.tki 3.est povvainą i godną zastanio wienia próbą i.r11ne.go styJ.u. l·n.s·c~1nz.alio<I" me
ty1ko · odciął się od naturalistycznej drooiazgowości, a.l e co więcej, wprowadził nastróJ jedino.1i~y i pewną monotomę rytmu
scenic.i.nego. Nie wyis.z.łio to SZJbUJce na .dobre. Za warta w sztuce Gorkieigo wielika
gra idei moralln.ych, wi.el.ka dy1\f)u.t<a filo'zofiĆZn.a rre.ciekaw1a widrz.a i pasjoinuje go
tyllko wtedy, kiedy posr.aci .scemczme ma-Ją ba.rdzo konkretną,
bardzo ostrą charaMerys.tykę, k iedy łączą V( oobie cechy
swojego tonowo.du .sipołecrzn.e,go cz; inJdywic:IJu.alrnymu osobliwości.arm. Tylko przy
bardzo wyrazistym rysunku postaci
wy!Powiadane ich ustami poglądY. stają
się urLasadnione. Wydaje mi s.1ę, że teg·o
właśnie
uzasadnienia, tej realistycz..nej
podbudowy z;abrakło .w · praedistawieniu
iód2.kim.. Wystarcz·ylio dJrobne pTZechylen'ie ku na.s.trojowości., nievn.a.CLne nastaw.ienie na jedn.oJ.ity ton - a jui obrazy
dramatyczne Gorkiego s.traciły wiele ze
swego .życiowego wigoru. Tym sobie tłu
maczę tę okol.ioz.niość, re łód.zJka insceni.ILa.cja mimo wi elkie.go pietyzmu cllla szturki
Gorkiego, mLrno powagi włożornego w nią
wysti~u, nie trafhl'a w sedno.
W moinotonnyrm ·rybmie scenicz.ns'm pos taci zamglN:y się, stl'a.ciły · wyrazistość rysów. Jedna tylko · postać Naslki · wyJamała się
z · tego styl\:l m ocnym i ostrym konturem.
Narzucała widow1n.i sw<Jtją prawd~ zaciekawiaŁa i n i.epokoiła. Byra postacią :z. 1902.
roku. Była po•.;taci·ą rosyjską. Sulkces odr
niesiony przee;· Ryszardę Hanin ·w roli
Nastki. był sukcesem dobrize przemyślanej
0

rrealistycznej metody aktorsik.iej, właści
wyczucia czasu i miejsca akcji,
śm1ałe.go postawienia charakteru postaci.
Drugą zastanawiającą postacią byh baron. Jan świder.ski, 'La.wsze poprawny, jako amant, wykazał tutaj nieprzecięb.'1y
.tarlent charakt erystyczny. Tyllko, że ten
.baron ze s.zturki Gorkiego w takiiej interpretacji jaką nadał mu świder.ski, był
koncepcją dowolną, ni~iązaną z
miejscem i czasem.
Wędrowi ec Łukasz, pociesrz.yciel sbra,pionych, r~prezentant biernej f ilwzofii ch·lOIJ-skiej - w ujęciu Jooefa Maliszewskiego
okaizał· się rezonerem stale tru<dClącym swój
umysł na sceruie. W tym ujęciu Jmef
Maliszewski poprowadził rolę umiejętm.ie,
WolałJbym jednak wi.i<Wieć w Łurkaszu gawędziarza, którego
fiJozoffa wywiązmije
się sama ,przez .się be:z. rsz.czególnego wysiłJ..
w ego

.

k~

Nie przemówił m i do przekonania. Leon
Piet..raszrkiewicz jako Satin. Ten rz.w1ch.ni.ę
ty inteligent przybierał poz.ę jakiejś ary.stokratycz.nej iJZOlacji od otoczenia i humanistyczna wiara, do której doszedł w
traecim akcie nie bUJC!rziłia w jego ustach
zaufania. Kaziimiem Dejmek jako ślusai!'Z
Kleszcz ogran.iczyi swoją rolę do jednej
wąskiej nuty roo.gorycrenia. Wydaje
mi
sję, że fałszywe blaski
eksjpresjoni=u
o~lepiaj<ą chwilami tego · mfodego wybitn.ie utalenitowanego a11tystę. Po.sitać Wasylisy w interpretacji 2-0fii Tymowskiej była trafnie zarysowarna, chociaż zbyt smywno podawała tekist. W pozostałych ;ro.l ach
najbardziej poszczęściło się Władysławowi
Staszewskiemru, Bairbarze Rachwal.skiej
i

Zdzisławowi Szymańskiemu. ·

Wiem. że· surowo oceaiiami wysdiki akito-rów. Ale szrturka Gorkiego wymaga wyczu~·onej miary. S:zitruka ta jest wtie1ką srzkołą
gry akto.rsk.iej, ale gry rearlis.t ycznej. Tymczasem w ielu naszych aktorów, nawet wybiitnych, przez drugie lata wychowywało
się w intuicyjnej, w gruncie rrz.eczy s·c hematycznej, oderwanej typologii teatralnej.
Mśici się to n a n.ich i utrudln.ia im odnalezienie klucza do tradyc j.i realistycznych.
~ektakl w Tea.trr.ze Wojska p orprizedZ01I10
„Pieśnią o sokole" i zakończono "Pieśn.ią
o ewiast tl'Il ie burzy". Oba u t wory recytowała Hanna Skarżanka. Recytowała doskonale, utrzymując równowagę mi ędzy
biegiem myśli a ry:tmiką tek&tu. Ko-r zystnymi pozycjami spektaklu były również
-;-- oprawa sceniczna Ottona Axera i IDUr
zyika. Tomasza K•iesewettera.
Adam Waiiyk
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cfl.rze§ci jariska

W BufaMo odbył się zjarzd przedstawi•
cieli kośctoła prezbiteriański.ego, obradujący nad różmym.i sposobami zbawienia
gl"Zesznego padołiu ziemsk.iego. W czasie
obrad wpłynąrll wniosek o miesieniie dy•
skxym.inacji rasowej w kościele prezbiteriańskim, aJe większość obecnych sprzeciwił.a się uchwaJeniu tej rewlucji. Przed,.
staiwiciele starnów po1łudni owych, w których mieszka większość Mwrzynórw, przeforsowali tezę, że podział rasowy jest faktem powszechnym i st.anowi „najlepsze ,
rOOJWiązanie dla obu strllill". Pokrzepieni
tą chrześcijańską rezolucją, delegaci przystąpi.li do debat nad planem MarshialJa.
Polemika nad tą kwestią zakończyła się
nie mniej chrześcijańską urchwałą na>Stę
pującej treśct:
.

W Nowym Jorku, w „Rockefeller Center", zorganizowano olbrzymią wy.stawę
prze.mysllu niemieckiego z trzech zachodnich stref okupacyj1nych. Fakt ten jest
tym bardziej oburzający, że wystawę przewidziano jako ruchomą, i że ma ona
wkrótce dokonać objazdu wie1kich miast
w Stanach Zjednoczonych. Ma odwiedzić
Chicago, Buffalo i Pittsburg.
Przeciętnemu
obywatelowi amerykań
skiemu, który nie przeżył okropności wojny, należałoby chyba w pierwszej kolejności ,pokazać wystawę niemieckich zbrodni wojennych, aby przez unaocznienie ludobójczych praktyk „nadczłowieczeństwa"
„Dziękujemy Bogu za to, że aktywne
odstręczyć go raz na zawsze od róimych
chrześcijaństwo wygrywa wa,Lkę z protęsknot
imperiaHstyoznych.
Tymczasem
przeciętny obywatel amerykański ogląda
pagandą komunistyC2'ną na terenie mię„
coś z~el:nie innego„. Ogląda pod ausdzynairodowym. Orężem w tej walce jest
picjami generałów, Claya, R obertsona,
plan Marshaila".
Koeniga i M. P. Hoffmana wzorowo
odbudowujące się narzędzia ludobójcze.
Piroszę pomyśileć! Któż mógł przypuszUrządzenie wys tawy nowojorskiej k<>Gzczać, że Marshall jest wysłarunikiem nietowało .aż pól miliona dolarów. Ckupuje
bios? A myśrmy sądrz:i1l1, że jest wysłanrni
ona ek;s ponaty pięciuset jedenastu firm kiem kapitału amerykańskiego. Ozłowiek
rk
niemieckich, wśród których znajdujemy się uczy do starości.
„starych znajomych": koncerny przemy:;;łowe i fabryki,
przeznaczone ongi do
zburzenia z.a uczesbnictwo w zbrodniach
TREś<:: Nr 27
W01jennych. Swoje własne stoiska mają
I. G. Faiiben, a nie poskąpiono również
Juliusz Żuławski
Spory nad
miejsca przedsiębiorstwu konfekcyjnemu
kształtem
teatru;
Zbigniew
Mitzner Lodenfrey, które było wyłącznym dostawSąd nad Doboszyńskim; Zdzisław Hie~
cą Gestapo i Sicherheistsdienstu. Wd01Wa
po R ibbentropie pokazuje wina, pochodzą rowski - Zgon wybitnego pisarza sloce z odziedziczonych po mężu winnic.
.wackiego; Eugeniusz Dołmatowski Wystawie nie brrak również jak najsrzerszej reklamy. Do tyich spraw oddelegowa- Na Placu Komsomolskim; Mieczysław
ny został. Herbert von Strengel, hitlero- Jastrun - Juliusz Sł-0wacki w Okopach
wiec z najstarszej gwardii monachijskiej,
świętej Trójcy; Ryszard Matuszewski
pi astujący póżniej stanowi&ko pierwszego
- Pogranicze form czy pogranicze idei;
sekretar.z a ambasady niem ieckiej w WaBohdan Suchodolski - Moje wyjaśnie-.
szyngtonie. Wymienieni już generałowie:
Clay, Ro'bertson, Koenig i M. P. Hoffman
nia; . Włodzimierz Słobodnik • •;
poświęcili wystawie
artykuły pochwalne
Marian Brandys Sycylijski bandyw „Journal of Commerce", technicznym ortyzm w służbie imperiaEzmu; Mulk
ganie Wall Street (nowa dzielnica banków
i giełdy).
Radź Anand - Oddany biednym; Adolf
Na otwa.rcie wystawy zmobilizowano i
Sowiński - Dwie wystawy jubileuszozo,r ganizowano tłium, 2'łożony z dwudziestu we; Janina Kulczycka Saloni - Hentysięcy hałaśliwych entuzjastów. Atlantyk
przebyło
aż
trrzystu
reprezentantów ryk Szyper; Jadwiga Siekierska - Z
przemysłu niemieckiego, aby wczestniczyć
problemów ruchu kulturalno oświato
w uroczystościach inauguracyjnych. Praw- wego; Kandyd - Na trasie W - Z;
dziwa manifestacja przyjażni amerykań
Aleksander Jackiewicz
Czyściec;
sko-niemieckiej!
Seweryn
Pollak
Teatr
krakowski
w.
Cała rzecz nie obyła się jednak bez .znam iennych zg.r:z.ytórw. Zaczęło się od tego,
Warszawie; Przegląd Prasy; Noty,
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że naTodowo-socjalistyczny archit ekt Peter
Pixis, udekorowany swego czasu j akim~
krzyżem przez Hitlera, nie mógł wykonać
swych funkcji, zleconych mu przez władze
amerykańskie przy urządzaniu wystawy,
gdyż zapobi egła temu jednomyślna kam·
pania ameryikańskich kół postępowych.
Talenty, któte wykazał Pixis na norymberskich „Partettagach", nie !Zdołały zna leżć w Nowym Jorku zastosowania. Przed
wejściem na teren organizującej się w
„Rockefeller Cen ter" wystawy ustawiono
pikiety z tran1\f)arentami, na których widniały napisy: ,,Pokażcie nam abażury, fabrykowane pr:z.ez Dzę Koch z ludzkiej
skóry!", ,,Nasi synowie zginęli nie po to,
aby Ameryka pracowała nad odbudową
Niemiec hitlerowskich!".
Peter Pixis wycofał się, czy też jego
wycofano, ale następnego fach01Wca nie
szukano zbyt daleko. Okazała się ·nim żona
odwołanego architekta, Gerda Pixis. Ta
poprowadziła rzecz dalej, dostarczając zachodniej prasie niemieckiej wspaniałego
materiału do artykułów publicystycznych
na temat postępów odbudowy Niemiec.
Czytajmy raczej: wojennego przemysłu
niemieckiego, skoro wśród eksponentów
nowojorskich zaszczytne miej•s ce przypadlio koncernowi I. G. Farben.
Amerykańska prasa p-0stępowa prowadzi nadal kampanię przeciw w ystawie nowojorskiej, zapowiadając jednocześnie na
naj bliższy czas zorganizowanie wystawy
zbrodni niemieckich. Każdemu według zasług jego„. Tylko dzięki takiej normie postępowania ten n ie najlepszy ze &wiatów
będzie mógł toczyć się ku lepszemu.

Publicystika francuska MiChelilne Lapouse ogłosiha w prasie paryskiej artykuł.
który w dosadny sposób obrazuje metody,
jakimi Ameryka kolonizuje życie' kultur alne Francji. M. Lapouse pisze między
innymi:
„W dziedzinie ku.Uura·l nej Francja byia
zawsze krajem eksportowym. Dziś jej bilans cywilizacyjny jest bierny. FrancJa
żyje importowaną kulturą, która składa
się z kiepskich filmów, lichych powieści
i fałszywych ideałrów.
Kto chce p'.\"zeczytać francuską ga!Zetę,
mus.i dziś z.nać nie ty1ko j~yk a•ngielski.
lecz także ducha Stanów Zjednoczooych.
Francuskie m.iesięczn.ikd, które przeżyły
różne katastrofy ostatnich ".iziesi ęciu lat,
m :; żna obecnie policzyć na palcach.
Ich
miejsce zajęły amerykańskie tygodniki,
jak „Samedi-Soir", „France Dimanche"
„Radar" i .irme, pełne po.rnograficrz.nycti
zdjęć i skandalicznych histerii. J ak grzyby IX> deszczu pcij awiły się nO'We ozasop1sma w rodzaju „Readers D1gest", których redagowanie wymaga tylko nożyczek,
kubŁa z klejem i sł.ownika.
W ostatnim tygodniu kincteatry Paryża
wyświetlały 280 filmów, z tego 57 fr;;,ncuskich, około 60 z różnych krajów i po·
nad 150 amerykańskich. Z tych ostatnich
for
tylko trzy były godne ujrzenia.
A wydawnictwa, które .są barometrerm
Intelektualnego dobrobytu narodu'? Gdy
General llalder
zwróciłam się do jednego z wydawców
i jeqo ll'ódz
paryskich z z.o.pytaniem: „Powiedziano mi,
że wydawnictwa książkowe Francji zaGeneraił Frarnz Halder, szef S71tabu gemierają?" usllyszałam odpowiedź.; „Madame, ta di.a gnoza jest zbyt optymistycz- ..neralnego armii hitlerowskiej między 1938
a 1942 rokiem, wydał ostatnio książkę pod
na".
Ii<
tytułem „Hit ler jako dowódca wojskowy".
Dzieło Haldera zdobi okazała oklraidka, wy'
obrażająca Hitlera w mundurze naczelne·.1e.1zcze jeden
go wodza armii niemieckiej, z wszystkimi
doktór
orderami i insyginianti władwy. Po rozrachunkach rr; Hitlerem słyrunego „członka
Po powrocie z Niemiec do Stanów Zjed- niemieckiego ruchu oporu", Hjalmara
noczonych Clay wstał z;p,sz.czycony tytuSchachta - przyscla kolej na drugiego
łem doktorskim uniwersytetu Columbia,
„antyfaszystę", .Firan.za HaJ.dera.
którego rekto.rem jest Eisenh[Jlwer. GeneAutor stwierdza więc -tera-z, w roku
ral-rek•tor udekorował doktoratem drugie- 1949, że droga Httlera do wodzostwa „mugo generała. Jeśli tak dalej pójdzie, to co siała si ę skończyć fiaskiem". Halder żywi
drugi oficer amerykański będzie profesożal do fiihrera, że .słuchał Goeringa a nie
r€m, doktorem, docerutem co najmniej.
niemieckich generałów, pod których kieNiestety, nie można ustalić, który wydział
rownictwem zwycięstwo nie było nieprom ::wa~ generała c.aya i za jaką pracę
prawdopodobne. Słowem, Halder nie mógł
naukową. Wedlug naszych przypuszczeń
zwyciężyć, bo Hitlera pożerała chorobliwa
mogą tu wchod<z.ić w rachubę tylko drwa
ambicja. Gdypy wódz 'Tu'lzeciej Rzeszy był
fakultety. Pierwszy to wyd:z.iaJ literatury,
rorzsądinym czro.wiekiem, to kto wie? MoClay był bowiem znawcą literatury franżliwe, że Europą włiadałaby Wielka Rze..
cuskiej, ziwłaszcza Balzaca i Stendhala, ·sza z Ha1cłerem na. czele. Dlaczego jednak
których dzieła za./~ronił 'sprzedawać w Bi- ąaldęr .wyko~ywał ślepo_ ro7Jk.azy SW()j.~
zonii, ponieważ były d;fukowane.„ w stre- .. &~ kl_,~~~ . "tl.~a poi.e_:i ć'lj~~-·Ui,~a.,
• fie 'Weehodni.ej. Mógł również Clay urzysdlaczego był posłil.s~:Ym i chętrnym wykać doktorat med.ycyny, ponieważ tak dokonawcą
wszystkich jego rr;brodniicrzych
skonale leczyb Niemcy, chroni ąc je przed earządrz:eń, o tym po prostu„. :z.aponmiał
niedomaganiem z"Wanym demokracją. In·
napisać.
rk
nych podstaw do tytułu naukowego n ikt
n.ie znajdzie.
lik
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" Na dnie"

Nie będę omawiał 7'naczenia, jakie ma
w rozwoju Hteratucy i teatru rosyjskiego
.sztUrka Maksyma Gorkiego „Na dnie", ani
też jej rol•i w ro:vwoju świadomości .rewolucyjnej. Pr.zekroczyiO by to ramy skromnego sprawoZJdania teafJralnego. Dość wyczevpu.;ące .infol'lffiacje i obszerniejsze uwagi o znaozen.iu szmki Gorkiego zawiera
od,powieclini nwmer „Ł<Jodz,i TeatrahneJ''.
Cnciał:bym ty1ko
z'Wlrócić uwagę
widza
dz.isiejszegKJ na pewną .bardzo wo.żną O'koHClZlnosć nie porusz.oną w tych stlwdiach.
Czym była i czym pozostaje nadal na tle
współooes.nej lheratury
światowej lumpenproletanacka tematyka Gorkiego z począ~ków naszego stu•lecia·1 W tym samyrm
czasie podobna tema tyk.a uz.yskała sob1e
prawo obywatel•stwa w luteratuflZe zachodnio-europejSlk:1ej, ale tam - elementy wykruszone .z życia gospodarczeigo, zdegradowane, rzepchn:i.ęte na dno byr,u społeczne
go, stały się wyra!llidelami anarch.istycznej, jako•by wyzwolonej moralności. Przeciw.stawiano je m,eszczanst'wu, wyprorwadza'no z nkh ideo~ogi·ę .cygańskich lek:Kioduchów i rz tego ~t.anow1s~a mieroono
wa·rtości życia. W tym dekaden<:.k.im sy&te!IllLe warto.Sci włóc.z.ęga, zl01diziej, surtener - uras.ta1i na bo'hau~rów. '1'13 anarchi~
styczna tendencJa roziwija się nadarl, co
raz wyra:in.iej ukazując swoje 'ostrze antyhumanistyczne, :w d1zisiejszej produkcji
egzystencjalistów fraincusJt1ch i ponurych.
l'\.bil1!!)el1 - naturalistów
amery'k!ańsk10h.
Przedstawicieli tej tendencji nie brakło
:i. w Rosji w tym : czasie, kiedy Gorr!ki
wniósł do literatury i na scenę swoje postaci włóczęgów, ludzi bez pracy i pr:zyd'Ział.u, wyzmych z godności , zepchniętych
nfi din.o śpołeozne. A.le tJWórCJ?.ością Gorkiego kierowała inna tendencja.· W obrazie dm.a społecznego Goiki dojrzał stiraSz.l:iiwą chooni.cZll1ą 'bolączkę '.5wiata feodaLno-kap"i!talistycznego, ubl.iżający godneści: Jwc:Wkiej fakt społeczny, który sam
p!:Ze(Z się srnnowił QilK:arżenie parnu;ącego
ustroju. W ' ludziach na dnie - Go.rk.i nie
szukał dekalogu anarchistycznej moralności_ Zna lazł w nich µu.pełnie .co i:ńinego
.:.- ·, tę;sk.notę· do · czlo.wieczeństwia. · Dz.ięiki
tej humaniśty=ej pootawie dro1ga · Gorki.ego mimęła się na · zawsz~ z. dróilk:ami
·anarchizującej l•rteratury starego i no•wego nabożens~wa. · Z pomiędzy 1udzi „Na
dnie" .wyszły słl(}wa Gorkiego, .kltóre
stały_ się pierwpzą deklaracją hum.ani.z.mu
socjalistycznegp. Nie było to przypa.dk•ięm.
Literatui;a nie .zna pr.zypadk5w. W"· tym
sapiym ożas ie, kiedy na Zachodcie roi.maite tdeo-logie okresu inl;Perialistyczneg·o
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swego narodu Sygryda Urndset rzaS1tuguje na hołd wszystkich
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