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Zawsze ta duszy rosyjskiej przyrodzona właści
wość, to: albo - albo. Ailbo bezwład woli, albo 
„podwig" na miarę llji Muromca, tego mitycz
nego wielkoluda starorosyjskiego, odpowiednika 
nasz.ego Waligóry i Wyrwidęba. 
Albo „czto spisz, mużyczok" - albo niebywały 
spmm rewolucyjny Stieńki Riazina. 

Ale llja Muromiec to nie tylko rozpacz Riazina, 
czy Pugaczowa. llja Muromiec to również ten ko
zak Jermak, który Iwanowi Groźnemu przynosi' 
w darze zdobyte bezkresne r;i rzestrzenie Syberii. 

llja Muromiec to Minin i Pożarski wydobywający 
ojczyznę z otchłani. llja Muromiec to cała dzia
łalność Piotra Wielkiego, który nadludzkim wy
siłkiem wyrywa spoteczeństwo rosyjskie z twar
dzizny zacofania średniowiecznego i przenosi 
wprost w wiek osiemnasty. Tenże „ruski wielikan" 
pokaże co potrafi, gdy się obudzi ze snu w roku 
18~2-tym, a!bo też gdy to „morze ludu rosyjskie
go" rozkołysze się w 1917 roku. 
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Przyjrzyjcie się obliczu Gorkiego jakie mu nadał 
Brodzki na portrecie. Te rysy twarzy jak na stalo
wym kośćcu osadzone, te rysy twarzy, w których 
nie doczytasz się ani zwątpienia, ani chwiejności, 
ekstrakt woli i upewnienia: „Musi być jak powin
no być" - te oczy z odwagą przed się patrzące! 

Tak, nie inaczej powinien wyglądać Jermak na 
pomniku. Ta waleczna pogoda tryskająca z fizjo
nomii, jaką Gorkiemu nadal Brodzki, to jakby 
streszczenie takiej rosyjskiej aktywności, o jakiej 
mówiliśmy przed chwilą. Autor „Mieszczan" był 
niewątpliwie poetyckim jej wyrazem.(„.) 
Siła, energia., koncentracja woli, gotowość do 
brania się za bary ze swoim losem, wogóle 
wszystko co jest przeciwieństwem bierności, owe
go drugiego aspektu duszy rosyjs'kiej - miało 
w Gorkim zaprzysięgłego wyznawcę. Swiat z prze
ciwległej strony barykady, świat mieszczaństwa, 
świat starego ustroju socjalnego wywołuje za
wsze w autorze „Mieszczan" odruch gniewu 
i nienawiści, ale jeżeli w tym świecie jest coś, co 
powinno budzić jeśli nie sympatię, to pewnego 
rodzaju uznanie, to tym elementem będzie dyna
mika, aktywność. Do rdzenia jest mu obcy Biez
siemionow z „Mieszczan", ale nietrudno przecie 
dostrzec ile zainteresowania budzi on w autorze 
swoim barbarzyńskim ześrodkowaniem żywotności. 
Tenże Biezsiemionow rozpatrując zalety i wady 
socjalisty N iła, mówi: „Zbój, bo zbój. ale jakiś 
grubszy kaliber we wszystkim co czyni". Z tej sa
mej atencji dla wszystkiego tego, co mocarne 
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powstała „Wassa Zeleznowa", najwszechstronniej 
niewątpliwie, · a prawdopodobnie z największą 
pieczołowitością autorską nakreślona postać 
dramatyczna w repertuarze Gork iego. 
W pierwszej połowie XVIII wieku Łomonosow za
czna swoją karierę uczonego i poety, a równo
cześnie i pioniera obu dziedzin, a już w pierw
szych latach XIX wieku Rosja wydaje Kryłowa, 
bajkopisarza, który jeżeli ustępuje La Fontaine'
-owi to raczej ilościowo niż jakościowo. A w kilka
naście lat później ojczyzna Piotra Wielkiego 
i Łomonosowa ma już "Eugeniusza Oniegina", 
poemat tej samej klasy co romantyzm zachodn1io
europejski. Sześć, jeżeli nie si edem wieków do
rabiania się intelektualnego Francji, Włoch, czy 
Anglii - stary rusk i wielikan przerabia w sobie 
z niezłym wysiłkiem w ciągu jednego stulecia . 
Tą samą właśnie rosyjską zdolnością odznaczał 
się Gorki. Dziecko proletariatu, syn robotnika sto
larskiego, a z usposobienia, jak wszyscy niemal' 
Rosjanie, wędrownilk , w młodocianych swoich lo
tach dwukrotnie wałęsa się przez cały kraj od 
północy do Odessy i Morza Kaspijskiego, bez 
qrosza w drogę ruszając i wszędzie na życie zara
biając - czym? Widzi się go w jakimś sklepie 
jako chłopca na posyłki to znów jako termina
tora ciesielskiego w zakładach budowlanych . 
6ywa pomocniczą s i łą na rzecznym statku paro
wym, nieokreślone pełni zajęcia w pracowni obra
zów koście I nych, statystuje w wędrownym teatrze, 
tam gdzieś używają go jako p omocnika kucharza 
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albo ogrodnika. Zaciąga się do pracy w przed
siębiorstwach rybołówczych, trudni się chwyta
niem i sprzedawaniem ptaków lub zaciąga się 
do pracy jako stróż nocny na stacji kolejowej -
i wszystko to robi raczej dobrze, a w każdym ra
zie wszystko robi bez szemrania i nawet z za· 
palem. A co w tym wszystkim najbardziej zna
mienne to, że mając do rozporządzenia dla. sie
bie jakąś co najwyżej godzinę wolnego czasu, 
zużywa ją dla samokształceni~ i oto ten prole
tariusz, do dwunastego roku życia bodaj czy nie 
analfabeta, już w sześć lat później 1staje do 
egzaminu na uniwersytet. W dni, a w najlepszym 
razie tygodnie przetrawił w sobie naukowo to, 
na co inni jego rówieśnicy zużywać musieli lata, 
a w każdym razie kwartały szkolnego nauczania 
się . W mikroskopijnym skrócie to sama historia 
co z cywilizacyjnym postępem Rosji od Łomono
sowa do Puszikina . 

Adam Grzymała Siedlecki 
„NA ORBICIE MELPOMENY" (WAiF - 1966) 
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(.„) Chciałbym zaryzykować twierdzenie, 1 i ż 
to, co nazywamy moralnością czy postawą 
mieszczańską - w naszym społeczeństwie 
nie ma bezpośrednich odniesień do socjo
logicznie określonych warstw społecznych. 
Postawa taka może być zajmowana w krę
gach inteligencji, i w kołach intelektuali
stów i w kołach artystycznych, nie mówiąc 
już o pracownikach aparatu państwowego 
a nawet aparatu organizucji społecznych. 

Są to postawy najogólniej rzecz biorąc da
jące się scharakteryzować jako postawy 
skierowane na wewnątrz, a więc polegające 
na koncentracji celów, zabiegów i intencji 
dział.ania wokół siebie samego:) 

*) podkreślenie moje - H. Suom 

Może to dotyczyć gromadzenia dóbr ma
terialnych, może również dotyczyć dóbr in
nego rzędu, np. sławy, popularności, presti
żu, tytułów, itd. itp. Stan posiadania nie jest 
bynajmniej miernikiem mieszczańsk iej posta
wy. Chodzi tu o zastosowani~ pewnego 
schematu rozumowania, który istotnie jest 
elementem klasycznej postawy mieszczań
skiej. Schemat ten polega na uznaniu, iż 
społeczne uznanie i powodzenie we wsze l
kiej formie jest niezbitym dowodem walo
rów człowieka, który to p owodzen,ie osiąg
nął. Co więcej, człowiek, któremu się nie 
powiodło, na tej samej zasadzie jest oce
niiany negatywnie równiei od strony mora!-· 
nej. („.) 

RED. JÓZEF LENART 

(„.) Nie sposób, jak sądzę, mowie o nobili
tacji tego rodzaju postaw w naszym społe
czeństwie, przynajmniej o nobilitacji oficjal
nej, realizowanej poprzez cały system wy
chowawczy i ideologię funkcjonującą na 
powierzchni życia społecznego. Lecz nie 
posiadając oficjalnego uznania, ten sposób 
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wartościowania jest w ogromnym zasięgu 
akceptowany. Funkcjonuje zatem równoleg
ła do socjalistycznej hierarchia wartości. 
Ten wzorzec wytwarza postawy skłonne do 
akceptacji skróconych dróg do dobrobytu 
- te drogi z reguły są indywidualistyczne. 
Sukces całego społeczeństwa, jeżeli chodzi 
o podnoszenie stopy życiowej, staje się 
w zestawieniu z modelem sukcesu indywi
dualnego bardzo mało atrakcyjny. 
Siła oddziaływania tej mentalności indywi
dualistycznej jest bardzo duża. Działa ona 
na wyobraźnię dużych kręgów społeczeń
stwa, nie wyłączając klasy robotniczej i in· 
teligencji. 
Stąd wydaje się, że trzeba rozróżnić dwie 
kategorie, gdy mówimy o mieszczaństwie, 
czy drobnomieszczaństwie: funkcjonowanie 
klasy w sensie ekonomicznym i społecznym, 
oraz w sensie wytwarzania wzorców. 
Z punktu widzenia kulturowego - ta sfera 
wzorców, sfera ideowo-moralna jest niesły
chanie istotna. No tej linii demarkacyjnej, 
pomiędzy oficjalnym · programem wycho
wawczym i hierarchią wartości, a tym, co 
funkcjonuje niejako pod powierzchnią ży
cia, odbywa się niesłychanie dramatyczne 
w tej chwili starcie, które nie ogranicza się 
do sfery indywidualnych rozwiązań i postaw 
życiowych ludzi. Starcie to w określony spo
sób determinuje postulowane rozwiązania 
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perspektywiczne w polityce ekonomiczno
społecznej. co ma niezwykle rozległe kon
sekwencje również ideowej czy etycznej na
tury. („.) 

MGR WŁODZIMIERZ OSIATYŃSKI 

(.„) Początek budownictwo socjalistycznego 
przypódł w Polsce bezpośrednio po zakoń
czeniu niszczącej fizycznie i materialnie woj· 
ny. Nic więc dziwnego, że szerokie rzesze 
narodu, akceptując podstawy nowego ustro
ju spodziewały się od niego szybkiej re
kompensaty braków materialnych, dręczą
cych przed wojną i zwlaszcza w czasie 
w?j.ny. _D!a milionów ludzi socjalizm stał się 
~IZ)~ sw1ata lepszych rzeczy i większej ich 
~losc1. Tu dotykamy problemu najbardziej 
1.st<;>tnego. Czy lepszy świat, to rzeczywiście 
sw1at l:pszych rzeczy? Czy socjalizm, który 
ma byc tym lepszym światem, to przede 
wszystkim obfitość dóbr? (.„) 
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Socjalizm jest przede wszystkim systemem, 
w którym jednostki łatwiej mogą osiągnąć 
zadowolenie, zrealizować swoje ambicje 
i marzenia, i w którym jest mniej konfliktów 
społecznych . Oczywiście, ze względów histo
rycznie uzasadnionych sq dzimy, że jednym 
z głównych elementów tego szczęśliwego 
życia będzie obfitość produktów. Ale w żad
nym wypadku nie jedynym . ( ... ) 

Dopóki jednak dominowa~ będzie opaczne 
pojmowanie socjalizmu jako jedynie czy 
głównie obfitości produktów, dopóty społe
czeństwo budujące socjalizm będzie nara
żone na tendencje drobnomieszczańskie. 

(„ .) Z jednej strony nie powinniśmy i nie 
możemy robić cnoty z ubóstwa, zwłaszcza, 
że podniesienie na wyższy poziom . kon
sumpcji jest jednym z istotnych celów so
cjalizmu, a także po prostu faktem związa
nym z naszym rozwojem, z drugiej zaś stro
ny nie możemy nadmiernie rozbudzać „wy
obraźni konsumpcyjnej". 

I druga sprawa, daleko ważniejsza . W dys
kusji zwrócono uwagę, choć poszczególni 
dyskutanci rozmaicie oceniali zasięg i do
niosłość samego zjawiska, na fakt znaczne
go oddziaływania społecznego mieszczań 
stwa. Mówiono przede .wszystkim o agre
sywnosc1 i łatwości, z jaką ta warstwo 
upowszechnia swoje wzory- życia. 

20 

Jeże li to spostrzeżenie było trafne, o w moim 
odczuciu było to trzeba rzecz doprowadzić 
do ko r1ca i stwierdzić, że także duże politycz
ne zn aczenie musi mieć ta warstwa. (. „) 
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Teatr nasz przystąpił do ogólnopol-

skiego konkursu pod hasłem 

BLIŻEJ TEATRU 

Dlatego też zwracamy się do wszy-

stkich działaczy kultury, członków kół 

przyjaciół teatru, amatorskich zespołów 

artystycznych i wszystkich naszych sym-

patyków - nadsyłajcie no nasz adres 

swoje uwagi i propozycje, które Waszym 

zdaniem przyczynią się do jak najpeł-

niejszego upowszechnienia kultury te-

atralnej w Waszym mieście, wsi, w Wa-

Hym środowisku. My z kofei chętnie 

przyjdziemy Wam z pomocą zawsze gdy • 
nadarzy się okazja spełnienia dobrej 

roboty w imię tej słusznej i potrzebnej 

sprawy. 
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