
Etapy dramaturgji sowieckiej
i

Uważne badanie atmosfery, w której płynie życie sztuki sowiec
kiej, wywołuje nieprzepartą pokusę porównywania sytuacji pisarza 
w ZSRR z sytuacja  ucznia szkoły sowieckiej. Analogja ta, do pewne
go stopnia, jest objektywnio uzasadniona — zbyt wiele nowych ludzi, 
młodych, niezwiązanych z żadną tradycją literacką i zgoła nieprzygo
towanych (wczorajszych robotników, włościan, i tych co wychowały 
przytułki dla bezdomnych dzieci) weszło do literatury sowieckiej. Za 
mało umieją. Nauczanie jest zadaniem szkoły. Kult organizacji, kult  
każdego zorganizowanego czynu, poczęści naiwny, poczęści głęboko 
politycznie przemyślany, nasunął władzy sowieckiej konieczność wcie
lenia wszystkich pisarzy do swoistego zjednoczenia, ograniczonego sta
tutem i podlegającego ścisłej kontroli. Tak powstał — w r. 1932 — 
Związek Pisarzy Sowieckich.

Od daty tej rozpoczęło się zewnętrznie systematyczne a we
wnętrznie zagmatwane „nauczanie" pisarzy sowieckich. Właśnie ten

'J O którym zastanawiające rzeczy w tej materji mówi nam Fro- 
benius: Paidouma (1934),



okres sprzyja porowa ¿mu literatury ze szkolą. Owa szkoła nie mole 
dotychczas pozbyć się bolesnych konsekwcncyj eksperymentów, kto- ' 
rycia była przedmiotem. Dlatego nawet oficjalny. powrót do reguł 
szkolnych koóca ubiegłego stulecia (paszporty uczniowskie, cenzury,/ 
stopnie, nagany, kary) nie ułatwił stworzenia normalnych warunków : 
tycia szkolnego. O chaosie, .panującym w szkole sowieckiej, świadczy 
wymownie choćby najbliższy z brzegu przykład —■ historja; od rewo- 
locji bolszewickiej do 1934 r. była przedmiotem zakazanym, a potem 
nieoczekiwanie została zrehabilitowana. Co mają począć-nauczyciele 
szkół średnich, skoro specjalna komisja, z Radkiem i Bucharinem na 
czele, do dnia dzisiejszego ’ nie opracowała programu, zaś książki: hi- 
storyczne napisane przez tak prawomyśłnych marksistów jak Pokrow- 

V skij i jego uczniowie —. uważane są dziś za lekturę heretycką. Własnej 
opinji młodzi nauczyciele mieć nie mogą - gdyi w czasie ich studjów 
historji w szkołach nie wykładano.

• Coś w tym rodzaju dzieje się i na terenie tej szkoły", którą; dla 
pisarzy stworzyła władza sowiecka/zdążająca do całkowitegoopano- 
wania wszystkich przejawów umysłowego i kulturalnego życia kraju/ 
Uniwersalizm partji przejawia się niekiedy w faktach szpetnie — ko- * 
micznych. Partja zapomocą prasy obdarza np. uniwersalną genjalnor-; 
ścią niektórych czołowych swych przedstawicieli Dlatego Stalin oka
zuje się nieporównanym stylistą i na. zjazdach, pisarzy stawiają go ja 
ko wzór do naśladowania — obok Tołstoja i Stendhala, dlatego też * 
Stalin poucza kompozytora Dzierżyńskiego, autora nowej opery Cichy 

Don (według powieści Szołochowa pod powyższym tytułem!, dlatego; 
też jest uznany za „największego uczonego**, którego opin ja jest obo
wiązującą nietylko dla ¿filozofów sowieckich •— lecz również obowiąr' 
:zuje biologówt matematyków i architektów, W  nieco, mniejszym stop-V 
niu, po swym tragicznym zgonie, .Kirów uznany został za wcielenie 

^uniwersalnej wiedzy we wszystkich dziedzinach nauki i  sztuki^y 
'M a jąc  w posiadaniu patent, na.uniwersalną genjalność — part ja  

'staje się pewnego rodzaju symbolicznym 'uniwersytetem, Kształcący m.; 
.każdego artysty „Uniwersytet" rozporządza wielką ilością fiUj, Są  to 
przedewszystkiem dzienniki Prawdą i Komsomolska Prawda - oraz, 
wszystkie wydawnictwa, związane z życiem sztuki -^jak^SouHecfeo/e 
hkutslwo, Literalurnaja Gazieła, Liieraturnyj Leningrad, Literaturnyj 
rKritik, Teatr i Dramaturgia i wiele innych.. Nauczanie pisarza1 odby
wa się na łanucłi tych wydawnictw ż takim samym:brakiem konsęk- 
wencji zewnętrznej, jaki charakteryzuje szkolę sowiecką, oraz z taką 
samą *celowością wewnętrzną. Cel j  est j  a sny - -  stworzyćH* wychować 
sztukę pożyteczną politycznym, ekonomicznym i  gospodarczym zamie?

, rżeniom parŁji rządzącej; x,

Od czasu do czasu partja organizuje w ttatesfis wfswtti łab 
jgrzez swych przedstawicieli, członków zarządn Związku Pisarzy S®* 
wieckich, specjalne konferencje, na których aoterzy wygłaszają kry
tyki dotyczące ich samych oraz ich kolegów (głot zabierają la r n c ta i  
pisarze najlepiej poinformowani o zamiarach partjij i olrzyjauią 
wskazówki na okres najbliższy. Np, w końcu stycznia b. r *  z inicjaty
wy organu Komisarjatu Komunikacji Gudok, (należy pamiętać, i c  Xo- 
masarzem Komunikacji jest obecnie jeden z najwybitniejszych przy
jaciół Stalina — Kaganowicz) odbyła się konferencja kolejarry-sta- 
chanowców z sekcją dramaturgów Z wiązko Pisarzy- Kolejarze docią
gali się, by dramaturgia odzwierciedliła ich „osiągnięcia" — preses 
sekcji Kirszon o b i e c a ł  solennie, w imienin podwładnych sobie pisa
rzy, zadośćuczynić tym żądaniom.

Od 12 do 16-go lutego b. r. obradował w Mińsku dawno zapowie
dziany W aln y  Zjazd Związku Pisarzy Sowieckich. Na otwarcia Zjazdn 
sekretarz zarządu Szczerbakow oświadczy! kategorycznie, że pisarze 
powinni w pracach swycn uwględnić i odtworzyć osiągnięte (jakoby) 
rezultaty w postaci „zanikania przeciwieństw pomiędzy miastem a wsią.
— i pomiędzy pracą umysłową a fizyczną“ — w czem poważna rolę 
odegrał ruch stacbanowskL* Szczerbakow zaproponował przeniesienie 
zasad tego ruchu do pracy literackiej i  obranie stachanowców za bo-, 
haterów utworów artystycznych-

Niektórzy z długo i  skutecznie szkolonych pisarzy uprzedzili 
oficjalne żądania. W  prasie prowincjonalnej ukazało się joż sporo 
wierszy o stachanowcach. Pewna poetka Iemngradzka w ten sposób, 
na nutę ludową, ilustruje wyniki rozwoju ruchu stachanowskie£or 
„Z-godziny na godzinę życie tanieje— dlatego mąż mój w drzwiach 
się już nie mieści“«, (wiersz ten cytuje Komsomolska Prairda z ćn,
9 lutego b. r.).

Na Zjeździe w Mińsku poeta Surkow w przemówieniu zacytował 
 ̂wiersze młodego poety: „Takimże jest, jak był, robotnikiem, Ale żyje 
mu się- weselej, otrzymuje co miesiąc aż pon^d 1000 rubli. U me£p 

r przytulnie i kulturalnie, stół przykryty haftowaną serwetą— Wieczorem» 
siedząc na kanapie, nastawia nowy patefon lub pije kakao w restaura
cji... Zmienił metodęswej pracy i żyje bardzo dobrze. Jednen sło
wem—jako udarnik, pracując bez przerwy, zbliżył się do komunizmu**.

Wiersz prymitywny. Poeta zbyt ściśle parafrazuje mowę Stalina 
na Zjeździe .stachanowców: wysokość zarobku, dobrobyt, «kultura*, 
przejście „od społeczeństwa socjalistycznego ku społeczeństwu ko
munistycznemu“—przyśpieszone ruchem stachanowskim. Poeci, uczest-
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'. 1 Dane o Zjeździe i cytaty z przemówień podane są wedle spra
wozdań pisma: IAteraturnaja Gazieła, Nr. 9, 10, 11 b. r.
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nicy Zjazdu w Mirifiku.potępiają prymitywne ujęcie tematu w powyż
szym wierszu — lecz nie protestują przeciw narzucaniu im materjału 
do < opracowywania. Odczuwają jednakże ciężar tak stanowczej formy 

, „zamówienia społecznego" (należy. zaznaczyć, że ostatnio termin ten 
poczyna zanikać, ustępując miejsca Jnnym,\ narazie jeszcze, -nieco 
płynnym iormułkomr^iartystyczne zawiadomienie", ,,nakaz ęh>vili'!, 
„epoka stawia zadania" i t. p.). ^

Tenże poeta SurkoW, na zjeździe, odczytał Ustępy z listu, któ
ry otrzymał od Gorkiego; „haniebnie biedne są siły naszych poetów, 
zimne Wierszyki się u> naś pisze«*  ̂Mó\vic|e otrudności „pogodzenia 
zasad estetycznych z jcoomentami celowości politycznej*';" Drogi Sur* 
kow — trudnościtej nie byłoby,gdybyśmy odczuwali zadziwiające 

.piękno życia co pali duszę, płomienny-wybuch twórczości życiowej 
w naszym Związku,: i obrzydliwy tragizm sytuacji, burżuazjina Za-

¿"'’"Sprawa, dlaczego poeci sowieccy nie .odczuwają „zadziwiającego, 
palącego duszę piękna życia", ma reąlne przyczyny ̂  stanów^odręb
ne zagadnienie i nie mieści się w ramach niniejszych rozważań. Ogra
niczę się tu jedynie do przeglądu utworów literatury« dramatycznej, 
w swym rodzaju a zwłaszcza treści szczególnie miarodajnych dla ży
cia w Z, S. R. R, -

/ Wśród wielu „zamówień”, wystosowanych , ostatnio do pisarzy 
sowieckich lwia część przypada na dramaturgów# W styczniu b. r,- 
Prawdazakomunikowała, że part ja czeka na nowe utwory drama
tyczne, poświęcone dwudziestej rocznicy -'rewolucji. Praca przygoto
wawcza. z udziałem przedstawicieli partji i kierowników: teatrów jest
' W j t o J ' X' / fefi >-'V "•

 ̂-V ; Druga sesj a Centralnego Komitetu. Wykonawczego • Z,< S. IR. R .—-; 
jak wiadomo — wyraźnie podkreśliła grożące Rosji sowieckiej niebez
pieczeństwo wojenne i  uchwaliła zwiększenie budżetu Komisarjatu 
Obrony do24 mil jardó w rubli. Niezwłocznie po zakończeniu sesji zwo
łano „obronne" posiedzenie; pisarzy, którym zaproponowano rozpóczęf| 
cie prac na tematy wojennej przygotowanie do wojny, krzepienie na- 
strojów/patrjotyczno-nącjonalistycznych, opiewanie bohaterów annji 

^czerwonej I t .p .Z ja z d  w Mińsku również zaakcentował te momenty. 
Dramaturg Romaszewl (autor sztuki/p, t. ilp/qu;n^, odznaczonej w pA 

^1934 na .konkursie Rady K omis arzy Ludowych) /oświadczył: >,po winni- 
^my^lać wysokiej * j akości, utwory na;' tematy obronne / tego/wymaga 
;-od nas nakaz rchwili^ Kirszon na jednem z posiedzeń tego Zjązdu, 

w: związku- z piętnastą rocznicą stwjorzeniawo j sk pogranicznych GPU, 
f zaręczy^solennie,: że dramaturg ja  „będzie wykonywała wymagania,
1 8v P,r,z® ̂  żołnierzy wojsk pogranicznych“,/
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Tak przedstawia się atmosfera życia artystycznego W Rosji dzi
siejszej i bez znajomości i zrozumienia tego tła nie można, víaíclv/íe 
zorjentować się w literaturze sowieckiej i należycie ocenić je j war" 
toŚci. i  i

Nawet pisarz, który zdobył już uznanie — znajduje się ciągle 
w sytuacji ucznia, odrabiającego różnorodne żądania srogiego t zmien
nego w swych wymaganiach nauczyciela, Pisarz-uczeń sumiennie odra
bia zadanie,; lecz często nie może nadążyć zygzakom X. zw, ,Jinji ge
neralnej" partji. Krytyka", wywołująca stale zarzuty niskiego pozio
mu — pod jednym tylko względem zaskarbia sobie aprobatę władz  ̂
Je j „czujność polityczna" zasłużyła na pochwałę. Na drugim Walnym 
Zjeździe Związku Pisarzy Sowieckich, w Moskwie w marcu 1933 
znany krytyk i teatrolog Litowskij stwierdził: „nie mogę w Moskwie 
wymienić ani jednego widowiska, szkodliwego politycznie, któreby 
uszło uwagi krytyki../’ Krytycy^ moskiewscy, rzecz prosta, są dobrze 

'poinformowani./. Na prowincji natomiast"— według litewskiego —  
sprawa przedstawia śię inaczej; „w poszczególnych miejscowościach, 
nawet dziś można spotkać, c a łk o w ic i e  b e z k  a r  ne, wystawienie 

isztukrńąpisąnęj. ;jy; 19254 i 1926

2 1

Fakt zależności sztuki sowieckiej—w szczególności dramaturgii— 
od „momentów celowości politycznej", lub zmiennej woli partji moż
na uważać za ustalony; tembardziej, że sami pisarze  ̂ jak wynika 
z przytoczonych danych, uznają to w całej pełni. Każdy utwór stano
wi wykonanie konkretnego zadania politycznego. Specj alne biuletyny 
bibliograficzne, wydawane w Z. S. R. RM podają komentarz o treści 
politycznej książek i sztuk teatralnych.- Biuletyn opublikowany przez 
Wydawnictwo Sowieckiej Literatury w r. 1934 zaopatruje wzmiankę
o każdej sztuce (dramaturgia w tym wypadku interesowała mnie 
specjalnie) odpowiedniem wyjaśnieniem, np. Kirszon: Chleb — dosta
wy kontyngentu zbożowego, walka klasowa, Knorre: Trwoga — przy-

. 3 .Afinogienow: Dziwak; Strach; Portrety Dalekie. F a j k o :  
Jezioro Zuk Człowiek z teczką; Niewdzięczna rola.; Koncert* O te  s z a : 
Spisek, uczuć; i  Listą dobrodziejstw. B a b e l :  Marfcu K i r s z o n :  Szy
ny dudnią; Przedziwny stop. K o r n i ą j czu  k: Zniszczenie eskadry?

, Ftaton Krieczet. R o m a sz  e wiBojouwięy^ Ł a w«r e n i  e w: Wrogo
wie* N i k u 1 i n: Linjąognia; Inżynier Merc. F in  n: Bzdura, M i k i- 
t e ń k o: Solo na* flecie/ K a t a j e w? Kwadratura N koła. A r  b u z o wt 
Sześcioro ukochanych< S z k w a r k imCudze dziecka.
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-  wytwórnia ma-gotowanie do przyszłej wojny, &ylcow< 7'afemnica 
szyn, szkodnictwo i t. p.

Cytowany biuletyn Macujewa zawiera kaiążki wydane w latach 
_ J 1931 — 33*' JL; i • książki, któro można określić jako „historyczne". j 

W Zastosowaniu do dramaturg)! sowieckiej (o nap ozór paradoksalne 
określenie jest zupełnie uzasadnione. Literatura dramatyczna jest ska
zana na krótką trwałość. Los sztuki zależy przeważnie od specyficz- 
nych praw teatru i w większym stopniu od stosunku do niej widza* — 
niż od opinji czytelnika. Ilość dramaturgów, których dzielą zostają 
w literaturze( jest niewspółmiernie mniejsza od ilości autorów sztuk 
wystawianych. Jest to proces normalny we, wszystkich literaturach, ;? 
lecz, w &S.R.R. przybiera on swoiście jaskrawy wyraz. Tam sztuka 
powinna być nietylko współczesna, powinna być czynną pomocnicą

wmmm
Ostatnio: zanika, np. potrzeba zatrudniania sp ec j a 1 is t ó w-cudzo - 

ziemców.w przemyśle („inspec") i automatycznie przechodzą do ar
chiwów tego rodzaju sztuki jak Linjaognia i Armja świata Nikulina 
lub Bzdura Finna, Odpada mnóstwo sztuk, związanych z okresem ko- \v;|| 
lektywizacji. Zmiana stosunku do starej inteligencji „rosyjskieji,kusiiwa^^^g 
z repertuaru [nie z woli teatru lub widza) cały szereg sztuk, opartych 
na tym temacie. Można zatem powiedzieć, iż sztuki, przechodzące: do , - -f  ̂
archiwum, stanowią autentyczne dokumenty historji sowieckiej,

■

stępującej w iście rekordowem tempie. :
Wykaz sztuk podany w odsyłaczu obejmuje lata pierwszej pia- 

tiletki i, częściowo, okres zmiany kursu, zdążającego obecnie do ltkuK¡ 
tury*' i  do nawiązania kontaktu z Zachodem. Młodzi pisarze sowiecv 
cy „uczyli się*  ̂w latach piatiletki.Szkołą była surowa. Pąrtja- doma
gała się pomocy ze strony swej awangardy agitacyjnej —  za jaką uwa*?? 
żała litera tu rę^  i wszędzie podejrzewała „szkodnictwo1'. Czas naglił.* 
Zwłoka w dokonaniu pracy bywała, niekiedy,* Í,przestępstwem“,"’.Cóż 
więc dziwnego, iż jeden z najbardziej oryginalnych dramaturgów^ so-; 
wieckicb Olesza, przez usta bohaterki swej sztuki Lisia dobrodziejstw^ 
charakteryzuje ujemnie sowiecką „produkcję'* dramatyczną (terminy 

'„produkcja” utrwalił się i jest używany do dnia dzisiejszego w .sto-;- 
sunku dofdzieł sztuki). : ;Bohaterka, ' utalentowana artystką, ̂  inówii; 
„ S z t u k i  ws p  ół  c z e s n e  s ą  s c h e m a  t y  c z n et ; f a ł  s z y we,  
p oz  b a wi o  n e  i a n t a z  j  i, p.r o s t o 1 i n i  j n e. G r a c ; W; n i-ch—v 
to  z n a c z  y dy s k  w a l i  f i  k o w a ć ś i  ę‘V Te odważne słowa były* 
wypowiedziane ze sceny moskiewskiej w. czasie, gdy;i„nawrót .do kla^ 
' syków" zaledwie majaczył na horyzoncie. Po wprowadzeniu; tęgo ‘hasła 
Szekspir, Molier, Lope de-Vega, Scribe, Ostrowski, Czechow wypie^ 

^rają coraz.bardziej „produkcję" sowiecką,-^idz nie chcę oglądać/Kir-^ 
szona i Korniej czuką, nudzi gouNikitin i Finn,: Zbyt dobrze znafz' wła^>

im
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anego doświadczenia istotną stronę „udarnictwa", „obciążenia ipo- 
łecznego" („obszczestwiennaja nagruzka") lub tragedję $<Av taw- 
s z k a n i o we^o, ' ■

Tematy te w licznych warjantach opracowywane przez większość 
dramaturgów sowieckich —¡ na tle nowych haseł — wydają się prze
brzmiałe* Dla nas stanowią ciekawy materjał „historyczny'',

W; krótkim i z konieczności pobieżnym przeglądzie dramaturgii 
sowieckiej w okresie 1929 do 1935 r, postaram się wykazać motywy 
powstawania poszczególnych utworów.

Początek pierwszej piatiletki. Dziesiątki tysięcy włościan spę- 
dzonych na tereny budowy gigantów przemysłowych. Władza sowieci 
ka stoi w obliczu obcej psychicznie, wrogiej masy włościańskiej. Ta 

/ciemna siła roboczaf nie posiadająca żadnych kwalifikacyj, nie roza- 
' \ > ..Jmie wielkich zamierzeń partji, Chce żyć,., chce cbleba... 

i . Wroga siła patrzy nai widza ze sceny w sztukach Nikulina Linja
ognia i Kirszona Szyny dudnią. W pierwszej z tych sztok głuchy 

Í , szmer; „chcemy odejść... butów niema, ubrań nie wydają — o wszyst
ko trzeba się kłaniać",« Członek partji perswaduje; „będą spodnia. 
Przecież tu chodzi o uczciwość, o świadomość proletariacką. Ja  np, 
moich spodni władzy sowieckiej^ ni stąd ni zowąd, pod nos nie wty

kam , I bez tego roboty huk"/Motyw ten spotykamy również w sztuce 
1 Sz§ny dudnią — bunt kobiet na budowie: „dlaczego do żłobków mleka1 ' ' s - v  ̂ ,v'- ' * •.-..'-'i •< |p PtfPIl śf§ %'''

I nie dają ? Dlaczego zarobków nie .wypłacają?" %
•• • li.; ̂ ^ó^ycząs/władza 'Z ł̂ękieni"- i nienawiścią patrzyła na wieś. Niku-

ten stan rzęczy. W uwagach auto-' 
ra czytamy niezmiennie — gdy mowa o włościanach: „chłopskie pad- 
stępy"|^iponury drab". W Linji ognia idealny komunista tak mówi

pałkę i wytłukł cały
-. kurz Z" tych - snopów,,. Na zebraniu Usiedzieli przedemną, w tłumie ro

botników—  kamienne, brodate, bałwany wsi, Widziałem kupę oczu —
.obojętnych lak piasek".»

Innymotywaktualny z tych lat ^  dzieci bezdomne, znajdują 
;jrównież wyraz w sztuce Nikulina. ,JBiezprizomyje‘* hyli wówczas — 
>swego rodząju-—-.ulubieńcami literatury sowieckiej, Wychodzono z za
łożenia, że dzieci te, nieobciążone dziedzictwem przeszłości, są zahar
towani w atmosferze sowieckiej — przez swoje awanturnicze. i  pełne 

: niebezpieczeństw życie, .Bohaterka 'Nikulina, z Linji ognia, piękna 
Murka stanowi ciekawy przykład idealizacji. Jest nieprzęśdgniona 
w sztuce klęcia, kradnie z- genjalnym sprytem, kłamie tak naturalnie, 
jak oddycha. Sposób zemsty ma prosty i  wypróbowany: oświadcza, że 
ten, lub ów chciał; ją zgwałcić. Nie wyobraża sobie, żeby ktoś nie miał

.Dziwaczne metafory Nikulina oddaję z maksymalną ścisłością.
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(iii ich iimlifiWi Murka upowUdi« juk t^dąi <I7.ii/0Uitm n im lu l i  
s babką. Wybuchł głddi „DiUif s jedliśmy. Dyla dobra, in ltiilU 'V  
Murka tlała ilf besdnmnąi Dottila alf do prsytułkui M7/ibrati mala 
iw lw i (chodst tu p mlllojantAw). Tnjf lala cierpiałam. Zdiohlabym 
l  nudów — gdyby ala rnllośś"... Takiej „miłości” było poddoetatkiem., 
Zajmowali alf ola wszyscy, pocrąwssy od kierownika przytułku...

Autor prsedalawla. jak Murka przeistacza się pod dobroazyn* 
nym wpływam pracy w prsemyśle. Pracuje w biurze admlnlstraojl, Co 
lana gimnastykuje il| pod klarownlclwam radja, która o 6*a| w brud* 
nyob, zimnych barakach mówi głodnym robotnikom ,.dzień dobry"
I priskoouje Ich, ta życie jest wspaniała. Murka dowiaduje aWj o za- 
miarach lotyniera „szkodnika" I zmusza swego byłago kochanka, Jad- 
nago 1 robotników, by zrzuolł go 1 rusztowania. W lan sposób alafa 
ais bohaterką, która ocala zakład przed katastrofą.

W inne) sztuce Nikuline — Iniynltr Ah r e  znajdujemy czło* 
wieka, który wyróal 1  bezdomnego dziecka. Wałęsa ni<j po ulicach 
Moskwy, napól zidjooiały, I iplawa traglczuą piosenkę „hfazprlzor* 
nyth" o mlllcjantach, którzy ich biją. -

Jeit to już tamal „hlitoryezny". Energiczna walka z klęską bez
domnych dzieci, która znalazła awój krańcowy wyraz w dekraoii z dn. 
7/1V, 1935 r„ wprowadzającym karą śmierci dla nialatnlob przestąp* 
ców, zmiotła z deiek scenloznyoh posteó opuszczonego dziacka I jago 
cudowne przeobrażenie pod wpływem wychowawczym władzy/ Podej
mowanie tego tematu przestało być dobrze widziana przez czynniki 
miarodajne« Wazek praia sowiecka; oflojalni# zakomunikowała, ta  bez
domność jeit zlikwidowana.

3

Pomijając wyraźnie wrogi atoiunek przeciętnych robotników do 
„udarnlków" komsomolców, czy komunlitów, których „entuzjazm"^ 
usprawiedliwiał zwiększenie norm pracy (zaiada z któraj wyrói) ruch 
staebanowski), jeden z głównych motywów eżtuki Szyny dudnią  (Kir* 
szona) — przechodzę do palącej, w latach 1929 —- 1932, »prawy wza-' 
jsmnycb'stosunków władzy 1 dawnej Inteligencji roiyjakiaj. '

Publiczność polaka zna interesującą sztukę Fa jk i; C złow iek  
x Itczhq, Bohater tej sztuki, profaaor Granatów, przekreślił iwą prz#*, 
azloić, wyrzekł się dawnych związków oaobiatych, zabił żywego świad
ka politycznych grzechów swej młodości i odda! wszystkie ilły  partjU 
Ollara jego poszła namarne. Czujni komuniści, nawiaseią mówiąc, 
schematyczne, martwa postacie, zrozumiali jednak, ża Granatów siu* 
ly parljl jako „najemnik". Nie łagodzi Ich sądu lakt, la  taktoh jak 

f, Granatów „można spotkać wszędzie''. W instytucjach i truflach, w ra-

I T A P / DRAMATVIOil tO W ICCK JfJ

«fakejach I komitatach, „fiu ą«tu ans wszystkie b- leMfte(|aafe ft  d w *' 
libry#«! ikstw laśaasiefytk Maj, i ł ,  a lś r i f  peeyfcfedetą pŁoazae ê a# 
gotowych faiolucjaeh‘ł. f ia fn a r  Oraaiłew pi^Waie e a ss iM fl^ ^  
uzoewscy, la  partja wytarga ibyt ariala ad MMlaaia t i ła a k la  I aa 
eate) jago energjl ni« ila rn y  aa atare*M U  eebae ś r<|| peaee fhras 
wrogów.

Bohaterowie ac tuk Alia4|iaeawa, j ada«go 1 eieląwyifc śfaaw* 
targów eowteekich, ni* pociaslają wytrwafa4cl G ria a le a i ■- - aą **a If 
powl Infełigeseł rosyjscy, Idealiści I marzyciele. kaagrtaktM  aśśaal 
nauce. Taki jest profaaor Borodin I jego saikklai kaladiy aa *rtt»kł 
Strach.

Stany uczeni pracują w alooifaria siaelsaM  Miedzi prole
tariusze, ,,wydwlł*Acy'\ zajmuje htarewakia atiamndia ar iasatjft#' 

, ojach naukowych I spełniają czujną kontrola md eii|la paśtłr t a a f ł  
przedstawicielami starego świata. Zarzut „fdaali/irui'’ tao te >ari/W 

;# profaaora na wyrzucania a ioalylułu. P/ofaaor Botośia. luiolat, W as  
Instynkty ludzkie. nta interesując etę pochodzeauam oiśb k lś a i f lk  
Aeyateotka, azlonek partjl, (doniadawna zwyczajna fobeleka. ktaaa 

f nigdy nie ałyezala o latnirniu Goethego), oskarla pyeŚ— c a. Ja^ara- 
( sują waa tylko pozaklasowa motywy działania. Wychodząc a tycb se* 

łoźed, rewolucję można objaśnić jako rezultat gniarwu, aipAłinedsis*  
two socjalistyozne, jako aktywność seksualną — I adanactwa jako 
skutek głodu",

Kulminacyjny punkt sztuki stanowi przemówi «nie Boa odma — 
antuzjaatycznia oklaskiwana na scenach moakiewakich. Borodin trwai* 
a t r a c h  za główny motyw działania ludności w Z. S. K. R ..* „Oeiaea- 
dziesiąt procent wszystkich zbadanych iy ja  w ustawicznym łąka 
krzykliwej nagany lub straty oparcia socjalnego Miecz arka boi eaf 
konfiskaty krowy, włościanin—-przymusowej kolektywizacji* pracowali 
sowiecki — bezustannych czystek, pracownik partyjny • - o)kar2«nia
0 odchylania od linji generalnej partji, naukowiec — o idealizm, pra
cownik techniczny —« o az kod nic two. Żyjemy w epoce wielkiego stra
chu, Strach zmusza Inteligentów do wyrzeczenia etę matek, do fałszo
wania pochodzenia socjalnego.., Człowiek etaje się nieufny, skryty# 
niesumienny, niedbały, bez zaaad.« Strach rodzi wykręty i zaniedby
wanie pracy, opóźniania pociągów, niesprawność przemyśla, ogólną

I  nędzę 1 głód. Nikt niczego nie robi bez obawy kija, bez zapisania na 
czarnej desce, bez groźby uwięzienia lub zesłania**.

Pragnąc zapewnić awej sztuce możliwość wystawienia, Alino* 
gienow zmuszony był (kierować twego bohatera aa drofę pokuty
1 skłonić ¿0 do wyrzeczenia się swych poglądów. Wprawdzie zacią
żyło to na stronie artystyczna} sztuki —-  ale autor dowiódł swej pra- 
womyślnośoi. ; ,  ,

MarthoU rr
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Inna sztuka tego autora, Dziwak, zeszła już z repertuaru scen so

wieckich, Straciła aktualność — gdyż poświęcona była samotne) i bez* 
nadrie/nej \valce uczciwego pracownika bezpartyjnego z tępotą i biu- 1 
rokratycznem skostnieniem prowincjonalnego aparatu partyjnego. 
Bezpartyjny znika. Obecnie bezpartyjni są zrównani z komunistami 
w łasce partji. Legitymacja partji nie odgrywa już roli decydującej.

Niezawsze jednak, w tym okresie, pochodzenie przesądzało o lo- \ 
sie przedstawicieli byłej klasy uprzywilejowanej. Zdolny powieiciopi- *. 
sarz, lecz słabszy dramaturg, Ławreniew w sztuce Wrogowie demon-r 
struje sprawiedliwość partji wobec epigonów arystokracji rosyjskiej. 
Dwaj bracia — książęta Szachowscy odnoszą się różnie do . ustroju .so- - 
wieckiego. Starszy „zmienił krew“ i stał się „dogruntu swoim chło
pem". Jest wybitnym lotnikiemr któremu partja ufa bez zastrzeżeń.;/. 
Młodszy zaś interesuje się historją swego rodu — co gorsza, marzyć? 
o lepszych, bardziej kulturalnych warunkach życia# Jest równieżlot-p& 
nikiem. Chęć zapoznania się z niedostępnemi w Sowietach, zagrąnicz-- 
nemi wydawnictwami technicznemi — prowadzi go na drogę grzechu:' - 
odwiedza inżyniera cudzoziemca, który je  posiada. Zakochana w lotni- .  ̂
ku komsomołka grozi, że zawiadomi o tem G. P.^U. i odbiera rnu le
gitymację komsomolską.

Komsomolcy byli wówczas, poniekąd, postrachem dla ^obywateli 
sowieckich. „Mów ciszej, — mieszka tu komsomołka*' —  uprzedza swe
go gościa bohater sztuki Nikulina Inżynier Merc.
sHf Drugim postrachem —| i dlatego częstym tematem« sztuk sowiec
kich — byli cudzoziemcy w Z. S. R. R, (Nikulin: Inżynier M erc,Finn: ' 
Bzdura, Kawierin; Poskromienie Mr. Robinsona, Fajko; Nie wdzięczna 
rola i t. d.). Najbardziej może ̂ jaskrawię oddaje stosunek obywateli 

¡ ŝowieckich :do, uprzywilejowanych specjalistów-cudzoziemcówcFinn — 
w sztuce Bzdara. Inżynier Niemiec, ożeniony z Rosjanką, obchodzi • 

^rocznicę ślubu. Zebrali się goś cię-— koledzy żony. Stary inżynier, Ro- 
sjanin, ma do Omówienia z gospodarzem sprawy?służbowe. Przecho-' j 
dzą do gabinetu. Po zakończeniu* rozmowy Rosjanin niepokoi się! * 
„odłączyliśmy się od towarzystwa..-, to źle, pomyślą —  dlaczego' roz9' 
mawiają na osobności.., czy coś się w tem *nie kryje...!* Niepokój 

; usprawiedliwiony; poza sprawą służbową miał stary inżynier do go-~ 
spodarza Niemca prośbę osobistą — prosił o stare ubranie i obuwie *

- dla swego syna studenta. „Wy sobie sprowadzicie z Niemieot~^ airchło- • 
pak nigdzie nie dostanie“; Niemiec wspaniałomyślnie zgadza się ¿i po-

• kazując na swoją nogę mówi z cudzoziemska: „oddam mu ten but"* V* V 
' przeciętny inżynier-cudzoziemiec posiada własne ^mieszkanie, 

i  fiChluba“ înżynierj i; sowieckiej musi zawodolić się pokoj eni o dwu ok- *
i nacX ~  na całą rodzinę, W  sztuce Olęszy Spisek uczuć —* jeden z bo-' ..
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ha terów mówi; „dlaczego życie trwonisz, dlaczego nienawidzisz tti£- 
niego *—■ za pokój. Czego najgoręciej pragniesz — żeby sąsiad umarł'*.

Dziewczyna, zapoznawszy się z pewnym studentem, już naza* 
jutrz śpieszy z nim do Urzędu Rejestracji Stanu Cywilnego (Zags): os 
ma przestrzeń mieszkalną (iyłpłoszczad'), ona zai gnieździ się z sio
strą i jej czworgiem dzieci w jednym pokoiku. (Katajew: Kwadratura 
koła).

Ten, ciągle- jeszcze piekący, temat życiowy zanika całkowicie 
w dramaturgii sowieckiej. Na porządek dzienny wysuwa się przed
stawienie nowych warunków życia. Bezgranicznie oddani władzy nowi 
inteligenci sowieccy, udamiki, studenci, żyją w kulturalnie urządzo
nych, * nowych domach. (Afinogienow; Portret, Kirszon: Przedziwny 

~ stop, Korniej czuk: Platon Krieczat, Fajko: Koncert) Przestronne po
koje, kwiaty, cenne dzieła sztuki — umilają życie.

Zmienia się kierunek „linji generalnej** — zmieniają się tematy. 
W  r. 1929, w Kwadraturze koła Katajewa, studenci mówili o tem — 

. jak  „feodalny Puszkin pojedynkował się, na szpady, z feodalnym Go- 
•golem“. Lektura tych „feodalnych” autorów była podówczas zakaza
na,zresztą i warunki życia temu nie sprzyjały.
H , W Cudzem Dziecku Szkwarkina z r, 1934 — Puszkin jest już oto
czony czcią. Bohaterowie 1 Katajewa, rejestrując związek małżeńską 
„czynili ustępstwo na rzecz przesądów drobnej burźuazji i zamożnego 
włościąństwalTObecnie.bohaterowie Szkwarkina, Komie jczuka. Afiao- 

' gienowa lub Fajki uważają rejestrację za swój święty obowiązek i wę- 
•zły małżeńskie za nierozerwalne.
¡ ¡ fe Wiele z  dawnych haseł i spraw przebrzmiało. Do przeszłości na
leży już pogląd o uniwersalności Związku Sowieckiego. Bohaterka 
-Ołeszy, ze Spisu ̂ dobrodziejstw, hardo obwieszczała: „Rosji niema« 
•jest Związek Sowiecki. Jeśli jutro wybuchnie rewolucja w Europie, 
powiedzmy,' w Polsce lub w> Niemczech, wówczas ta dzielnica wejdzie 
do Związku Sowieckiego. Jakaż to Rosja, skoro to i Polska i Niemcy, 

^erytorjunl sowieckie nie jest pojęciem geograficznem“ Obecnie te- 
^ ^ ^ ^ ^ ^ a^ ^ k i^ ^ t^ ^ w aętą^ ąem ią ' socjalistyczną'*, pisarze są po-' 
|zwoływani na konferencję obronną, dla opracowania programu utwo- 
|l|up|p^ tej świętej ziemi

Bohater z Bzdury Finna, który obrał oryginalny sposób ucieczki 
•od życia, udając głuchoniemego, wywołuje żartobliwy zarzut:; „Jesteś 
z prowincji."Przyjechałeś z Rosji**» W lutym b. r. redaktor dziennika 

-Jzwiestja Bucharin stał się przedmiotem ataku partyjnej Praiódy za
nazwać „nacją Obło-
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Pewien okres hiftlorji sowieckiej ikoiioiyi ulę. Wiolo utworów 

d ronin tycznych, związanych * tym okresem, juko niepotrzebne lub 
tf&fj politycznie szkodliwo — zostanie w archiwach literatury.

Rok 1935 Upłynął pod znakiem wielkie; rozterki w środowisku 
dramaturgów sowieckich« Oszołomieni nagłem przesunięciem steru so
wieckiej,' wewnętrznej — a zwłaszcza zewnętrznej — polityki, zdali 
sobie sprawę, że nie wypada im nadal pisać o "entuzjastach" urabia* 
jących, boscini nogami, przy 40 stopniach mrozu, beton; o męstwie bez«* 
domnych dzieci, dla których nowy dekret przewiduje zastosowanie ka
ry śmierci, o tragedjTgłodu mieszkaniowego. To wszystko obecnie kom- 
promituje władzę, która ua swym- sztandarze wypisała jako kolejne 
hasłos „najbardziej drogocennym kapitałem — jest człowiek0.

Nie wypadało również ujemnie odzywać się o cudzoziemcach* 
gdyż partja — jedyny „władca umysłów" — rozpoczęła skomplikowa
ną grę zbliżenia ze „zgniłym •Zachodem11, grę niezbyt jasną .Hła* prze
ciętnego obywatela sowieckiego.

Rozterka wywołała nadzwyczajną ostrożność. Przez cały rok 
dramaturdzy skupiali uwagę na temacie budowy kanału Białomorsko- 
Bałtyckiego siłami więźniów,; albowiem temat ten był niewątpliwie^ 
prawomys'Iny. Krytyk Litowskij na Drugim Walnym Z jeździć  Związku < 
Pisarzy stwierdził, że teczki redakcyj są przepełnione sztukami o ka
nale. Podobno zaledwie dwie z nich —  Portret Afinogienowa i Ary- ■ ■ 
słokraci Pogodina — ujrzały ¿wiatła rampy; scenicznej. \

Tenże Litowskij zarzuca pisarzom« że nie umieją „samodzielnie, 
bez pomocy- dzienników, dokonywać; poszukiwań w najbogatszym ma* 
terjale życiowym — w naszej najbogatszej rzeczywistości.., nasi d ra -; 
maturdzy... nie znają życia“. Raczej należałoby powiedzieć, że dra- ^ | jj 
maturdzy sowieccy doskonale wiedzą, iż prawdziwy obraz życia i  sa
modzielny wybór tematu jest dla. nich ’surowo zakazany, a tajemnicy> 
metamorfozy linji generalnej partji nie rozumieją.

; ; Na tle ogólnego zastoju twórczości dramatycznej wubiegłym ro*i s, 
ku, ^dodatnio odbija się nowa sztuka Fajki . Koncert, wydrukowana 
w grudniowym numerze miesięcznika Teatr ł D ram aturg ia .^ ęn  nłęwąt-: 
pHwie utalentowany pisarz, jest ceniony w Z. S. R. R. i  zagranicą»? 
Nurtuje go niepokój twórczy, nie ustaje w poszukiwaniach, nie lęka 
się drażliwych tematów — a nawet gdy nie może uniknąć welodra~ 
matycznych sytuacyj wychodzi z nich obronną ręką. Sławę swą za** 
wdzięczą sztuce Człowiek z jf«czfcq, którą obok Strachu Afinogicnowa 
od liedmiu lat- nie schodzi z ¿repertuaru..

ETAPY DRAMATURGJÍ SOWIECKIEJ
Teatr I .Dramaturgia, drukując nową sztukę Fajki, u o m iicu  

w tymże numerze obszerny artykuł krytyczny Alper.ia p. t  KaUuiro* 
ta indywidualizmu, poświęcony dwunastoletniej pracy pisarskiej auto* 
ra Koncertu, Alpers wyczuł oryginalne cechy „piewcy bezdomnych 
ludzi, błąkających się po ¿wiecie w pogoni za zgubionym lotem". Są to 
indywidualiści, niezdolni do zespolenia się z kolektywem. Autor jawsúe 
sympatyzuje ze swymi bohaterami-indywidualiatami, jednakowoż, og»" 
nająć się pod obowiązującym nakazem politycznym« musi Ich karać« 
kp) z nich, skazuje na milczenie. Krytyk analizuje tragedję Fajki' 
„ginie skomplikowany świat indywidualnych myśli i uczuć. Wygasa 
prawo twórczości indywidualnej”. Fajko jednak szuka deski ratunku. 
Bohaterowie jego, o ile nie giną w katastrofalnem natarciu nowego

- bolszewickiego świata, dążą do odrodzenia, do rozpoczęcia nowego 
życia... Wewnętrzny temat Fajki — ucieczka od siebie — znajduje 
awój symboliczny wyraz w podróżach, nagłych, zagadkowych, niekie
dy nieuzasadnionych, które podejmują bohaterowie jego sztuk. .

Poczęici krytyk ma rację: Fajko głęboko odczuwa kryzys indy
widualizmu. Ten motyw istnieje również w jego ostatniej sztuce Kon- 
cert. Jest to walka ostatnia Pisarz uznaje się za pokonanego: mądry 
kolektyw decyduje za jednostkę, naprawia jej błędy, kieruje mą. 
W  społeczeństwie socjalistycznem niema lub prawie niema złych lu
dzi. Istnieją jedynie ludzie ze słabostkami. Czuły wzajemny stosunek, 
troskliwa opieka cechują środowisko, przedstawione w Koncercie. In
żynier wynalazca posyła młodą robotnicę z zapadłej stacji kolejowej 
na naukę do Moskwy. Wybitny pracownik Komisarj atu Spraw Zagra- 

> nicznych wnikliwie bada życie prywatne swych podwładnych i zawsze 
jest gotowy przystosować sprawy służbowe do ich spraw* prywatnych. 
W  domach panuje dobrobyt, komfort, atmosfera przytulności.

Również typowem zjawiskiem, w tym nowym etapie literatury 
A sowieckiej,¿jest obowiązkowe obdarzanie bohaterów „zdrowiem du- 

chowem"—- zjawisko zupełnie obce dawnej literaturze rosyjskiej. Po
stacie Koncertu to ludzie normalni. Rzadko tracą równowagę we
wnętrzną (wyjątek stanowi epigon indywidualizmu, stary kompozy
tor Szygorin), we śnię i na jawie pamiętają o „ojczyźnie socjalistycz
nej", której jakoby służą i w pracy i w miłości. Optymiści nowego 
typu demonstrują zdrowe metody sowieckiego systemu wychowawcze
go. Zasługa Fajki polega na tem, że zdołał nadać prawdopodobieá- 

;stwo psychologiczne narzuconym przez hasło dnia konwencjonalnym 
sytuacj om. Co więcej, natchnął życiem schematyczną postać starego 
robotnika kolejowego, młodej udarniczki i innych nieodzownych bo
haterów sztuk współczesnych.
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Wfolkti nioipodalaukn, ii In «awodowych krytyków aowlockloh, 
okazała su? nowa »«tuku Babciu Ma r/c», uuplianti w r. 1935. Znnkomlly 
autor fConcitiuji rtlo poiifdl wlłjkiioicl dramaturgów, nit iIqdI
ta ostatnim „nakazom chwili”. Priyląoayl ais Jo  wlększośol n i)b ir* 
dziej wartościowych powioiciopUaizy — uciekł w p r im lo ić i

Akcja Marjt odbywa się w głodującym, tyfusowym, zamierają* 
cyni w okowach mroxu, Petersburgu 1920*go roku« 1 oczi\ się ciemno • 
machinacje sprytnych oszustów» niewprawni krasnoarmiejcy wojują 
a „micszocanikamr' (termin stworzony priM  łyd® Ula określenia p n t*  
mytników żywności), wegetują w napoly roawalonych mieszkaniach- 
gniazdach „byli ludzio", przedstawiciele dawnyoh klaa uprzywilejo- 
wanych... Babel nic oszczędza nerwów wtdiAi nie liczy się z przepisa? 
mi estetyki i przyzwoitości. Pokasuje na sconie inwalidów dotknię
tych najbardziej odrażające«* kalectwem. Bez ogródek mówi się o na- 
turalnyeh funkcjach organizmu «— zresztą taki jak w tych czasach mó
wiono, Nieomal na oczach widza odbywa się akt gwałtu.

Z obecnego punktu widzenia, w sztuce niema ani jednego dodatnie
go typu bohatera. Sympatje swe skupił autor na przedstawicielach sta
rego ¿wiata. Nie uszło to ywagi krytyki. Mar ja  jest wydrukowana 
w marcowym numerze 1935 r. miesięcznika Teatr i Dramaturgia, 
W tymże numerze czasopismo zamieściło artykuł o tej sztuce, pióra 
jednego z najbardziej wpływowych krytyków sowieckich Lcżniewa. 
Autor przypomina Babelowi „weksel**, wystawiony przez niego w 1934r. 
na Wszechzwiązkowym Zjeidzie Pisarzy Sowieckich. Wówczas, B a 
bel, który zamilkł już oddawna, pow iedział:„N a naszym sztandarze 
powinny być wypisane słowa Sobolewa (jednego z przeciętnych pi
sarzy sowieckich}! wszystko jest dziś dane przez partję i rząd, 
a odebrane tylko jedno prawo —  pisać ¿le... doniedawna był to przy
wilej, z którego obficie korzystaliśmy... Zrzeknijmy się tego przywi
leju — i tak nam dopomóż Bóg. Zresztą Boga niema —  pomagajmy 
sobie sami0. {

Po upływie roku napisał Babel Marią. Leżniew, twierdząc że B a
bel wykupił fałszywą monetą weksel, dokonuje wiwisekcji sztuki: 
.spekulant*żyd wzbogaca się na Tewolucji, inwalidzi (lud I) przeklina- 
ją władzę sowiecką, łagodny dobrotliwy generał-demokrata, jego uro
dziwa córka, jej przyjaciółka, stara niania, pokorny książę —  wszyst
kich Babel przedstawia tak, żę „widz się zmartwi ; jacy dobrzy lu
dzie giną”. Artykuł swój kończy Leżniew kategoryczną radą, by B a
bel .̂.wyzwolił się z błędów politycznych,; z 
I prawdy rzeczywistości rewolucyjnej, z nadużywania ęroty

i ostaini pymkt rady;jest szczególnie chara 
literatura sowiecka została powołana do akcj 
.do agitacji na rzecz trwałej i  wiernej miłości. ’
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2  pośr4kl innych u lik « wydań ych w r. 19)$» na fety iryvMwc »
fownlków Komaszewa 1| 0919 M  //lllfl M lhH litii — oiełyfe ze wi(P
dów wartośćii artystycznej, il!• spo*to4sii (eh swoisłef ik la t l ia w .
ka Romaszewe poprze*d iili w aine or my, dokonane v  armii e n
wooej. Autor postawi! iobf«i u  ti■<łallii p rzadsia wić )ik  p fft f ia d
czasu wojny domowej, •.opainowujs1 ***:zyly wiedzy” i tła ją  się pft
kładem dla byłych pr<»fetorów ak<idtn■fi w ojakow j.

Mikilienko poszedł ta  prądem oficjalnie o|lo*ioafj walki I  
rokratyzrnem, s pasowaniem na „wodzów’* dygnitarzy prew iacjoa»* 
nych. Solo no //#(/# mogłoby się wydać śmiałą aatyrą kom»*, i i« # * *  
jącemu zwyczajów sowieckich. Dla znawców sztok a la j«*ł w riet ko* 
micznym przykładem — przeniesienia do literatury drobnych rozpo- 

* rządzeń władz rządowych i partyjnych. Brak walorów artyttycjaffmB 
nic odbiera tej sztuce ciekawości. Dowiadujemy iw op. jlak bywają 
sporządzane stenogramy z publicznych poiieend. S c c r c t in  Instytu
tu „Kultura w życiu*’ (akcja odbywa się w wi«lkiem miaic;« ukraió- 
akiem) uprzedza całą armję stenografistek, przed przaDówitaiea dy
rektora: „trzeba zapisywać ściśle. Na poprzedniem posiedzeniu odatse 
zwroty Sergjusza Michajłowicza kilkakrotnie wzbudzały śmiech Nie 
zanotowałyście tego — trzeba było później dopisywać**. Sekretarz ka* 
rjcrowicz przygotowuje odczyt o zasługach dyrektora dla kultury. Po
mocnicy przynoszą do gabinetu teczki: „wypowiedzenia się Sergjusza 
Michajłowicza w dziedzinie choreograf)i, cytat nr. 12**, „wypowiedze
nia w dziedzinie ikonografji wielkich ludzi, cytat nr. 19**. i t. p.

Je s t to karykatura —- lecz zbyt jaskrawię przypomina rzeczy
wistość i, niewątpliwie wbrew intencjom Miki tlenki, tworzy aluzję 
do wywyższania na wielkiego znawcę wszelkich dziedzin nauk: i szto
ki zabitego Kirowa.

Powyższe rozważania nie wyczerpują, oczywiście, aietyOco cało
kształtu przedmiotu lecz również, podanego spisu sztuk- Brak miejsca, 
nie pozwolił na omówienie niektórych charakterystycznych metod dra
maturgów* sowieckich, jak np. publiczne ujawnienie i o skarżenie „wro- 
ga" w epilogu sztuki £ wzniesienie toastu na cześć władzy sowieckiej.

* Szczegół ten utrwalił się, jako nieodzowny przejaw prawomyślności 
autora» i stanowi jeszcze jeden rys konwencjonalnej dokumentacji hi
storycznej, o której na wstępie była mowa: w ciągu pewnego, dłuż
szego etapu reżymu sowieckiego publiczne oświadczenie swej wierno
ści władzy  ̂było obowiązkiem pisarza.

Zachodzą wielkie zmiany w kursie politycznym —  natomiast nie 
zmienia się sytuacja literatury. Pisarz pozostaje, swego rodzaju, urzęd- 

f: oikiera, . pełniącym zgóry wytknięte zadania. Brak swobody znie
kształcający talenty, i gwałtowne obniżenie pozioma ar tystycznego»
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czynią literaturę sowiecką raczej źródłem informacji o rzeczywistości 
tego kraju, niż źródłem rozkoszy} estetycznej.

Rehabilitacja literatury klasycznej, wzrost poszanowania czy
ste; wiedzy, nawiązanie kulturalnej łączności z Zachodem mogłyby 
wzbudzić nadzieję, że literatura sowiecka przejdzie z klasy wstępnej 
do klas wyższych. Niestety zjawiska tego rodzaju, jak konferencja 
dramaturgów z kolejarzami, w redakcji dziennika Gudok, konferencja 
„obronna", instrukcje, otrzymane przez pisarzy na Zjeździe w Miń
ską — hamują zbyt optymistyczne przewidywania.

Eugenja Weber


