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ALBERT MALTZ 

Albert Maltz należy do czołowej grupy współczesnych po
stępowych pisarzy amerykańskich. J ego życie i linia rozwojowa 
pracy literackiej jest typowym obrazem losów i twórczości 
całego szeregu postępowych działaczy kulturalnych Stanów 
Zjednoczonych. Zdecydowana, bojowa jego postawa, odwaga 
i upór, z jakim Maltz protestuje przeciwko kapitalizmowi, fa
szyzacji, przeciwko militaryzmowi i wojnie imperialistycz
nej - stawiają go obok takich pr zedstawicieli narodu amery
kańskiego, jak Howard Fast, Teodor Dreiser, Paul Robenson 
i inni. 

Albert Maltz urodził się w 1908 r. w Nowym Jorku. Wyższa 
studia ukończył w początkach lat trzydziestych. Był to okres 
katastrofalnego kryzysu ekonomicznego. Wzrastające bezro
bocie - nieunikniona plaga ustroju kapitalistycznego - nędza 

i wyzysk mas robotniczych, wojenne knowania finansjery, 
która w zbrojeniach i wojnie imperialistycznej widziała jedyne 
rozwiązanie swojej sytuacji gos.podarczej - oto podłoże, na 
którym wyrosło cale współczesne pokolenie postępowych pi
sarzy amerykaóskich ... 

Bezpośrednio po ukońc~eniu studiów Albert Maltz zostaje 
kierownikiem postępowego zespołu teatralnego „Union The
atre" w Nowym Jorku. Wiąże go to ze scenę i ze sztuką drama
topisarską. W 1932 r. wydaj e , Karuzelę" , w 1934 - „Pokój na 
z iemi" (sztuka poświęcona walce o pokój), w 1935 - „Czarny 
szy b". 

W latach następnych Maltz zaczyna pisać krótkie utwory. 
Powstaje wtedy nowei-a „Najszczęśliwszy czlowiek na świecie", 

jednoaktówki „Szeregowiec Hicks" i „Próba", oraz opowiada
nia: „Cz lowiek na drodze", „Taki jest porządek rzeczy" , „Do 
widzenia", „List ze wsi", i inne. Większość tych nowel została 
u nas niedawno wydana... Tak jak i powieść „Te t rzy dni" 
(1940). W czasie II-ej wojny światowej Maltz pracuje jako 
scenarzysta w Hollywood ... 
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Do najlepszych prac Maltza w Hollywood należał tekst do 
dokumentalnego filmu radziecki go „Moskwa rozpoczyna 
kontrofensywę" (odparcie Niemców spod Moskwy). Mniej wię
cej w tym s mym czasie ukazuje się jego powi ść „Krzyż 
i ~ trzała" , wymierzona p rzeciwko faszyzmowi hitlerowskien1 
i ukazująca antyfaszystowski ruch robotników niemieckich. 
świadomych nadchodzącej klęski. Po wojnie Maltz aktywni~ 
włącza się do walki przeciwko wrogom pokoju i demokracji ... 

I tak, jak jego towarzysze, pada ofiarą rządzących sił faszy
stowskich. W 1947 r. Komisja do Badania Działalności Anty
ameryka.ńskiej wzywa na śledztwo grupę postępowych scena
rzystów i reżyserów z Hollywood: Maltza, Bessie o, Lawsona 
i innych. Badani odmówili odpowiedzi na stereotypowe i prowo
kacyjne pytania Komisji, wobec czego zostali oskarżeni o nie
loj alność obywatelską. Fakt ten spotęgował jeszcze bardziej 
wolę protestu pisarza przeciwko ,polityce podżegaczy wojen
nych .Maltz pisze artykuły, przemawia na zebraniach i wiecach 
robotniczych, jest jednym z najczynniejszych działaczy postę
powych. Przerzuca się prawie całkowicie na publicystykę, ubie
rając jej zdecydowanie agitacyjną treść w prawdziwie literac
ką , artystyczną · formę. W 1950 r. ukazuje się zbiór jego wy
powiedzi pt. „Pisarz - obywatel". Pierwszy arty.kluł w tym 
zbiorze nosi tytuł: „Pisarz - sumieniem narodu" . Ale autor ta
kich wypowiedzi staje się zbyt niebezpieczny. Jest to okres 
wzmożonego terroru wobec postępowych działaczy k!ultural
nych, związany z aktem agresji w Korei. Biały Dom, dbając 
o interesy fabrykantów broni, postanawia unieszkodliwić swo
ich przeciwników. Generalny Sekretarz Amerykańskiej Partii 
Komunistycznej, Dennis, zostaje osadzony w więzieniu. Maltza 
skazano na rok więzienia. Wraz z Maltzem. uwięziono Fasta, 
Lawsona i kilku innych. Dopiero .pod naciskiem opinii świato
wej zostają oni po pewnym czasie uwolnier:i. Maltz odzyskuje 
wolność w kwietniu 1951 r. Nie złamany terrorem i szykanami, 
pisarz staje znowu w szeregach najaktywniejszych działaczy 
jako rzecznik obozu pokoju i demokracji. 
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Krystyna Konopacki! 

Program Teatru Domu Wojska Pol

skiego, Warsza wa 1952. 

ALBERT MALTZ 

W PRZEDDZIEŃ UWIĘZIENIA 

(Z przemówienia wygłoszonego na 
wiecu zorganizowanym przez Komi
tet dzia":"aczy sztuki, nauki i wolnych 
zawodów - w Los Angelos, w kwie-

tniu 1950 r.) 

Perspektywa spędzenia roku w murach więziennych nie jest 
rzeczą przyjemną. Trapi mnie przy tym jeden problem: jak 
wytlumaczyć mojemu 12-letniemu synkowi i 7-letniej córecz
ce fakt, że ich ojciec i inni ojcowie znanych im dzieci muszą 
zostać więżniami politycznymi. Próbujesz to jakoś wyjaśnić 

i wierzysz, że sens twoich slów dotarl choć w części do świado
r.wści dzieci, że milość do ciebie pomoże im zrozumieć to, co 
starasz się wytltlmaczyć. Wierzysz, że ów nadchodzący rok 
(o moim 1lWięzieniu wiedzą przecież i w szkole i u sąsiadów) 
nie pozostawi zbyt głębokich śladów w dziecięcych sercach. 
l zastanawiasz się wraz z żoną, co będzie lepiej: przyprowadzać 
a.woje malych do więzienia na widzenie, czy nie? Pytanie zo
staje bez odpowiedzi, bo nie znasz przecież tajników dziecię
cego serca. Nie wesołe to myśli. Przykra jest również świado

mość, że zostawiam w domru rozpoczętą książkę. Tak chcialoby 
się ją dokończyć i przekazać do rąk czytelników. Mimo to je
drzak gotów jestem obecnie pójść do więzienia i przyjąć wszyst
kie wynikające stąd korzsekwencje. Nie zaprę się ani jednego ze 
slów ~ypowiedzianych przed haniebną Komisją do Badania 
Dzialalności Antyamerykańskiej. Choćby mnie jeszcze dziesięć 
razy przekonywali - nie zmienię ani jednego zdania. Uczynil
bym to tylko w tym wypadku, gdybym potrafil znaleść slowa 
jeszcze ostrzejsze, jeszcze bardziej chłoszczące. I kiedy wraz 
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Alb1'rl Maftz 
i AIPa11 /Jessic 
skuci kujdankami 
•:Jkraczają dlJ o:.tięzienia 

z innymi pracownikami Hollyw oodu stanę przed więzieniem, 

wejdę tam pelen takiego gniewu, jakiego nigdy jeszcze nie 
czulem. To, co się dzieje w naszym kraju, w polityce wewnę
t rznej - zaprzecza wszelkim .pojęciom praworządnośc i. Wy
starczy wymienić uchwalę o przysiędze wierności, powalanie 
K omisji do Badania Działalności Antyamerykańskiej, stosunki 
u: naszych lokalnych i wyższych sądach, praktyki policajskich 
sedziów i czlonków Sąclu Najwyższego. Wystarczy przypomnieć 
b~ndy powalanych przez prokuratorów tajnych agentów, któ
rzy buszują po calym kraju i handlują swoim i oskarżeniami, 

wiedząc z góry, że jakąkolwiek podlość wymyślą - maszyna 
sprawiedliwości stanie zawsze po ich stronie. Dodajmy do tego 
nieuczciwość i sprzedajność sędziów, którzy skazują na więzie 

nie adwokatów, walczących o wolność ofiar terroru polityczne
go . Prawdziwie koszmarny ustrój panuje w naszym kraju, 
w którym ludzie pod przysięgą muszą się wyrzekać wsze lkich 
bratnich uczuć. Równie ostro oskarżam amerykańską politykę 

zagraniczną, opartą na zasadzie „zimnej wojny", obcą narodo
wi i używającą falszyw y ch argumentów. Pię tnuję klamstwa, 

(j 

Jakoby Ameryce grozila napaść: mają one usprawiedl. iwić prze
śladowanie tych obywateli, których poglądy polityczne nie 
zgadzają się z oficjalnymi. Nadszedł już czas, aby odważnie 

i otwarcie wypowiedzieć to, co się myśli naprawdę . Będę m ówil 
o sobie. - Urodziłem się W" tym kraju i ten kraj formował m oje 
przekonani.a. Nie wyrzeknę się tych przekonań. Mój kraj nau
czy ł mnie wierności. Jestem wierny swojej rodzinnej ziemi, 
swemu narodowi, zasadom narodowej wolności i niezawisło

ści - a nie jakiemukolwiek dostojnikowi, królowi węgla lub 
żelaza, nie ministrowi spraw zagranicznych, nie takiej czy in
nej prowadzonej przez nich polityce. Nigdy jeszcze - od czasów 
haniebnej ustawy z 1798 r. nie zamykano u nas w więzieniu 

·pisarzy , jak to dzisiaj się dzieje . Nigdy nie prześladowano tak 
osiro partii politycznych i to nie za konkretne posunięcia, a za 
same tylko idee, jak to ma miejsce obecnie w stosunku do Par
tii Komunistycznej; nigdy ustawy i wyroki sądowe nie skazy
woly pedagogów, księży, dzialaczy zwiqzkowych, uczonych i ca
l!Jch organizacji s.polecznych za „podważanie ustroju" - jak to 
się dzisiaj praktykuje. W czasie minionej wojny z hitlerowsk imi 
Niemcami nie bylo przysięgi na wierność „am erykanizmowi", ani 
politycznej czystki, ani średniowiecznego „polowania na wiedź
m y", ani żadnych innych stosov.:anych dzisiaj wobec nas ,,środ
ków ostrożności" . A dziś, w czasie pokoju, sąd apelacyjny 
v; Waszyngtonie ośmiela się oświadczyć, że pewne okoliczności 
wymagają ograniczenia wolności obywatelskie j! Powalam się na 
~1rzeszłość: jeszcze w 1859 r. szesnasty prezydent Stanów Z jedno
czonych, Abraham Lincoln, powiedział : „Prawowitym gospoda
rzem kongresów i sądów jest naród". I dzisiaj tak samo, jak za 
czasów Lincolna, rzecz sprowadza się do zasadniczego pytania:i.czy 
no.ród istotnie jest gospodarzem? - Sądzę, że naród amerykański 
nie wypowiedział jeszcze swego decydującego slowa. Wiem, że 
mogę wierzyć w nar.ód. Wiem, że w pewnych warunkach histo
rycznych można naród oszukać, sprowadzić na manowce, otuma
nić tak, że wkroczy na drogę wiodącą ku przepaści. Znamy takie 
z1awiska - pamiętamy Niemcy. Wiem, że pewna część. narodu 
amerykańskiego została znanymi nam sposobami obałamucona, 
zwiedziona z prostej drogi i błąka się w ciemnościach. Ale jest to 
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nalot powierzchowny: korzenie narodu pozostały zdrowe. I dla
tego wierzę, że naród amerykański nie chce projektów ustaw 
Mundta, ani wojny wodorowej, ani wladzy żandarmskiego buta. 
Zobaczym y , czy naród da się na tyle oglupić , aby się na to wszy
stko zgodzić. Jadąc do Waszyngtonu,.wiedzieliśmy , że chodzi nie 
ty lko o nas - o kilku pracowników Hoilywoodu. Gorzkie rozcza
rowanie czeka tych, którzy by w dzisiejszych czasach myśleli 

inaczej . Od nas sam ych zależy, jak ma wyglądać nasze życie . 

Gdybyśmy ustq.pili pod naciskiem komis ji do Badania Działal

ności Antyamerykańskiej, sami przesądzilibyśmy swój los. Bo 
najpierw uderza się jednostki - sto osób albo tysiąc . Ale mylą 

sii: ci, którym się w y daje, że tufu im s ię uniknąć niebezpieczeń

stwa, że mogą _żyć spokojnie. To samo dotyczy stosunków mię

dzynarodowych. Jeżeli pójdziemy za tymi, którzy 'W nienawiści 

do socjalizmu chcą t·zucić na Moskwę bombę wodorową i znisz
czyć inne miasta radzieckie - to na własnej skórze odczujemy 
skutki tej polity ki . Jeśli pozwolimy garstce „slug narodu" de 
cydować o naszym losie, jeśli zabraknie nam odwagi, aby za
żądać od nich rozwiązania sytuacji międzynarodowej drogą 

pokojową, to poniesiemy sluszną karę za nasze tchórzostwo 
i będziemy musieli uciekać do schronów. Jest się nad czym 
zastanowić i warto pnywolać na pamięć fakt z nasze j historii, 
aby się utwierdzić w przekonaniu, że naród amerykański po
trafi przezwyciężyć kongresy sądy . Zyczę wam odwagi, 
towarzysze! 

Tłum. K. K. 
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Rus. 8 . Mitleret 

JEAN 
PAUL 
SARTRE 

znany powie ściopiseirz, dramaturg, .public sia i filozof fran

cuski ma w swym dorobku dramatycznym kilka sztuk - bardzo 

różnorodnych w swej tematyce, poe tyce, a nawet ocenie 
rzecz.ywistoś i. 

„Muchy" (1934) należą do modnego we Francji gatun

lrn zmodernizowanych m itów starożytnych. Orestes powra

ca do Arg , by pom ' cić na mat e śmierć za\nordo wanego 

p1·zez nią ojca - Agamemnona uważaj ąc, że wypełnia tym 

posłannictwo sprawiedliwości , przyczynia s ię zaś tylko do po

w:ększenia liczby zbrodni i ściąga nieszczęście na głowy swych 

r; aj bliższych. Występuj e tu typowy dla Sar tre'a temat fi aska 
etyki „obowiązku". 

J ednoaktówka „Przy drzwiach zamkniętych" (1944) przeno

~ i n s w życie pozagrobowe. Zaświaty Sartre'a to pokój w stylu 

Drugiego Cesarstwa, z którego nie można wyjść, któr go 

mieszkańcy - dwie kobiety i m~żczyzna - są skazani n a swoje 

towarzys two bez końca. „Piekło to są inni' - stwierdzają 

bohaterowie Sartre 'a. 

9 



„ 

ALBERT MALTZ 

„IAJSZCZl;ŚLIWSZY CZLDWIEK'' 

Tom Brackett 

J esse Fulton . 

Lizzie 

Senator 

Fred. 

John. 

James 

Murzyn 

I Mężczyzna 

II Mężczyzna 

SCENOGRAFIA: 
Marian Kołodziej 

Przekład i adaptacj a - Adam 'Tarn 

Osoby: 

JEAN PAUL SARTRE 

sztuka w 2-ch obrazach 

Przekład - Jan Kott 

KIEROWNIK LITERACKI: 
Sylwia Janowicz. 

Jerzy Sliwa 

Kazimierz Talarczyk 

Alicja Migu1anka 

Jerzy Sliwa 

Stanislaw Michalski 

Ignacy Machowski 

~~Mllf!J....Caz:yljłlU~14'. ,z1 ie1z Talarczyk 

Lech Pietrasz 

REŻYSERIA: 
Zygmunt Hiibner 



Zupełnie inną formą dramatyczną posługuje się Sartre 
w „Zmarłych bez pogrzebu" (1946), -sztuce o tematyce wojen
riej i efektach potwornie naturalistycznych. Są to dzieje garst
ki uczestników · ruchu oporu ujętych przez rodaków-kolabo
racjonistów, dzieje ich i;ięczeństwa i śmierci, której celowość 
podaje Sartre w wątpliwość. 

W 1946 r. powstała również „Ladacznic_a z zasadami". Sztt1ka 
współczesna, praw ie dziennikarska. Jej wymowę zaostrzył 

Sartre dopisując w 1952 r . dla radzieckiej adaptacji filmowej 
„Ladacznicy" drugą Vlersj ę zakończ nia sztuki. Te dwie wersje 
tu także historia ewolucji jaką przebył ich autor w ciągu ostat-

ich lat - od egzystencjalizmu i teorii „trzeciej siły" do czynnej 
walki \V obronie pokoju i demokracji. 

Sama „Ladacznica" nie daje powodu do rozważań nad egzy
stencjalizmem - nazwisko Sartre'a wiąże się j ednak tak ściśle 
z tym prądem, że należy się chwilę nad nim zatrzymać. 

Sartre uchodzi we Francji za mistrza egzystencjalizmu, na
pisa ł dwie prace teoretyczne („Istnienie i niebyt" i „Egzysten
cjalizrrJ, jest humanizmem") i kilka powieści, z których „Obrzy
dz.enie" daje najbogatszy materiał do charakterystyki filozofii 
m'strza . Bohater powieści mówi o sobie: „żyję sam, zupelnie 
sam, nigdy :z nikim, nie rozmawiam, nic nie przyjmuję, nic nie 
daję ... 11,ie mam !martwień - pieniędzy mi nie brak jak jakie-
1~rn rentierowi, nie mam zwierzchnika, żony, dzieci, istnieję 

i to wszystko.„ wszystko co we mnie zostało realnego to istnie
nie świadome, że istnieję; z iewam Cichuiko, przeciągle„." 

Jeśli ,porównamy to z opisem Sar tre a jaki umieszcza Zygmunt 
Kałużyński w swej „Podróży na zachód" - lat.wo odnajdziemy 
momenty autobiograficzne zawarte w „Obrzydzen iu". Kału

żyński pisze: „„.i kto wie, czy typowym współczesnym Fran
C'uzem nie będzie sam mistrz egzystencjaU.zmu J . P. Sartre, 
ż~,1jący w hot6lu, nie znoszący dzieci ani rodziny, stykający się 
ze swoją żoną i uczennicą Simone de Beauv oir w 1lmówione 
dni, wydający drobną czę.~ć tego, co zarabia i większą część ży
cia spędzający w kawiarni. Byl(I to początkowo slawetna „Flo
ra", ale tam mu się zanadto naprzykrzano - teraz można zo
baczyć tego tęgiego, wyglądającego na bankiera, spokojnie 
palącego fajkę mężczyznę, po uprzednim zapowiedzeniu się 

tn barze w podziemiach hotelu Palais Royal..." 
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Scena z 
„LADACZNICY 
Z ZASADAMI" 
mystaroionej 
m Paryżu 

m t atrze Antoine. 

Filozofia egzystencjalistyczna skrystalizowała się w okresie 
wojny, w chwili naj większej depresji. Powstała wśród średniej 
burż'uuzj i , która wskutek utraty podstaw ekonomicznych za
czyna odczuwać zwątpienie w wartość rzeczywistości i chęć 

ucieczki od życia. Po wojnie znalazł egzystencjalizm sprzyja
jący grun t w poli tyce francuskiej. Jedno z charakterystycznych 
sformułowań sam ego mistrza egzystencjalistów: „wszystko co 
istnieje, rodzi się , żyje i umiera bez przyczyny i celu" odbiera 
wszelkiej działalności życiowej jakąkolwiek wartość - egzy
stować tzn . . po prostu istnieć. „Nie ma niczego, na co można 
przystać, ani co można przyjąć" głosił Sartre w okresie, gdy 1 

chciał się przeciwstawić tak „teologom prawicy" jak i „mędr
com lewicy" - uznając istnienie „trzeciej sily" organizując 

w 1949 roku kontrkongres Pokoju. 

Człowiek bowiem według egzystencjalizmu powinien być 
aktywny i odpowiedzialny za swoje czyny, lecz jako człowiek 

wolny odpowiedzialny jest jedynie przed samym sobą i krytycz
ny w sto~unku do wszystkiego i wszystkich. Nie uznając odpo

wiedzialności społecznej staje się on niewolnikiem własnej 
wolności. Sartre jako ateista i lewicowiec potępiony został przez 
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k[ttolicką reakcję, nie mógł być też uznawany przez marksistów 
i komunistów. 

Przełom w filozofii Sartre'a następuje około 1952 roku. Sartre 
zakazuje grać wówczas sceniczną przeróbkę swej antykomuni
stycznej powieści „Brudne ręce", a następnie bierze udział 
w akcji protestacyjnej .przeciw aresztowaniu Henri Martina, 
pisząc o nim książkę, w której czytamy: „Trzeba teraz dokonać 
wy boru, albo demaskować publicznie gwalt, albo wziąć w nim 
udzial". 

W dramaturgii Sartre'a przejście to znajduje również swój wy
raz. J est nią druga, bardziej zdecydowana, „czynna" wersja 
,.Ladacznicy" i niedawno drukowana na łamach Przeglądu Kul
turalnego farso-satyra „Niekrasow ", którą „Figaro" określiło jako 
, .kryptokomunistyczną". 

Sartre tak streszcza „Niekrasowa": „Pewien oszust podaje 
si.ę za radzieckiego ministra, który uciekl z kraju i w przede
dniu c-zęściowych wyborów (we Francji) odkrywa „wielk-iej pra
sie" sensacy jne rewelacje. Jest to prawda w yolbrzymiona, ale 
t.v powa ... Oglądając „Niekrasowa" nie trudno przypomnieć sobie 
sprawę Matusowa, slynnego falszyw ego świadka, który przed 
trybunalem amerykańskim zeznawał w procesach anty komu
nistycznych .. . Chcę moją sztuką wnieść w klad pisarza w walkę 
o pokój". 

s. J. 
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J. P. SARTRE 

„O ZADANI ACH WSPOLCZESNEJ SZTUKI" 

... Nasi starsi koledzy .po piórze dawno przed nami sformulo 

wali niewzruszoną prawdę, że literatura powinna mówić o czlo
v;feku wszyst k o: inaczej staje się pustą zabawą. Na 

nieszczęście byli to pisarze burżuaZ1.Jjni, pojmujący czlow ieka 

ja ko coś niezmiennego i pragriący pisać dla wieczności . By zna

leść prawdę niezmienną przez wieki, odrywali człowieka od jego 

środowiska i zagłębiaii się nadmiernie w jego psychologię . 

A ponieważ z wszystkich najb liższych byli najb liżsi sami sobie, 

1wzeto mówili przeważnie o sobie samy ch. Lecz gdy czlowiek 

jest ograniczony sam sobą, nie zwierzy nam wiele ponad smutne 

tajemnice, k tóre okazują się w końcu tajemnicami poliszynela; 

psychoanaliza, od której oczekiw ano odnowienia literatury, 

zawiodla t e oczekiwania, gdyż nie jest glęboki samotny czło

wiek, glęboki jest świat. Ukryte w każdym z nas bezdenne 

glębie t rzeba odkrywać w tym spolecznym świecie, z k tórym 

jesteśmy organicznie związani . Zrozumieliśmy, że człowiek, 

o którym literatura powinna mówić wszystko, to czlowiek hi

storyczny, działający w określonym społeczeństwie, w naszym 

spoleczeństwie, i wyrażający tej spoleczności zadania, pra

gnienia i smutki. Tymczasem nasi pisarze, po większej części, 

odrywali swych bohaterów od współczesnej im epoki, by sa

mym uciec swym czasom. Podwójna omylka: bohaterowie du -



szq. się jak ryby wyrzucone na piasek, samych zaś autor·5w 
latwo umieścić w określonym środowisku określonej epoki 
wlaśnie na skutek ich trosk o odcięcie się od niej ... 

Jasna to nauka: nie potrafimy trafiać do serc naszych wspól
c::esnych, póki nie oduczymy się adresowania do naszych wnu
ków. Próżne będą nasze wysiłki, zmierzające do odkrycia po
wszechnej .prawdy, póki nie przestaniemy odrzucać naszą 

historyczność i nie zrozumie7n1Y do glębi, razem z wszystkimi 
sprzeczności naszego czasu. Tylko wtedy potrafimy przekro
czyć przegrodę subiektywizmu i obiektywizm u, leżącą na dro
dze w ielu francuskich pisarzy ... 

Z tych luźnych uwag nie należy wyprowadzić wniosku , że 
literatura może być tylko opisywaniem. W żadnym wypadku; 
czlowiek nie jest widzem stara się zmienić świat i czlowiekowi 
potrzebne jest poznawanie świata . by móc go przebudować. Po
jqć bieg rzeczywistości może tylko jej współtwórca. Skoro pi
sarz powinien mówić o czlowieku w szystko, powinien wszystkim 
opowiedzi eć o pracy i wysilku danego człowieka w spoleczeń
stwie i dla spoleczeństwa: lecz, by to zrobić, m usi iść krok 

• u krok z tymi, którzy .pracują i dokonują wysiłków, m usi dzie-

lić z nimi cele i dążenia ... 

Tak więc literatura, to swoisty rodzaj aktywności życiowej 
przy czym dzisiejszość dla literatury - to t y lko droga do 
przyszłości, do której dążą pokazani przez literaturę ludzie, do 
p1·zyszłości, którą literatura stara się budować wraz z nimi. 
v\lięcej: by powi.edzieć o czlowieku wszystko, trzeba 'lvyrazić 

d:.isiejszość przez pryzmat przyszłości, nie jakiejś mglistej, od

dalonej przyszłości, nad którą nie mamy władzy, lecz przyszlo
fr i bliskiej, j1d ugruntowanej w dzisiejszości. Lecz u nas, na 
Zachodzie, są klasy i są ludzie, nosiciele tej przyszlości, i są 

inne klasy, . inni ludzie, którzy robią w szystko możliwe, by 
przyszlość i dzisiejszość byly jak dwie krople wody. Sama na
tura twórczości literackiej zobowiązuje nas do ścislego zdawa
nia sobie sprawy z adresu, pod którym piszemy. Jeśli uczepimy 
się tych, którzy usiłują zachować przeszlość, będziemy pisać 
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dla wieczności, przyjmując za prawdę niezmienność ludzkiej 

'fl.atury, i wbrew naszej woli wrócim y lw literaturze psycho

clrnlogicznej: nasza twórczość będzie wyrażać dalekie od ży

cia, abstrakcy jne prawdy, na t y le puste i nieważkie, że będzie 

je można odnieść do każdej epoh . 

W naszych czasach nic nie da się powiedzieć językiem dzi

si ejszości, nie stając wśród tych, którzy chcą .przebudowy 

śu iata i stworzenia nowego, pokojowego życia. Tylko taką drogą 

lit ratura przeniknie istotę cztowieka, gdyż czlowieka poznaje 

sic: przede w szystkim w jego dzialaniu. 

„Zycie li ter ackie " Nr 2 (201.) z 1916 r. 

• 

• 
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TBATRALNA 

KOLO SPATiFu p rzy naszym Tea trze w dniu 4' marca wybrało nowy 
Zarząd w składzie: reż . Zygm unt Hilbner (przewodniczący), Bohdan Wrfr. 
blewsk! (sekre ta rz), Tadeusz Schmidt (ska rbnik), Bogdan S miglelsk i 
i J erzy Woźniak. W wyborach uczestniczyli : opiekun naszego Tea t ru, 
Dyr. Erwin Axer i kierowni k Biura Zarz. Głów. SPATiFu, Siekie rko. 

AKTORZY WĘGIERSCY: Ewa Bella i Jonas Szasz go:kili na Wybrze
żu w dniach 11 i 12 ma rca. Mi łych gośc i podejmowali przedstawiciele 
SPATil"u i Artosu. 

„RUDY KOT" - tak nazywa się kabar t literacki w K lubie P raco
\\-n ik ów Kultury w Gdańsku. P ierw szy p rogram (25 marca) zmontował 

i wyr żyserował Stan i sław Milski przy wydatnej pomocy a k torów 
„Wybrzeża" - Wandy Lothe-Sta ni sławskiej, I reny Slarkównej , Sta ni
i;Jawa 'Iicha lsk i go i Zbigniewa Korep ty ; ten ostatni wyst _puje rów nie?. 
Jnko kompozytor melod ii do tekstów wdzięcznych piosenek swych kole
ża nek, d wóch Krystyn - .Jackowskiej i Wodni ckiej . 

O REPERTUARZE Teatru „Wybrzeże" mówił (23 kwietn!a ) Walerian 
l achni t t na spotlrnniu li te r tów z a ktorami w siedzib ie ZLP w Sopocie. 

\V"LASNE WARSZTAT Y uruch omi! (1 maja ) Teatr w swojej „bazie" 
przy ul. Wary( k iego 30 w Gdań~lrn-Wt·zeszczu . 

„KARABINY M ATKI CARRAR" Bertolda Brechta w reżyseri i Ta
deL sza Zuchniew kiego i opl'awi~ scenograficznej Ma r iana Kołodzieja, 

przygotowało „Wybrzeże" na Cen tralną Akademię I-Majową. Obsadę 

c klorską s ta nowili: Sabina 1lie lczarek (Matka), Zygmun t Hobot (Jose), 
Tade usz Schm id t (Ksiądz) , Zbigniew Zemło (Petro), A licja !igula nk a 
(Ma nuela ), Helena Płachecka (Pa ni Pe r z), ·s a n is a w Michalski (Ra nny), 
G \\' ido T rzy\ dar-Rakowskł i Gust w S iel icki (Rybacy), D~ nu t Za bo
rowska i Krystyna Jackowska (Kobiety). 

W PRELEKCJACH I DYSKU:::>JACH szkole n ia ideologicznego zespołu · 

rtys lycznego T a tru om awia ne b !y : Konferencja Genewsk a XX Zjazd 
KP ZR, XIX S~s ja Rady Kultury , poznawcza rola sztuki, postępowe tra
dycje Oświecen ia , klasowy cha rakter mora lnośc i , zagadn ien ie „nowo
czesności " w teat rze. Wykładowcam i byli: p rof. W.S.E. W. Nowa k, reży
serzy Z. Hilbner i J . Maśliński, kier: Li ter. W. Lach ni tt i p rof. W,S .P , 
E. Rabowicz. 

K AZI MIERZ RUDZKI na zaproszenie Kola SPATiFu w dniu 14 m a ja 
w Klu bie Artystów Wybrzeża w Sopocie dzielił się wrażeniami z teatrów 
zachodniego i wschodn iego Berli na . 
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WSPÓŁPRACA Z AMATORSKIM RUCHEM TEATRALNYM trwa. 
Członkowie kolektywu instruktorskiego przy WRZZ uczestniczyli 
11 kwietnia w próbie „Wielkiego człowieka do malych interesów" Fredry, 
2;; maja zaś k ierownicy literaccy Teatru prowadzili z nimi t rzecie z kolei 
ćwiczenia reżyserskie. 

DWIE ROCZNICE. 23 m a ja minę a 50-ta rocznica sm1erci jednego 
z najwięk szych dramaturgów XIX w„ HENRYKA IBSEN A. Główne 
uroczystości I bsenowskie odbędą się w Oslo (Norwegia), gdzie otwarta 
zostanie wystawa , na której reprezentowane będą i polskie inscenizacje 
sztuk Ibsena , m. in. sopocka premie ra „ Domu lalki" („Nora" ) z 1954 r. 

Twórcw'ć Ibsena - jego dramaty historyczne („Preteooenci do koro
ny" ), poświęcone zagadnieniu osobowości człowieka („Brand" i „Peer 
Gynt" ), społeczne („Związek m!odzieży", „Podpory spolecze·ń11twa") 
i cbycz.ajowe („ Nora", „Upiory", „ Dzika kaczka", „Hedda Gabler") - to 
w:vkuwa nie sztolni drążących ludzką świadomość, rewolucjonizowanie 
ludzkiego ducha, dobywanie z jego gleby kruszców prawdy o życiu 
człowieku. 

„Żyć - zn~czy w sercu i umyśle prowadzić walkę z ciemnymi potę
{11tmi; tworzyć. - znacz·y odbywać sąd sprawiejliwy nad samym sobą." 

26 lipca pt·zypada 100-na rocznica urodzin „arcyheretyka wspólczesno
ści" . GEORGE'A BERNARDA :;ł-tAWA. Rocznicę tę Państw. Inst. Wydaw. 
uczcił wydaniem dwu toin ów „SZTUK PRZY jEMNYCH I NIEPRZY -
.fEMNYCH" w przekładach jego „ambasadora" w Polsce, Floriana So
bieniowskiego, który w interesującym i wyczerpującym Wstt!Pie pisze: 
„Dowcip, ironia, odważna niszcząca satyra, ujęte w paradoks, którego 
treścią jest ścieranie się naukowej wiedzy o świecie z ideałami falszywej 
1·omantyki, oto, lapidarnie biorąc, istota i jednocześni.e metoda twórczo
ici Shawa." 

Z sztuk G.B.s: na scenie „Wybrzeża" wystawiane były: „Pygmalion" 
i „Szczygli zaułek" (1949), „Uczeń diabla" (1950), „Profesja pani Warren" 
(l 952i, obecnie w przygotowaniu jest „żołnierz i bohater". 
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