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ANATOL E.TERN rozpoczął pracę literacką w dwudzie

stoleciu międzywojennym jako jeden z czołowych twórców 

poezji nowóczesnej. 

Pisarz ten ma za sobą bogaty i wielostronny dorobek a rty

~tyczny. 

Liczne zbiory jego poezji przedwojennej złożyły się wraz 

1. wierszami, które powstały w czasie wojny na Bliskim 

i Środkowym Wschodzie, na obszerny tom utworów zebra

nych pt. „Wiersze dawne i nowe" (1957). Na przełomowe 

znacz nie tej ksi ą żki zwrócili uwage tak wybitni poeci i hi

storycy literatury jak M. Jastrun. J. Przyboś, prof. K. Wyk01. 

n. Matuszewski i inni. Równocześnie z tym tom em ukaz<J 1 

się zbiór utworów powojennych zatytułowany „Wiers7.~ 

poematy". 

Ż twórczości prozatorskiej Sterna należy wymienić: powieść 

o dramacie polskiej inteligencji pt. „Namięt ny pielgrzym" 

(1933) - wysoko ocenioną przez znakomitego krytyka Karob 

I rzyk cwski e1go; nc.dępnie, .przetłumaczoną na szereg ję zyków, 

powieść: antyhitlerowską „Ludzie i syreny", której drugie 

wydanie ukazuje sie obecnie, oraz ostatnio tom „Zabawa 

w piekło", reprezentujący tak charakterystyczny dla twór

czości t ego autora stop k1-c:i1cowego realizmu z fantastyk·! 

groteską intelektualną . 

Ze sztuk wymieńmy przedwojenną komedię „Szkoła geniu

s;..ów", wystawioną u nas po wojnie komedię satyryczn;i 
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„Pani Du1ska na roZJd/rlożu" oraz a1da1pta•crję pGwieści St:.iard ;i 

Engstranda „Wiosna w l orwegii ", graną na scenach kilk.t

nastu teatrów w Polsce. 

Stern pracuje również na polu eseistyki i krytyki Jitc>

rackicj. Jego szkice przed i powojenne ukażą się w tomach 

„O poezji i poetach w cztery oczy" oraz ,.Kolekcja dus~ · '. 

W ostatnim swym utworze scenicznym - „Cudotwórcy·• 

r;isurz t en z niesłabnącą E.rnergią atakuje najistotniejsze pr ': 
.blemy naszych czasów. 



ANATOL STERN 

O „CUDOTWÓRCY" I W OGOLE O SZTUCE 

Ukończywszy . ,Cudotwórcę", uczyniłem to, co czyni więk

szość pisarzy - dałem sztukę do przeczy tania paru najbli ż 

szym przyjaciołom, chcąc usłyszeć ich zdanie. 

Pierwszy z nich powiedział: 

- Naz;wałeś tę •rzecz ibufona·dą ·l'iry-ozrną. Domy~1am się 

dlaczego. 

Przecież sarn o tym mówię w sztuce - zauważyłem . 

Nie, nie dlatego. Nie chciałeś odsłoni ć jej drugieg• \ 

;i iewidzialnego dm; - nie chciałeś wyznać, że to współ 

czesne misterium. W chwili, gdy ludzkość dosięgła szczytów 

swego geniusza i swego obłędu, zstępuje u ciebie na ziemię 

ktoś z wymiarów nieznanych, aby uratować człowieka. Ze

sla ła go Istota Najwyższa, pragnąc ocalić ludzkość po raz 

drugi, ta k jak to uczyniła przed wieka m i... Tym razem nk 

uda je s ie jej to. Dlciczego? .„ Gdyż ów zesłany pomiędzy 

ludzi „cudotwórca ' ' sarn zwątpi-! w zbawczą moc cudów, 

zbuntował się przeciwko nim i uwierzył, że człowiek w sa

mym sobie tylko powinien szukać sil, które go wyzwol~ . 

AN1\ TOL STER.N 
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W AL TER STELMACH 

Drugi z przyjaciół rzekł krótko·~ 

- Zmam dość dobrze współczesną literaturę dramatycznq: 

jest tam wiele utworów niezapomnian ych. Tu jednak po 

raz pierwszy spotkałem się z nowym rodzajem : z farsą meta

l'iz~'Czną. Ciesze się z tego - to cios wym ierzony mistyce. 

T o a.ntym1is tcrium. 

Trzeci rzekł najkrócej: 

- · Mimo wszystkich jej zabawnych e fektów iluzjonistycz

nych, jest to sztuka antyiluzyjna, teatr konkretów, dram::i t 

ludzkiej myśli. Właśnie to : w iara w decydującą rolę myśli „ 

Ileż w t ym jest optymizmu! 

Cóż moglem moim prz.yj aciołom odpowiedz ieć? 

Właściwie chodziło m i o ukazanie jedne j z milionów r o

cizin w chwili gdy ludzkość z je dnej s trony t Vv orzy sztu c:zn<~ 

planety i siegncła dosłownie do gw iazd. a z drugiej - grozi 

ziemi biologicz•ną zagładą. Wydało mi się, że chcąc ukaza·~ 

te dziwne. nieco apokalip tyczne czasy, powini enem zetknąć 

ludzi z ich odwiecznym snem o cudzie i dlatego do skromneJ 

rodziny urzędniczej wprow.., dziłem - Wiecznego Sublok<1-

tora człowieka. 

To wszystko, co mogę powiedzieć o myśli , k tóra mną kie

rowała. 



Aktor I: Zapewne. „Co" jest zawsze to samo, niemal 

zawsze to samo. Ale „jak"?„. to „jak", które zmienia się 

z każdym rokiem, tygodniem, niemal z każdą chwilą„ . 

Aktor Il: A więc, ostatecznie, chciałbyś„.? 

Aktor III: Aby to było coś z głośnego marzenia czy roz

myślania„. coś, co jak światło nocnej błyskawicy wyłowiłoby 

n agle w mrdku fr'a1gment n-iawidzia~nego .pejzarżu-tę drugą , 

niewidzialną, konkretną rzeczywistość, w której żyjemy„ . 

Kto wie, może najlepiej wyraził to stary Baudelaire -

, obmyślić plan bufonady lirycznej lub feerycznej i poważną 

l tego wysnuć powieść. Utopić całość w atmosferze ano;·

m alnej i rozmarzone j - w atmosferze wielkich dni„ .' ' 
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Z prologu „Cudotwór<'y" 

K. I. Galczyński 

POETA : 

Gwiazdy , się zapalajcie, 

kwiat y, się rozwi ja jcie 

n arodziny ziemi -

.ieśli łaska, należny 

w ierszom pok lask oddajcie. 

ZIEMIA : 

J estem , mówią, okrągła, 

okrągła i zielona 

i Bóg m a usta słod kie, 

kiedy mnie tuli do łona. 

J ak fryg:21, ręka dziec·ka 

p uszczona, la t a:n pięknie. 

W noc prawdziwą narod zin 

z ust Bożych zieleń cieknie. 



CZŁOWIEK : 

Siedzę ciągle pod stolE.'m, 

pokurczony, malutki, 

mam brodawkę na nosie i smutki. 

POETA: 

Jak z pustego w próżne 

świat się do wierszy przelewa. 

Jako własnego pepka 

dotykam drzewa. 

(K. I. Gak;:yński „Zoo") 
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