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A. E. BALICKI 

Przejrzały oczy nasze . .. 

Stajemy przed niezbadaną jeszeze tajemnicą i pytaniem: 
.Tak mogło dojść do takiego wyzwolenia się mocy piekiel
nych i władz t w a s z at a n a, pod któi·ego siłą unil!est
wione i w proch roztarte zostały wszelkie poj\;cia 1 u dz
k ości i cz łowiec zeń st w a ? Jak stało się, że je<!en 
naród - ponad wszystkie inne - mógł zawyć z triumfem 
i obwołać się panem i bogiem tego świata? \V odniesieniu 
.zaś do naszej Ojczyzny - jak doszło do lego, że straciliśmy 
nie tvlko dobra materialne i - jakże bogaty! - dorobek 
kullltralnY, ~ wiarę w w ar toś ć i ce I o w ość bytu 
człowieka na '-iemi? _ 

Koło tych drę.czących pytań - raczej utajonych niż po
stawionych głośno - snuje się myśl autorki w dramacie 
„Przejrzały oczy nasze„." 

A stało się to dlatego - że, jak mówi powyższa tragedia, 
o.czy nasze były zamknięte, że narody obok Niemców żyjące, 
a zwłaszcza. my Polacy, patrzyli - nie widząc, słuchali -
nic słysząc! B}~liśmy ślepi i g..łusi na wszystko, co czynił, co 

· knuł i przygotowywał odwieczny nasz 'vróg. 
Cięży nad nami jakaś klątwa, ~akicś wiel~i ti:wają~~ ~a: . 

ślepienie. Mimo wielkiego wołama pror_s>kow I myshc1eh 
naszych, mimo gromów i ciosów spadających na nas z rąk 
Krzyżaków czy Fryderyków, \Vilhelmów czy Bismarków -
przecież raz po raz p~zwalaliśmy się odt~rzać zręc~nie po~l
suwanym haszyszem. Zwłaszcza w oslatnun dwudz1eslolecm 
naszej niepodległości! • 

Za nic inieliśmy głosy i wypowiedzenia mądrych staty
stów i polityków naszych, z lekkim sercem i jęszcze lżejszą 
myślą przechodziliśmy nad .mickiewiczowsk~m „:\V~lem:o: 
dem" i „Grażyną". Nad 1111slrzowską sekcją . me1rneck1e.1 
duszy w nowelach ( „Krzyżakach" Sie~1kiew_i.cza prz~pływa- • 
liśmy niefrasobliwie, bez zalrzymama, 111erzadko nawet 
z grymasem, jak nad pierwszą Jepszą „belletrystyką". Nie 
zresorbowały się z krwią i kością i mózgiem naszym palące 
słowa Żeromskiego, Konopnickiej i wielu, wielu innych. 

Zawierzyliśmy beztrosko innym hasłom, nakazom, · da
liśmy si<( uśpić i omamić genialnie wprost preparowanym 

-. I 

. . 

zastrzykom pacyfizmu i tym podobnej l)ropagandzie niem
ców, ich niepojętej ·i rozumem ludzkim nieobjftej obłudzie, 
przewrot_ności i bezdennej podłości. , 

Mało tego! Lekkomyślność i łatwowierność nasza, uprzej
mość (na wyścigi!) i pseudowersalskie maniery czy 'nawycz
ki pozwalały n·awet na bezkrytyczne obdarowywanie u nas 
niemieckich ·kreatur odpowiedzialnymi (.jak odpowiedział- . 
nymi !) stanowiskami, godi)ościami, urz~dami. (Och, jakże 
musieli zataczać si~ ze śmi~chu, gdy znaleźli się sami mię
dzy soba? !) . 

- ·· A taki fakt stawia właśnie przed naszymi oczyma 
• autorka dzisiejszej ~zluki. 

Pan Ernest Gotard jest prokuratorem przy sądzie Rzeczy-
•pospolite.i polskiej. Jakże gorąco przemawia, z jakim obu
rzeniem i · zawziętością obraca ·ostrze swych wywodów prze
chvko oskarżonemu za to, że śmiał uszkodzić czy· rozbić 
pomnik Jana Emanuela, profeśora i doktora historii i so~ 
cjolocrii ! · „~ie ma dziś człowieka - grzmi na sali głos pana 
prok~ratora Gotarda, ____,_ któryby nie przejął się żarliwą 

· myślą Jana Eruanuela, jego namiętnym wołaniem: Dość 
wojen! Dziś wszyscy wiemy, że ręce ludzl~i~ nie ?o _rnordów 
i nezi są przeznaczone, ale do twarde.i 1 zno.inej pracy! 
(audytorium w sądzie cz), li tzw. publiczność hije brawo). 
że Bóg dał nam serca, aby płonęły miłością, nie ?iena.w~
ścią ! Cżyjmy naszego mózgu dla innych celó'~.! Niech 1111-

lionowe armie nie wy1·7.ynają się nawzajem! N tech wodzo
wie rzucą je do giganlvcznej budowy! Miast rechotu ka1:a
binów wolinw stukot kilofów i młotków! Miasto armat nua
rowy szum nasz.vch maśzyn fabrycznych! Dość wo:jen !.:." 
· \Yielkim iclealislą ·i pacyfistą jest Jan Em~nuel. .~1e w_1e~ 
rzył i nie wierzy, by mógł jakiś naród myśleć maczej i chc1ec 

. inaczej ! · . 
I dopiero trzeba było wrzes111a w Polsce_ 1939 r ., lej. ha

niebnej napaści, tych pompejańskich rozwal~n do ost~tm~W) 
kamienia i cegły, tego oceanu krwi i łez, teJ rzeczyw1stosc1, 
wobec której zbladło pojęcie piekła, aby on, Jan Emanuel, 
profesor utopijnej socjologii zrozumiał wreszcie namac~lne 
i nieodwołalne fakty, ich wymowę, całe wslępne studmm _ 
przygotowawcze, precyzyjnie i „nauko~vo" opracowany sy
stem. działania i rządzenia, jego treść I rezultat! 

I wreszcie - cel! 
O tym celu i posłannictwie dziejo~y~n „w}'.brane~?" na

rodu mówi satn Ernest Gotard: „Mozec1e mme zab1c ! roz
u .ieść na waszych mieczach sprawiedliwoś~i, ale. ducha .. m?
jego narodu, ducha zdobyw~ów i władcow me ~al.nj_ec1~ 
nigdy! Krwią naszą urpłodmone są ' nawet. kamfemę z1em1 

• 

• 
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PRZEJRZAŁY OCZY , NASZE 

Przewodniczący sądu 

Prokurator 
Obrońca 

Sędziowie 

Jan _Emanuel 
Marek Emanuel 
Ernest Gotard 

Adamowski } d . . . 
Bałaban ra Dl miejscy 

Matysia)\, prez. Zw. Robot. 
Józefowa 
Julek 
Gruda 
Maria 
Heinrich Kurtz 
Hubert Kolatzky 
Jakub 
Kelner 
Uciekinier 
.Konwojent 

(ZIEMIA OSKARZA) 

D.ZIEWIĘĆ OBRAZÓW NAPISAŁA WANDA KARCZEWSKA 

Bogusław Stodulski 
Janusz Ziejewski 
Eugeniusz Solarski 

oskarżony wa:ini 

Tadeusz Białkowski 
Jerzy Kaliszewski 
Janusz Ziejewski 
Roman Wroński 
Stanisław Jaworski 
Włodzimierz Macherski 
Maria Kierzkowa 

* * * Tadeusz Burnatowicz 
Barbara Ludwiżanka 
Władysław Woźnik 

Zdzisław Mrożewski 

Franciszek Targowski 
Henryk Czaki 
Antoni Żukowski 
Julian Jabczyński 

• 
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Kobiety 
l 

1 więzień 
2 więzień 
Mały „ 
Strażnik . 

Konwojenci 

. ~ 

{ 

.M. Bednarska 
A. Klońska 
z._Rysiówna 

E. Jaworska 
J. Ordężanka 
Ą. Walewska 

Kazimierz Op!lliński 
Antoni Rycharski 

* 
* 

* 
* * 

* 
harcerze publiczność w sali sądowej 

Rzecz dzieje się w latach 1939-1945 

Obraz I. Sala sądowa (rok- 19-1-5) „ 
Obraz II. Gabinet Emanuela (1 i 2 września 1939 i;.) 
Obraz III. Sala restauracyjna w hotelu (4-5 września 193!) r.) 
Ohraz IV. Ulica (wrzesień 1939 r.) „ 
Obraz V. Cela więzienna (wrz'esień 1939 r.) 
Obraz VI. Gabinet Gotarda, dawniej Emanuela (wrzesie~ 193tl r.f 
Obraz VII. Willa Gotarda w Warszawie (okres okupacji) 
Obraz VIII. Tamże (kilka dni później) 
Obraz IX. Sala sądowa (rok 1945) 

OPRACOWANIE SCENICZNE: JÓZEF KARBOWSKI 

DEKORACJE: TADEUSZ KANTOR 
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niemieckiej, ~ choćhyś cały świat kazał spalić - thuirnczy 
Janowi - nie zniszczysz ducha rasy germańskiej! On się 
odrodzi jak Feniks z popiołów, bo jest nadludzki! 'Vielki ! 
Xieśmiertelny !.:." Przyjdzie mu zejść w nory podziemne, 
w piwnice, lochy, ~kulić się w cieniu zw~:cięskich sztanda
rów, w zwojach mózgu się czaić, aż ... kiedyś ... znowu godzina 
przyjdzie ... Pssst !. .. ~ie budzić czujności! ~iech im się mai·zy 
pokoj wieczysty ... 

I wreszcie - on, uczony profesor, on historyk · socjolog, 
Jan Emanuel, potargapy strzęp człowieka - zrozumiał 
i przejrzał ostatecznie. 

„Niech będzie - woło. - błogosła"\viona śmierć i konanie 
zadane z ręki zdraj<;y ! Skowyt katov.·anych ! Rozpacz matek. 
I' dzieci! ='\iech będą błogosławi9nc cierpienia ludzkości, 
które przyjść mnsiaJy, aby się oczy nasze ohvorzyły ! Przej
rzałv oczv nasze! I niech nie zostanie jedna kropla f<rwi, • 
z której by się bestia fałszu i okrucieństwa odrodzić mogła! 
Xiech ni~ zostanie w nas żadna myśl, żadne uczucie, klóreby 
nam zapomnieć o tym pozwoliły! Przejrzały oczy nasze! 
Pomnijcie, by nic oślepły znowu!. .. " 

I . 

* * . * 
Sztuka propagandowa? Reportaż wojenny'! 
Xie wiem .. Może. 
Lubimv szufladki, ctYkiclv, zwłaszcza, jeśli mamv do czy

nienia z autorami 110"\\"'llli 
0

młodvmi i utworami :lrnwskróś 
aklualnvmi. C:okołwiek ·jeclnak powiemy o po"\•yższym dra
macie, jakikolwiek sąd wydamy o jego _ujęciu artyslyc~nyi~1, 
to jedno pewne: ul wór len . (w Poznanm grany pt. „Z1e1ma 
oskarża") porusza problem , nad klórego rozwiązaniem tra.
wić będą noce bezsenne i upiorne - długie, długie, poko
lenia. 

I nic t5·Iko polskie. 
Do jakiego dojdą wniosku? . . 

· 'V chwili ob c c n c j autorka na czele swe.1 s_ztuk1 umie
ściła motto, którego zd~nie końcowe brzmi: „Krółcslwo wy
łącznej miłości nic nadeszło jeszcze!. .. " 

Pesymizm - -czy prawda? ... 
Jest o czym myśleć. 

• 

• 

. ' 
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Wstrząsająca przestroga 

Traktat \Ycrsalski ·pozostawił w ramach wskrzeszonej 
do niepodległego życia Polski parę milionów • 1 iemców. Przez 
lat 20 żyliśmy w suwerennym państwie obok zwartej, obcej, 
wrngiej masy niemieckiej, która nię tylko marzyła o tym, 
aby l_H'zekreślić naszą pi~podleBłość, al~ również. s~:stoo~a- ' 
tycime, planowo organ1zcnvała bierny opor, dywersje 1 szpie
gostwo. Od róku 1!)33, od chwili objęcia władzy w Xiemczech 
przez Adolfa Hitlera, organizacja niemieckiego oporu, rozbu
dowywania aparatu sabotażu i szpiegostwa, przybra·ła formy 
zup~łnic jawne i zdecy'dowane. Sprawom tym, temu bezrad
nemu i bezczynn_emu' przeważnie przyglądaniu się z naszej 
strony robocie, której celem było tradycyjne niemieckie 
„Ausrotten'' poświęciła przed wojną swoją killtulomową 
powieść spółka pisarska Helena Boguszewska i Jan Kornacki. 
\V powieści Lej zatytułowanej „Polonez" jest tom „Deutschcs 
J Ieim", w którym autorzy z niezwykłą wnikliwością i spo
strzegawczością dali obraz i aualizę akcji hitlerowskiej na 
terenie ziem ·Polski. Było" to przerażająco złowrogie dzwo
nienie na alarm. Xieslely ludzie rządzący wówczas Polską, 
urzeczeni niemiecko-polskim paktem u nieagrfsji, wci:rn
ni~ci w śmiertelne wiry Monachium, zlekceważyli tę prze
strogę, przeszli nad nią do porządku . .Jakie to dało rezultaly, 
do czego doprowadziło, wie -dobrze każdy komu historia 
naszych ziem zachodnich w· okresie woj ni jest znana. 
"' Autorka sztuki ;,Przejrzały oczy nasze" ~jęła się zagad

nieniem, któremu Boguszewska i Kornacki poświęcili swoją 
powieść. \V szeregu luźnych, krolkich obrazów, pisanych 
w roku 1912, ukazuje ona, w jaki "to sposób ludzie Hitlera 
korzystając z naszego braku czujności, z naszej słabości, nie 
tylko bez żadnych przeszkód z naszej strbny mogli roz~.vijać 
przed wojną dywersyjna-szpiegowską robotę, ale też, jak już 
.rodczas wojny, po straszliwych i·zeziach w szeregu miast na 
Zachodzie, żeby wymienić tylko Bydgoszcz, ludzie ci w cha
rakterze prowokatorów umieli wedrzeć się w kierownictwo 
naszych ruchów podziemnych, umieli dotrzeć do naszych 
tajemnic. 
' Autorka sztuki ukazuje ·duszę niemiecką w całej jej na

gości ohydzie. Były prokurator pańsl"\\'a polskiego Ernest 



Gotard, który po wybuchu wojny demaskuje się jako i 'ie~ 
miec, a później w charakterze gestapo_wca na terenie War
szawy staje się agentem-prowokatorem, to postać nie tylko 
świetnie zarysowana pod względem scenicznym, ale też od
zwierciedlająca z całą jaskrawością zgniliznę moralną, 
w którą spoleczność niemiecką pogrążył hitleryzm. 

St~ona polska przedstawiona została przez autorkę jako 
zbiorowisko ludzi szlachetnych, ofiarnych, gotowych ponieść 
śmierć· w obronie sprawy, ale słabych, miękkich, nie wypo
sażonych w tę nie.ufność, która po\.vinna cechować wobec 
wroga człowieka walki. 

Jako postać czołowa reprezentuje ją prof. Jan Emanuel. 
Je~ to człowiek oderwany od życia, teoretyk, fantasta, ma
rzyciel. \Vojna, która go zastaje na zięmiach zachotlnich, 
to dla niego coś w rodzaju uderzenia gromu. \Viedział, że 
Niemcy to element obcy, Polsce niechętny, ale w swoim 
naiwnym idealiźmie, nie wyobrażał sobie ani na chwilę do 
czego będą zdolni, gdy padną pierwsze bomby. Na świato
pogląd· profesora Emanuela nie wpłynęły ani przedwojenne· 
obozy koncentracyjne, ani. ·zabór Austrii, ani podeptanie 
Czechosłowacji. Ciągle wierzył w jakiś. bliżej nieokreślony 
pacyfizm, ciągle marzyło mu się pokojowe wyjście z sylua
cji, z . której w istocie rzeczy wyjścia nie było. Trzeba było -
dopiero miesięcy, nawel lat, potwornych doświadczeń wojen
nych, bezpośredniego zetki1ięcia się z hitleryzmem, by pacy
fista zrozumiał, że w pewnych sytuacjach, w pewnych wa
runkach tylko siła 1110że unieszkodliwić zło. 

Kaiwna ufnośl: w stosunku do okrutnego wroga, brak 
'realizmu w ocenie 1 spojrzeniach, cechują nie tylko główną 
postać sztuki, profesora Emanuela, ale również inne jej po
stacie. Gdyby tegp nie było, nie byłoby również możliwe 
wdarcie się gadów niemieckich w samo gniazdo polskiego 
oporu. 

Sztuka Karczewskiej, autorki o miękkim, czułym, czują
cym sercu, to ńie tylko reportaż z minionej przeszłości, to nie 
ł)'lko próba scenicznego ujęcia okupacyjnego koszmaru, To. 
również pewnego rodzaju klucz do zagadnień tak trudnych, 
tak skomplikowanych, jak historia naszych klęsk w pierw
szych dniach wojny, jak powstanie warszawskie. To ukaza
nie w świetle kinkietów scenicznych naszego braku realizmu 
politycznego, naszej naiwności w podchodzeniu do zasad
niczych zagadnień. To równocześnie \vstrząsające w swej 
prostocie, a chwilami naiwności, oS'trzeżenie przed tym, by 
błędy te, które nas tyle kosztowały, stały się nauką na przy
szłość. 

Jacek Friihling 


