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MURZYNI W STANACH ZJEDNOCZONYCH 

Ojczyzn:i murzynów jest kontynent afrykański. Tu murzyni zorgani
zowali własne państwa tworząc wysoką i oryginalną kulturę, prawie 
doszczętnie zniszczoną przez białych zdobywców z epoki rodzącego się ka
pitalizmu. Bezwzgl~dna pogo11 za zyskiem nie tylko zniszczyła kultury 
afrykańskie, lecz również stała się bodźcem do przeniesienia murzynów jako 
niewolników na zachodnią półkulę. Pierwsi uczynili to Hiszpanie około 
r. 1510. z zamiarem użycia murzynów do pracy w kopalniach złota i srebra; 
później praca niewolników afrykailskich staje się podstawą ustroju rolnego 
w Brytyjskich Indiach Zachodnich: w roku 1619 pierwsi niewolnicy murz~ni 
zostają wprowadzeni do kolonii Virginia w Ameryce Północnej. Ekono
miczna ekspansja pa11stw europejskich w XVI, XVII i następnych wiekach 
staje się przyczyną wprowadzenia siłą murzynów na kontynent ameryka1'i
ski, tworz:ic system niewolnictwa, na którym opierała się przede wszystkim 
rolnicza eksploatacja kolonii. Zwłaszcza południowe kolonie Ameryki Póln. 
rozwijają się niezwykle szybko, dzięki uprawie cukru, tytoniu, bawełny, ryżu. 
Podstaw<! rentowności tej uprawy jest bezpłatna prac czarnych niewolni
ków. Równocześnie handel niewolnikami staje się jednym z najbardziej 
zyskownych przedsiębiorstw wzbogacających l·olonie, kupców i kapitan.ów 
europejskich a przede wszystkim Anglię, która po zacieklej walec zdołała 
zapewnić sobie monopolistyczne stanowisko w tym handlu. B:>ł to tzw. 
handel trójkątny polegający na tym, że okręt wyjeżdżał z Europy załado
wany alkoholem i świecidełkami do Afryki, gdzie te towary wymieniał na 
niewolników kupowanych lub porywanych gwałtem, zawoził ich do Ame
ry ·i, przc<lawal z ·kolo aln) m zyskiem i wracał do Europy załado\vany 
bawełn~. cukrem, tytoniem itp. Pochodząca z tego handlu kumulacja kapi
tału stala się podstawą rozwoju kapitaliz~u przemysłowego. 

Murzyni zatem zjawili się w Ameryce jako niewolnicy i ich położenie 
w spoleczc11stwic ameryka11skim jest do dziś wyznaczone przez fakt ich 
dawncg niewolnictwa. Tym również staramy się tłumaczyć zjawi ·J·o, 
że w społeczeństwie, które w ciągu XJX w. było najbardziej demokra
tyczne, w którym obywatele rzeczywiście df\\ iii ze stanowych uprzedzeń 
f~odalnej Europ;:. w .~ai!-twie, które budowało ię z myśl ą niedopuszcze
ma do powstania rozmc stanowych, powstała najgroźniejsza różnica 
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ka tow a i najgwaltownie jsze uprzedzenie społeczne, mia nowie i przeko
nanie o bezwzględnej niższości czlo~ •icka odmiennej ra y, czlowicka „kolo
rowego". Demokracja i równo· ć wszystkich ludzi - ideały, w kt6re 
c·w ·ze ·n: /\mcrykanic zczcrzc wi rzyli, nie obejmowały murzynów. Po
stawy i przyzwyczajenia wob~c murzynów uksztallowm1e między panami 
i niewolnikami znalazły wyraz w rasisto\\' kiej doktrynie niższości ra.o
wej murzynów. 

Jakie było pol10żcnic niewolnikó\\' w tych koloniach angiel kich, J·tcjre 
później utworzą Stany Zjednoczone? Poszczcgól~ kolonie \\ Af!le~) ce 
Póln. już w drugiej połowie XV!I w. wypraco\\'UJ<J u taW) okreslaJf!C 
prawn polożenie ni wolników .. W Virginii ni~wolnict\. ~ rnurz) nÓ\\ _uz?-
:idni;.n początk \\P ich pooan twcm. Jeiclnakzc na m1eJ e uzasa~~en!a 

religijnego rychlo wchodzi uza adnienie ra·ow~: Mu~zyn. chr~ ~1Ja~1~ 
pozostaje niewolnikiem, poni \\aż jest cz~rny. • 1c\\. olmkam1 byl~ r 1\\ mez 
wszyscy potomkowie murzynó ~· i mieszancy wykaZUJilCY n~wct m. z_rn1czn) 
01L et ck krwi murz) r1ski j. Murz) n był tylko ilą ro bocz•! 1. ~\'artosciu." ano 
go i liczono się z nim tylko z wzgl~du na_ Jego ~żyt~c~~o c _ckonom1czm1. 

ie woln b) !o mu posiadać broni. podrozowac go. ~111 ami al ho opu. z
.. ,"· wvznaczon eh terenów bez pi emn~o z zwolema lub korty Ina
łych, ri'' wolno było zbierać się murz~nom w jnl·iml·ol \'i.ck c lu bez o~ec· 
no ~ci białego. ani tnwiać op ru jakirnko)wiek_ zarz, dzcmom !u~1 ~le ) z;o~n 
białych. Murz)ni ni ~1~ li p.ra \"a zaw1 :arna. lcga!n. eh .malz ~si~·. n~e 
po~iadali prawa wla no 1, am pra\\ a zaw1 rama kontrnklo . Zm ." !em 
kohiet\ murz\r'l l·icj nic b)ln prz t p h\em 'obce pra\~a. I z tr.1. towa
n h_ io jal o "u zkoclz. r ie w!a no· ci j j pana .• _K _imz r~ par. zal ~alo _< ~ 
wo.i pana . Dzieci niewolniki'\ b) I) \\la no 1 pann 1 rodzic' m 1111eh 
'•obce nich żadn~ c 1 zob wi'!Zari. I z lakż i żndll) h pr:I\\ · 

Prz ce foko lem11 wyz) kowi cza rn) eh r) chi po In.in I) i . rh~ ) . pr~c
ci, ·u \\ r. !727 tak\ akrÓ\\ w Pn "\\\anii zaz.1dnla zn1' 1ema m · 
wolniclwa i w r. J 7fi I k\\'akrn nadali \\ ołno · ( \\ im nic\\ ol11il orn. 
\ oJ-re ie wojny o ni pn Il cYlo'ć ·stanc)\\ Zjcd11 zon)ch, stan) p<'lnn n; 
, których ocl ·etck niL'\ •olnikch\ h) I nieznaczn). p tr. kl.owały n~ ·. r!o 
spraw rc'wn ·ci w z) tki ·h ludzi Rn'P z J kampamę o zm 1c111 
niewolnictwa. W jej w)niku ni które tan) znio I)'. ni \\olnkt." '. r. 1801, 
a w r. 1807 kong re zahrrnił prz)\\ ozu ni olnik 1\\ o tan w Z Jednot z -
n. eh p cząwszy d 1808 r. W l) m am) m rol u. ,\~glia z_m~ i nie\\ olni :t\\. 
i lal· zo faje poi 1żo11y l'r' · lc<raln mu h.'111.ulo 1 me_wr!lr11ku\\ . _O Z)_\\ 1 1 
prz myl niclcgal11) g!ó\\ ni cl Am r) h rolko\\ J 1 poludr11< \ J trn a 
jeo::.z z dziesiątki lat. 

krlnakż' po r. 181." zacz) im ie; ol re 
a\\ elr1\ \ slann h polu lni \\ ~c.h. Plan la<: je 

nnw Ób zary \Vzra. la zap trz 1 wani' na 
imporf11 ni w lnik1"w z Afr) ki (w I,!, eh I 
wiczli z Afr.ki di Amcr)ki Póln. 

czę.ciach 
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gl~bę i teraz wyrównują woje dochotly handl m i tran portem niewolni
ków. Cen: murzynó" podno z:i si~ SZ) bko. ulegając niekiedy znacznym 
wahaniom. Wzrasta również szvbko ilo · ć murzvnów. Wzrost len przed-
stawia załączona tabelka. • -

Rt>I( l!o!ić murzynów Rok Ilość murzynów 
w Stanach Zjedn. w Stanach Zjedn 

1750 220.000 1880 G.580.000 
1780 162.000 l!JOO 8.883.000 
I OO 1.002.000 1910 !J. 27.000 
1820 1.771 ooo I 20 10.163.000 
1860 4 141 ooo 1930 11 891.000 

riewolnictwo roz\\ ija itt przede \\ zy. tkim na południu Stanó' • Zjedno
czony h. W stanach pólno n. eh ani klimat ani warunki go.podarcze nic 
pozwalają na łat\\ a eksploalacj~ pracy niewolnikÓ\\. a poza tym napływa 
tu stal silnn fala białych imicrranlów z Europy. do tarczających dostatecz
nej ilo·ci tanich rąk roboczych. \V kuł k tego panuje tu <Jlmo fera prz)ja
jąca tendencjom Io zni i nia . temu ni woli murzynriw. W ciągu rozwoju 
i n<Jrastania konflikt i\\ na tl og-(1lncj polit) I i go podarl.'zcj między r~ni
CZ) m poluqniem a przcmy~lo\\ ą p ·ino a prawa ni \\o I nich\ a staje si9 
niejako sztandM m. pod kh)rym k11piają się rozhi żnc in tere ) amen ka(1-
kie. W Stana h pó!n cny '.h rozpoczyna ię gwałtowna kampanh1 o znic
ieni ni wo lnic wa _ k:ero\\'ana przeciw tanom polu lnitJ\\ ~ m. Od grała 

\\ niej wiell·ą rolę pow z chnie u na znana ,.Chata Wuja Toma", napi ana 
przez znana pi ark~ amN} I ai"1 k, Harric Bece her· to\ i opu blik.\\ ana 
w r. 18~2. W~\\ olala ona ni ·J, chane podniecenie i W) l\\ orz} la w ~lana h 
pólno ·ny h nastr1'j kru jat prz ci\\ nic\'olnich u. Plantatc rz~ z połt1 !ni. 
j dnak ... przeci\\ iali ię g r~1co zni sieniu nic\\'olnicl\\'a. \V) tarczy ·pojrz"Ć 
na taty ty!· produkcji baw In), ż by zrozumi 'Ć i h op<ir. Miano\ ici 
' la lach 1822-1831 pro lu kc ja bnwcln) na poi uclniu W) 110 iła I milion 
hali; w r 1 ~3 - 1,ri mil; \\ r. 1840 - 2 mi!; 18fi0 - :3 mil; I GO -
5 mil.: oczywi • d len wzro t produkl·ji ~zedl w pnrze i wzro t m il ·ci 
niewolnik{" \V sarn) h ni wolnikacl1 ~tany p h1clnio\ in w tow a ty 1.5 
miliarda dolarów. Rz ·z ju na. że \ · t) h ''a runka h arrrum nly !, czno
reli ijne b}ly mal prz koli)\ 11ją c. 

Wojna. która \\ r. ! I \ ) buch la międz. tanami południo wym i i p 1-
nocn) mi ni b) la j rl. nil w jną o zni i ni' ni \\ o!nic! \a, ale \\ j j toku 
_pra\ a nic\\ oli mtrrZ) n ·w z lała rnz ,·iazana. W ol r si '•ojn., I . I) cz
r ia I ~ r., pr z cl nl Lincoln orfa za znie i ni ni \\ olnicl\\ a na przc
strzen· całych lam)\\ Zj rlnoczonych, <t trz) na tn poprawka do konsl) lucji 
U\\ iccznia te d kl<Jracj . Wojna zaJ,micz. łn ię kl~ ką tan ·m poltirlnio
wych w r. l8liG. (Przebieg \\ jny cl imo\\ •j i jej tlo poleczn i-oh)cz:1j1 w 
znan ą u na z p ' ieści Margaret Mi! h 11 „Prz minę! 1 z \\ ialTl'm"). 
Pro bi m murz. i'1 ki \\ Stan:1ch Zj lnucznn) eh w ze<ll \\' no\ q fazę roz\\ Qju. 

Emanc) pan ja po zą J·o\\ o '' znaczn) rn topniu pogor zyla Io m11rz -
nów. Jed nym wiclom}m znnki mich \\Olno"ci h}I > zlik\\id \anie targÓ\\ 

. ni wolnik6w. Murzyna nil' wolno było zaprowadzić na lar~ i prz la·. Lecz 
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pod innymi względami polożcnie ich stało się rozpaczliwe. Mianowicie pan 
- w swoim własnym intere ie - zapewniał niewolnikom utrzymanie gwa
rantuj;1ce ich zdolność do pracy. Ta podstawa utrzymania teraz znika. 
Trzeba bylo znaleźć pracę dla byłych niewolników, znaleźć dla nich środki 
utrzymania. .Mówiąc inaczej, po zburzeniu instytucji niewoli trzeba było 
dokonać tahej rekonstrukcji spoleczer1stwa, żeby stworzyć w nim miej ce 
dln woln go murzyna jako- pclnoprawnego obywatela, utrzymuj;!cego się 
z pracy podobnej do pracy inn~ eh obywateli. Lecz murzyni, któr~y od po
kolei"1 przeszli szkolę nie~volnictwa, by!i mało. podatnyr:i maten~le_m na 
zwykłych obywateli. Nałezało zatem ałbO usunąc wszy~tk1ch !11urz~now ze 
Stanów Zjednoczonych, albo przy pomocy nadzwyc~aJnY~h srodko.w P?d: 
nie~ć byłych niewolników na poz}om białych rob?tmk<;>w, az7bY. mogli z ,m!111 
swobodnie konkurować na rynku pracy. Pomewaz usunięcie murzynow 
było niemożliwe, pozostawała tylko druga droga podniesienia ~eh do pozio
mu przeciętnego obywatela. Była to droga dług~. trudna i .kosztown~. 
Przeciwko podnoszeniu murzynów na wyższy poziom zorganizowała się 
zdccyd°' ana opozycja wyższych warstw społecznych, a w dawnych sta: 
nach niewolniczych - całej ludności białej i zanim ten proces kulturalnej 
asy{llilacji murzynów poczynił pewn'e pos~ępy, w Stan.ach Zjednoc~?nY~~ 
wytworzył się silny „duch kast)", ~lębok1c. uprz~.d.z~me wo~cc „mzsze1 
rasy, na podłożu którego łatwo wyrastała menaw1 c 1 zbrodnia. To uprze
dzenie stanic się naj\ iększ~ zaporą na drodze do awansu 'lpolecznego 
in urzynów. . 

Przed wojną domową i emancypacją istniała w_ sta_n.ach ~łudmo_\;·rc~ 
pewna ilość murzynów wolnych (ok. 4"50.000 .°? 4:o m1l!ona ~1ewolm~o\\) 
przeważnie mieszań ·ów obdarzonych wolnoscrn mdyw1dualn~c. . Byli to 
w większej czę:ci potomkowi białych panów. w~~av.:alo.by się. z_e _wol n~ 
mul at m 'gł zostać zasymilowany przez ~polec.zno-c b1_ał) eh. T?k. Jedn.ak 
nie było. Jako „kolorowy" traktowany J_est c1,1gl~ ~a~dy człowiek posia
dający nawet niewielka do~1i? zkę k:w1 . murzy11sk1~J·. . Problem „prze
chodzenia" (passing) mieszancow do białej społccz11osc1 JCSt. bez przerwy 
aktualnym a pektem problemu murzyń ~icgo w Stanach Z1edno~z?.nych, 
dyskutowanym w czasopismach. Dyskus1ę na temat „przechodze~ia roz
poczęło po woj ni czasopismo. „C~llier's" artykt_1len~- ~t.: „Kt~ 1est mu
rzynem?", opublikowanym. w , 1erp~1u 1946, przy~mu1,ic. ze ok?Jo 30.000 
mieszarkó\\' rocznic zosta1c wchłonu;tych p_rzez b1al.! spo~ec~.nosc. Na to 
E. W. Ecl'ard w artykule pt „ Ile murzynow »przccho_dwi:? ?głoszonym 
w American Journal of Sociology" w mnju 1917 •. twierdz?, ze cyfra ta 
jest' znacznie przesadzona, że najw:~ej „pr~cch~dz1" roc~n!e ok~ło 2?~0 
murz\ nów. Jak widzimy, zagadnicmc asyrmlac11 rasowc1 1cst. mezw} ~le 
trudne. Dlaczego? Slqd pochodzi to ści I przeprowadzanie granicy 
(color line) między rasami? 

Prżyczyn tego zjawi ka należy zukać. w skł~dzie ludności hi~lcj w P.o: 
łudniowych stanach przed zniesieniem mewolmch\ a. Masa t J ludnosc1 
składała sig z „biednych białych", tzn. bi~lych ~.Yj:1cyc~ z w~as~ej pra.c~, 
~z sto nędznic. a w każdym raz!c znaczn.1c pomz.e} poz10mu zycia wla ~1-
cieli niewolników. W r.1860 po 1adaczam1 mewolnikow było 35.000 rodzin 
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liczących około I 750.000 członkclw, podczas gdy liczba biednych białych 
wyno iła 5.250.000. Miętlzy murz} nami i bi cln~ mi białymi i lniał oczywL ty 
konflikt na tle ekonomicznej konkur ncji, wzmożony po \\ yzwoleniu oba\Vil 
bialych nrzed polityczn;i i spolcczn;i majoryzacją ze trony murz) nów. Ta 
obawa i konkurencja ekon miczna stanie zawsze na przeszkodzie próbom 

Scena :; •• Lad111·::11iry : ::a adami" 

u·ystau·ionej u· Paryżu w teatrze A111uinr. 

zjednoczenia klasy robotniczej bez wz~lędu na kolor skóry. \V oparciu 
o ten antagonizm mogła kia a rządząca wprowadzać zawsze do u ta\\'o
dawstwa stanowego "•szelkie ograniczenia skierowane przeciw murzynom. 

Tak więc zaraz po emancypacji rozpoczyna się otwarty konflikt ras. 
Sytuacja ulega zaostrzeniu wskutek metody przeprowadzenia emancypacji. 
System niewolnictwa został obalony \\' ciągu wojny domowej, rujnującej 
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stany południowe nic tylko zniszczeniami wojennymi, lecz i poz ba\\ i ni 111 

plantatoruw ka pita lu. jal'i przct! ta wiali niewolnic) .• 'ie \\ ii;c dzi\\ ncgo. ż 
wszelkie prób! rozwlqzania sprawy bytu i polożenia murzynów po ich 
wyzwoleniu napotykały na zdccydowan<1 opozycję za strony bi alej ludno· ci 
poludnin. 

Emancypa ·ja nadała murz) nom prawo za\\ icrania małże1i h • za
pewniała do ti;p do zl<oly, dała !prawo pozywania do 11du. Lecz w da\\
nych tana h niewolniczych murzyn nie mógł b) ć dzią przy i gl)m, nic 
m "gł służyć w milicji, nic miał pr:rn a gło owania. ani pra\\<i prawo\\ ania 
urzędu publicznego. Równocze ·nie szere lani'\\ południow) eh wpr wa
dza dla murz)nt>\ prz mu prac), żeby prze ·i\,·dzialać zcroko po ;vojnie 
roz~ow zeehnion mu wl "cz_go~t ~· u. Zmu z:111'!J murzynów d podpi. ywani11 
umow prac. wpro\ edzają~ ni zmiernie urowe k:Jry za niedotrzymani ich. 
\\ r. 18 Kongre dał murz nom r"wno·~ obywatel Rn, zabraniajf)C p -
szczególnym fanom ukrr"1eania \\ ulności mur z. nriw, a \ d\\ a lata p6źniej 
poprawka do kon tytucji Slan(w Zj lnoczonych zap \\niu, że nikt ni 
może hy~ pozbawiony prz. wilejów oh)Wat I kich z powodu ra ~'. lub 
uprzedni !! niewolnictwa. W r. 1875 u bm a zap wnia murzynom rowne 
traktowanie w teatra ·h, l·ol jach, hotelach i mi j cach puhlicrn. di. W~z) t
kie pow. ż ze U'tawy z~ tal;· przi:;prowadzo~e p~z~z par,lię r puhlikań ,ką. 
Byfa to partia wzra taJ< ce1 w siłę kla ) ~rcdme1 z p !nocnych lano\\! 
dażącn do zapewnienia ibi dominacji p~ilITycznej ~a~ ar)slokrat. zn)m: 
plantatorami południa przy pomocy glo.:o\\ murz)n 11 h. 

Wprowadzone po wojnic l l i 15 poprawki do lwn lylucji tanów Zj dn. 
zapewniał) murz)n( m prawo glo owania. , a tej p d lawie w latach 
1868 - 7(i m1irz)ni uz) kali znm:zn. \\pl)\\ na rząd) '\ tana h połu
dniowych. Mimo, że wplyw t n był w zy kiwany przez polil. kt)\ republi
ka(1 kich do różny·h, ni Za\\ ze czy tych c t ·w, ~· okr i l)m murzyni 
dali do~ ód wokh zdolności do spra\\'o anH1 rz 1 '\ , wpro 1. adzaj,!c cal) 
szereO' reform, znoszQc kar) chlosl). pi~tn 3nia, pr rr!erza i ograniczaj:!c 
'.:art;! micr ·i. Murzyni ni zawi 1i zaufania p rlii r publikaii ki j. L cz io 
paraPż wani · \\pl) wów "r ,...i ·J1 murz) m ni trn at dłwr . \V iaau 

następnych 20 bt wysyłają oni <Io pnrlam •ntu \\ óch - na torów i 13 repre-
• zcntantciw posłów. R 'akcja pol11d11ia j t bardzo ilna. Wzmożonn jest o!1a 

tvm. że na cz le ruchu 1111irzy1·1 kiego na południu tają lu zie z sla111 \\' 
p.ółnocnych obdarzeni skłonnościami do z. bki rr hogacc1~in. i,. i tzw. 
pogardliwie „carpct-hagg r " i „ - ·al a wa~ " po 1 p zor m 1 piek1 n~rl mur7;Y· 
nami i pełnlcnii1 urzędów przeprowadzaJIJ ~l"matyr.zne okrn1lame stmio~v 
południo\ ych. Tol ż reakcja j t o~lrn. Pn kilku lalach władza na poludn~u 
prze ·hodzi w ręce połwlniowcó\\. \V r. 18 3 u ta \'a z r. 1875 zo hi1e 
zawieszona jako sprz czna z kon tytucj.. Zar:iz po \\ ojnie powstaj 
l(u rlux nan. tajny związek polityczny kierowan) przeciw „carpel
hagrrer " i murzynom, ktCiry przy pomocy .,pm\\ a lynchu" tzn przy pomocy 
gwałtu i mordu likwiduje ich wpł) w na bieg praw publicznych. 

Po iem z~~h lala h nę<lz~ f>O\H>j 'rmej r ·on trukcja na f>C\\ icn cza 
znpl \\'nil a murz) nom udzi.ał we \\la Izy i ot\\ rz) In 1 r. pckl) vy możli
'' ~ ·h warunk ·,, Ż) ia. Mianowicie pe juln himo nadawało im zi mię 
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i umożli\\ iało dzierżawy farm. Lecz już około r. 187b \\pływ polil)czny 
murz)nów zo~lajc złamany, rzecz jasna nic bez naduż)ć i g'\\altów. W ~a
nnch po!udniow)ch u tawoda\\ two _tanowc \\ pro\\"a<lza zer g ustaw kre· 
rowan) ·h J rzeciw murzynom. Ogrnni zon 1 i h pra\ .' ofosowania \\ ~rn
\\'a<lzając szereg klauzul rcdukuj'lc)ch liczb~ ":).bo;cow, .a tak pamy :I~· 
nv1.:h, bv dulkn~ly prze-de w zystkim murz) n \ 1 1m1grantow. Manowi ·ie 
L)l)'lo ·\\anmki na_tt;puj:Jcc: I) Wyborca musi u11:1ieć <:Z)lal- i pi a~ (w_t~'I11 
ukre. ·' ol«>ło .1)0% murz) nów li) Io nna1f al>etami). 2) \V) borca powmicn 
po iadać maj<!l · przynajmni j wart ci 300 lol. i płacić podatek. 3) Glo
sować moż tylko tC'n, kto zapla i pecjaa1y podatek W) bor ·z). ) \V)borc 
m•>ŻC b~ć tylko obywatel po iadaj:1cy r gularn). z~wóc~ lub zntr~tdni ni ; 
S) < d \\n· m g~ t) !ko żol11il'rze lub potom ko\\ ie zołmer.z~. ~1) Glo ~\Hl 
111 <T< l)lkJ o hy <> ni skazi eln j pinii „r z11mie~~ce wlasc ~1 obo\\iazkt 
ob wat lsl<ic". 7) „Klauzula dziadka" 1rzekała, ze g!o owac mog:r t) lk 
o ib~ kt r miały pra\ o rło u \\' r. l !J7 (cz)Ji przed naclanie:n murz)nom 
I ra\\ n r!o O\\ ani;1), oraz pol mk<t\\i laki h o~ 'b. 8) Jłoso·wae morr;:i t_ 11 1 

o 1hy rozum i ji! kem t) tu ·j 1 umieją ją intcrpr to.\\ ać. Ta _klauzu~a 
la ;vała m żno · ~ z rokiego \\ klu za ni a d p;lo owa ma wsz) "lktch o o 
nicp<>ż, dan) h z pun 111 \\ idz nia kombji W) IJorcz j. _Pozbrrn ic~i murz)_-
11!)\'.' pni\\ .i glo u przy pOmL> y 1><>W) ż zych . ztu ·zek mialo powa_z 1 k_ut~1. 
Pr~rno gło owania hylo prze !eż br nią ob) ~ atel ką ila\\ n) ~1 r:1ew~l111' o\\: 
w wal c o ulrz}m:rnie pozycji w poi zci1 l\ ie: _Pozba\\_ie~t k~ bro'.11 
a n·wnoczt' ·n! t k nomicznie znaczni slab i i mmcJ \\') roh1em pohtycLnte 
r:mrz)ni zo taj ii \\ yklucz ni z ży ·ia poli\y('znego na z:1 .. d!~ższy. 

W parze z t. eliminacją z żyda politycznego szło bn~zan_ie. ·p<1!ecznc~' 
i e ·onornkznego poziom u murzynów. \V->rO\\ a<lzono r 1Wrn z.~ ta\\ Y 
o rtO\\'Ylll podd:1i'1s!wi • murz~nÓ\\' .'' )kOn) ~·a~c. z. alą .urowosc1~. _Naw l 
najmni jsz wykroczenia lckkomysny ·lt lub mes~v1~<l~m)ch mt.1r~yn~w 7:0-
lajq z ·ałą sur<iwo · ·,l karane więz:cniem. W1ęzie~ia zapcłrnaJ<! ~1? me~ 

winmmi oiiarnmi; zeznanie murz)na przed Sc!d m Je t bez warto _c1. .Ja~ 
wykaz a I y gło · ne rewizje procC's<'i\\' przepro\\ a<lzane ~,- kule~ :;;lara1~ p::i 1 l11 
k<,rntmbl)czn '.i. I kceważenic zernai'1 murz) JJÓ\\ m1:1ło mi JSC~ Je zez .. 
,,„ cza ie mię<lzy \\Ojnami ;\\ ialO\ ) mi. Lecz wt ly \\: o!·re ! reakq1 
anl\ rnurz\[1. kicj na p lu<lniu \\ ystarcz)fo dowolne o·h1rzcmc białego, by 
n1u~z na ·.kazać na <llugi' \\·.ir~zienie. \V len ro- ih <:.twarzano pozory 
wielkiej fali przestępczości w· ród murzynów. Ocz) wiśde, że ~\'o jna do-
111(1'\ a i w 'lad za ni;i kl:ica il inoralizncja wytw~rz) la na polt!dmu znacz~'! 
ilo "t: czarn) h prz ·t~p<:r1\\· i wł6cz~O'Ó\V n:chezr1ecznych zarowno dla lna
ł:ch jaJ.. i czarn! ·h, a i~tni<'ni tej k_at~orii murz.~nów <la!o po<lstawy .<lo 
zrodzC"nia _iQ milu o nie u i) teczn · połl•czncJ \\ z !k.ch murzyoow. 
Z\\ In szcza w r. 1893 \\ h1tek I pr ji go 1 larczej zm<ig-n i~ w ~ri)<l mu
r z'. n 'iw fala prze t~pczo~i, ~o ,,. nasl~J>Sl~ie prO\~~dzi do h<~rl~arz~·i~skich 
i okr"!!ln)<'h ak!Ó\\ z •msty z stron) biale1 !u nosoi. Lecz JUZ \\ re.e lal 
prz Item pe ·jaln u. lawy lanowc upowa~niają_ 11rz~dn:1kó,~· <!o oddawania 
m11rz\ nów d J pracy przymu -owej przez hcytacJę. Przed 1~h1orcy potrze
huj;i )• rąk do prac~ nn dro<lze przelar~u. wypo~)czaj:i n~urz~nów do prncy, 
majqc na<l nimi pelrH! władz~ prz) mimmaln J kontroli pa1dwa. Było to 
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gorsze od niewolnictwa, gdyż właściciel niewolników liczył -ię ze stanem 
murzyna, w którego inwestował pewien kapilal i któu był jego własnością. 
Ten wzgląd odpada. Aresztowani pod byle pozorem murz) ni ą umieszczani 
w obozaoh pracy pod strażą najniższej moralnie kategorii białych i wysta
\\ iani na wszeł!-ie tortury i nadużycia. 

Ten ystem doprowadza do zaniku poszanowania dla prawa. Sędziowie 
są .wybierani tylko na krótki czas. Wytwarza się opinia, że decydującym dla 
. ąm: wzgl~dem jest kolor skóry pod ądnego. Skazanie białego na roboty 
przymusowe było możliwe ł}lko \\' wyjątkowych wypadkach, natomiast 
~1u~zyna można było skazać na podstawie podejrzenia i dowoln go oskar
ze111a ze strony białego. System ten był o tyle rudnicjszy do usunięcia, że 
z \\')dzierżawiania murzynów do pracy stany ciągnęły znaczne dochody. 
Na murzynów s> tern ten wpływał w najwyższym stopniu demoralizująco, 
a obdzy pracy stały ię szkołami przestępstwa. Równoleg:<! z t) m procesem 
el:minacji murzynów z polit>ki i ich degradacji społecznej ustalają s:ę for
my odróżniania rasowego, O<lzielenie miejsc zamieszkania, odziełenie miejsc 
rozrywek, wykluczanie murz}nów z instytucyj publicznych i szkolnictwa. 

Mimo tych ciężkich warunków murzyni wykazali niesłychaną odporność, 
przede wszystkim bio ogiczną, jak o t>m świadczy przytoczony wyż j ich 
ciągły wzrost liczebny. Lecz równocześnie murzyni poczynili szybkie postę
py pod względem ~ntelektualnym i g spodarczym. W r. 1860 umiejętność 
a:iania i pisania posiadało 9% murzynów, w r. 1870 - 20%; 1880 - 30%: 
1890 - 42.9%; 1900 - 55.5%; ł910 - 69.6%; 1920 - 77%; 
1930 - 83.7%; Jednakże w słabym rozwoju szkoln:ctwa zwłaszcza średnie· 
g·> w stanach południowy h zaznaczyła się polityczna bezsilno • ć murzynów. 
Nauczycie!e szkół murzyńskich otrzymują znacznie niższe wynagrodzenie 
niż nauczyciele szkół dla biały h. Upośledzenie murzyn ·w zaznacza się 
przede wszystkim szkolnictwie średnim, jak ilustruj poniższa tabelka 

Nazwa tanu Procent murzynów llo'ć szkól śred. w r. 1925/6 
w r. 1920 

w ludności stanu murzyni biali 

Mississlippl 52.2 15 200 
l.iouisia na 39.8 4 393 
Getirgia 41.7 12 309 
Florida 34.0 2 141 
Póln . Carolina 29.8 49 494 
Virginia 29.9 19 429 
Arkannsas 27.0 6 220 

W niektórych stanach nie ma wcale publicznych szkół średn!ch dla mu· 
rzyno\\, a w ogóle w stanach południowych tylko 9.5% dzieci murzyński h 
uczęszcza do szkół średnich. 

Dla pełnego zobrazowania położenia murzynów w Stanach Zjedńoczo
nych trzeba jeszcze powiedzieć kilka sl{1w o ich udziale w życiu zawodo· 
W}m i gospodarczym. Entuzjaści rozwoju go podar z.ego Stanów Zjedno
czony<..h na ogół zapominają, że podstawy tego r zwoju położyła bezpłatna 
praca milionów niewolników w 17, 18 i 19 wieku. \Vy<.lawało się, że po 
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emancypacji czarni wejdą do życi~ gospodarczego na r.ów~i z białymi. Lecz 
i tu z.aznaczyła s!ę nienawiść rasowa. Czarny r?ł;otn~k me został dopusz~ 
czony do nauki rzemiosła i odsunięty od orgamzacYJ. z.a\".'o~owych. Tuz 
pr?.ed wojną domową na poludniu, na 20 białych r~em:eslmko:v. wypad~!~ 
100 czarnych, natomiast w r. 1890 odsetek murzynow w rzem1osle stanow 
południowych .przc<lstawla się następująco: cieśle - 16.1 %; murarze -
·- 28.2%; ma:arze - 10.9%; sztukatorzy 33.2%; kowale - 20:3%; m~: 
szvnisci 2,5%; drukarze - 2,7%. W latach 1880-90 zaczyna się rozw~J 
przemysłu na południu. Praca d!a wykwalif:ko~·anych, przynosząca naJ
wi~kszy zarobek, zostaje uz_n~na za n:onopol białych. ~~~em~słowcy !1~ 
<lrodze wzajemnych porozum1en, robotnicy na dr?<l'ze straJl.,ow 1 rozruch?\\ 
sprzeciwiają się skuteczn:e dopuszczeniu murzxno~v do wyzs~ych za\".'odow. 
Dla murzynów pozostaje tylko „czarna praca . me y.'Ym_agaJąca dluz_szego 
szkolen:a i nisko płatna. Takie zajęcia jak z~m1atame ~he, czyszczen:e ~a
nałów, budowanie torów spełniane są prawie wyłącz.me przez murzynow. 

W stanach tPÓłnocnych początkowo również nie\~iele było ok~zji ?•:a. n: u
rzynów. Przemys.!owcy używali ich przede wszy:tk.1m do łamania ~.raJkow 
- stąd wynikała głęboka niechęć białych robotn:kow do. p_rz>b>~zow z po
łudni::i. W Jatach 1880-90 naliczono na północy 50 straJkow skierowanych 
p.rzec.iwko zatrudnianiu murzynów. 

Sprzeciw robotników zamykaj_ąc~· m~rz) nom. drogę do przemy~lu z _k~
nieczności skazywał ich na skup1ame s:ę w dwoch zawodach, m1anov:1c1e 
w ro'.nictwie i służbie domowej. Pod koniec XIX i na początku XX wieku 
murzyni skup:aj<1 w swoim ręku znaczny o<lselek ziemi jako właściciele lub 
th:h~rżawcy: 

rok farmy posiadane farmy dzierżawione 

1890 120 738 469 928 
I UlO 218 972 672 964 

o:.:oło 70% tych farm uprawiało bawcln~. Jc-dnakże pr?<lukcja. tych farm 
murzy11 kich z różnych powodów byla niższa od f ~r.m b:ałych, 1~ JX>dc;t~ 
wy finansowe b) ly słabsze, gdyż mu:zynom trudniej bylo„uzys~ac ki:~d!t· 
.i banki murzy1"1skie, chociaż w nicktorych okrcsa~h. rozw:1?ły __ s1ę_ do?c in 
tensywnie, n:e doszły do większego znaczenia. Na1w1ększą !Jose z1em1 ;ku
pi'.: murzyni w S\Voich rękach około r. 19~0;_ potem nast~puje .powol~y spa 
de:.:. Drugą wielką grupą zawodową s.ku~ 1 aJącą i:nurz~~ow b}ła słu.zba do~ . 
mowa. W r. 1890 znajduje tu zatrudrneme pr~w1e m11lon. murzynow cz~lt 
31 % murzynów pracując)ch zawodowo. Udział murzynow w poszczegol· 
nych zawodach przedstawia poniższa tabelka: 

zawód liczba murzynów 

Rolnidwo 
Leśnictwo 

Górnictwo 
Przemysł 

rybo!. 

Transport ~ kpmua. 

r. 1910 r. 1930 

2 835 OOO I 988 OOO 
33 776 31 732 
61 129 74 972 

655 906 I 024 656 
256 098 397 645 
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r. HJIO r. 1930 
Handel 119 975 lfl3 809 
Służba publi<:zna 22 229 50 203 
Wolne zawody 68 350 135 925 
Służba do:nowa I 121 251 I 576 205 
Duchowni 19 052 40 519 

Przewaga, jaką murz)ni pos:adali w rolnictwie i zawodach domowych 
na ptJłu<lniu, zmicjsza się z rozpoczędem wielkiej migracji murzynów na 
pćłnoc. Mlgracja ta osiąga największe natężenie w :atach 1916-1924 
\\')wołały ją trudności finansowe, pozbawienie praw cywilnych, trudno· ci 
do'>tępu do szkut i inne warunki życia w stanach południowych. Migracja 
ki~ruj~ s'.ę do 1!1iast. yół~nych; Wprawdzie miasta południowe skupiał) 
w:ęccJ murzynow mz m1usta polnocne (w r. 1930 o I milion więcej), leci 
ten masowy i nagły napływ murzynów do miast północnych zwrócił na sie· 
b!e więcej uwagi ze względu na związane z nim zjawiska. Na północ po· 
c1:,igała murzynuw praca w przcmyś:e, zwłaszcza że rozbudowujący si~ 
przemysł w okres:e koniunktury wojennej cierpiał na brak rąk roboczych 
i s.)ecjalnie werbował murzynów. Po tej migracji spada ilość murzynów za· 
trudn:on)ch w ro!nictwie, a wzrasta iJo · ć ko'.orowych robotników przemy· 
słowych. \V przemyśle metalowym w r. 1890 murzyni stanowią tylko 3,4r• 
rąk robocz)ch, w r. 1930 już 7.3%. 

Przystosowan:e do nowych warunków życia i pracy w miastach pól 
nocnych nic było łatwe, zwłaszcza w przemyś:e. Jeszcze trudniejsze b}ło 
prl) stosowanie społeczne. Przede wszystkim wskutek wielkiego napływu 
nov:ych sił roboczych płace wykazały wielką tendencję zniżkową. Trudn~ 
również bylo znaleźć dostateczną ilość mlcszka1l, tym bardz:ej, że na pół 
nocy jak i na południu murzyni music'.i zajmować osobne dzielnice. Na tvm 
tle \\')'niknęły gwałtowne starcia między b:alą Ju<lnośclą i murzynami. W ńie
kt.-'Jrych miejscowościach np. East St. Louis w stanie Illinois w cza ie roz
ni<:hów rasowych zabito 39 murzynów i 8 1>:alych. W r. ł 919 nal:czono 20 
p-0ważnicjszych zaburze1i, które największe rozmiary przybrały w Chicago 
\V <:.tarciach t)ch murzyni wykazali wielką so:i<larno · ć i gotowość do bo· 
jmvej reakcji na napaści białych. 

Zwi:.izld zawodo\\'c i organizacje robotnicze w Ameryce zawsze były 
dośi'.· słabe i w sprawie rozwiązania konfliktów rasowych nic odegrały 
wi~·l.:szt::j ro'.i. We wzajemnym stosunku robotn!ków murzynów i ruchu za
\\'odowcgo białych zar)so\vały s:ę trzy tendencje: I) Organizacje zawo Io
W<' upra\\ ia!y politykę wyl~czania murzynów albo wyznaczania im pod
rzędnego miej. ca w pracy. 2) Zamierzano utworzyć organizacj9 zawo<lową 
sl· up:ającą wszystJ·!ch robotników niezależnie od rasy. 3) Diiżono do uh ·o
rze„ia nieza'.eżncgo ruchu za\vodo\\'ego murzynów, różnych kierunków lecz 
za11sze szukającego łączności z resztą świata pracy. żadna jednak z tych 
tendencyj nic doprowadziła do zdecydowanej rrzewagi. N!gdy równlei kla
sa robotnicza Stanuw Zjednoczonych nie zdobyła s:ę na przezwyc:ężenie 
anLgonizmów rasowych, mimo usilnej pracy, jaką w tym kierunku pro
wa.Jzili socja:iści i komuniścL Murzyni wkrótce po wyzwo:eniu zakładaj:i 
„Murzyński Kongres Pracy", kióry jednocześnie zostaje opanowany prze7. 
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polityków republikańskich, zmieniony w narzędz!e polityczne tej patrii i tra
ci wszelkie znaczenie. Niektóre organizacje zawodowe przyjmują w swoje 
szeregi i murz)nów. Np. „The Knights of Labor" w 1886 r. !:czy w swojej 
organizacji 60000 murzynów a Ameryka11ska Federacja Pracy w 1900 
około 30000. 

W północnych stanach nie brakowało nigdy szczerych ideologów dążą
cych do wyrównania rasowych różnic społecznych i pomożenia murzynom 
w (•Si<ign:ęciu wyższego poziomu życiowego. Kilku Plantropów tworzy 
wie:kic fundacje mające na celu ekonomiczne i kultura:ne podnoszenie mu
rz_ nów. J~dnakże na południu działalność tych fundacyj daje efekty zupel
n:Q odmienne od zamierzonych. Zgodzono się na s'zko!y, kościoły i insty
tucje dobroczynne dla murzynów, ale zupełnie oddzielone od instytucyj dla 
białych. W ten sposób działalność filantropijna podkreśliła jeszcze gran:ce 
r::isowe i stała się narzędziem „trzymania murzyna na jego miejscu". 
Z pomiędzy filantropów i ideologów równouprawnienia na uwagę zasługuje 
W.E.B. Du Bois domagający się w książce „Dusze czarnego :ądu" ( 1903) 
zupełnego równouprawnienia, równego startu życiowego i równego dostępu 
dl'J wykształcenia. Założona przez niego organizacja ( 1909) pt. National 
Assoc:ation for the Advancement of Co:orcd Peoplc (1 arodowe Zrzeszenie 
dla Postępu Kolorowych) żądała zupełnego zniesienia różnic między białym 
i czarnym obywatelem, zakładając, że murz} ni są równie uzdolnieni jak 
biali (wbrew sądom różnych psycho!ogów) i że harmonijne współżycie bia
łych i czarnych jest zupełnie możliwe. 

Ani związki zawod_owe ani działalność filantropijna nie były w stan:e 
doprowadzić do rozwiązania lub nawet załagodzenia antagonizmu raso· 
w _go. M:gracje na północ przyniosły w konsekwencji zbudzenie s:ę bojowej 
so l idarności rasowej wśród murzynów. Przyczyniła się do tego również 
służba wojskowa murzynów w czasie wojny światowej. Zolnierze mu
r:.y1iscy protestowali gorąco przeciwko dyskryminacjom rasowym w armii, 
stojącym w otwartej sprzeczności z oficja:nymi hasłami propagandy wo
jennej i demokratycznej frazeologii. Wśród murzynów ożywia się silny ruch 
kulturalny. Powstaje itcratura murzy(1ska, powieść i poezja, zjawiają się 
r:;dyka:ne wydawnictwa. Wyraża się w n:ch nic tylko walka przeciw upo
śledzeniu spoleczncmu, :cez i przeciw wyzyskowi ekonomicznemu. W lite
ruturzc murzyń kicj znajduje oddźwięk polożenic murzynów, a równo
cze:··~me jest ona przejawem wyso:·dcgo uzdoln:cnia twórczego. Jest rzeczQ 
charakter) tyczmi. że z pomiędzy wszystkich narodów żyj<)cych w Stanach 
Zjcdnoczon}ch, tylko żydzi i murzyni zdobyli się na własne literatury „na
rodowe". C:aude McKay, Langston Hughes, Countec Cullcn, Rudolph 
Fisher, James Weldon Johnson - oto nazwiska czołowych pisarzy mu
r?)tisk:ch tego okresu budzenia się radyka:ncgo ruchu murzyr'1skic~o. Opi· 
nia kultura:na Stanów odkrywa kulturę murzyr1ską, ich ple 'ni, zwłaszcza 
tZ\\'. „spirituals", ich plastykę, a przede wszystkim muzykę"'). 

•) Publiczno:;ć polska zna tę galąź !.iryki murzynsk;cj ze sceny li z e~trady (parafrazy 
„negro spirituals" w układzie L. Schil~cra w sztuce „Czarne Ghe!lo" O' ' il;1, rep rlu r 
pieśniarski O'gi Lady, opracowania symfoniczne dyrygenta Fr. Aulori). 
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Przed3tawiony szk'c odnosi ię do cz.asów przed1 drugiej wojny św:atu
wcj. Nie mając odpowiednich m_ater_iałów n!~. mogę przc?stawić ~ozwoju 
!"prawy murzyńskiej w ciągu WOJnY 1 ~ WOJme: Pewne inf~rma~Je przy
nosi prasa codzienna, lecz trudno na teJ po<lstaw1e wytworzyc sobie obraz 
caiośd. 

Ogó!nie biorąc „The Negro Problem" jest je<lny~ z głó~nych prob_l -
mów spo!ecznych Stanów Zjednoczonych. U podłoza konf.1ktu ras lezal 
konr:ikt klaso\ y. Demokracja :iberalna nie zdołała go rozw:ązać ni-e roz
wi:1zując problemu klas.owego. 

}an Szc:epań11si 
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JEAN PAUL SAKTRE 

»LADACZNICA Z ZASADAl\11 « 

Lidia Lopatyńska 

PRZEł.OŻYł. JAN l\OTT 

JEDNOSC TEATRU SARTRE'A 

I. 

Dorob~k dramatyczny J. P. Sartre'a obejmuje jak dotychczas cztery 
sztuki. .Każda z nich posiada zupełnie odrębny typ kon trukcyjny, odrębne 
tempo i odrębny slyl. Nic można między nimi znaleźć żadnej więzi, ani 
tematycznej, ani tc~hnicznej. 

„M uch y" („L es m o u<! h es" 1934) należą do modnego obecnie 
ga1unku sztuk o tematyce starożytnej. Jest io znany w;itck Orc lcsa p -
wracającego do Argos, by pomścić na matce śmierć zamordowanego prtez 
nią ojca swojego, Agamemnona. W odróżnieniu od innych sztuk tego typu 
jest to sztuka, jeżeli tak można powiedzie', serio: przez to określenie ro
zumiem przeciwieństwo ironii. Sztuki starożytn Giraudoux („A m f i 
t r i o n 38", „W o j n y t r o j a ń s k i e j n i e b ę d z i e") S<) iro
niczne. iron:czny jest „O r f'e us z" Cocteau, nawet tragiczna. przygnębia
jąca, patetyczna „A n t y g o n a" Anouilha je t ironiczna ze swoim ope
rowaniem akcesoriami XX wicku w tym topniu, że eh\\ ilami \ ątck staro
żytny, zatracając swoje kontury, odkształca ię w niepokojący spos1Sb. 
„M u c h y" Sartrc'a także nic trzymają się atmosfery klasycznej dziejów 
E'ektry i Orestesa, ale operowanie anachronizmami występuje tu nie jako 
zasadniczy chwyt stylizacji, lecz jedynie jako rodzaj skrótu w przedstawieniu 
zda zeń, wprowadzony bez spccja!ncgo nacisku, tak dalece, że nieraz gra
niczy po pro tu z niedokładnością {np. Orestes w dm iii zamordowania 
Agam mnona ma u Sartrc'a 3 lata, z czego by wynikało, że Agamemnon, 
uczestnik dzics:ędo!etniej wojny trojań ·kiej, nic j . l jego ojcem - i nie 
jest jasne, co na tym zyskuje fabuła). Odkształcenie tematu idzie tu raczej 
w k'erunku fantastyki: ma tu miejsce przesunięcie sy uacji w nicrzeczywi
sto~ć. w pozaczasowość. Takim jest np. motyw Jowisza, „boga much 
i śmierci", o „białych oczach i twarzy wysmarowanej krwią". Takim jest 
świetny po mysi, że Erynie dla mieszkańców Argos prz} brały postać much. 
które czarnymi brzęczącymi rojami nękaj:i tych ludzi w półwinnych śmierci 
swojego władcy, a przybierają po tać tradycyjną dopiero po dokonaniu się 
czynu Orestesa. Ponury nastrój śmierci 'panuje w całym dramacie i szlak 
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mlodec:ro bohatera do matkobójstwa znaczr1 niesamowite, symboliczne 
sytuncje t). 

.I dnoaktówka ,,Dr z w i z a m k n i ę te" („H u is c I os" 1944) 
jest dramatem przenoszącym nas w życie pozagrobowe. Je t to także 
wątek znany w lit raturze dramatycznej naszego stulecia i śmierć w tym 
ze pole zatraciła dawno swój tradycyjny a pekt: anachronizm wdarł się 
nawet w sprawy wieczności. I tak w „O u t w a r d b o u n d" Sutton 
Vane'a rzecz się dzieje na statku, l<tórego pasażerowie nie umieją \vyjaśnić, 
skąd si~ na nim znależli i dokąu jadą. ,,Egzaminator", który prz.) b. wa, by 
ich s:idzić z uczynków całego życia, wyjaśnia im, że śmierć jest dalszym 
ciągiem życia w tych samycn warunkach i że będą musieli przebywać nadal 
w towa · zystwie ludzi, ktqrych skrzywdzili czy którym wyrządzili przysługi, 
czerpiąc z ich obecności swoją nagrodę czy karę. Podobnie zaczyna się 
„M i a s t o w d o 1 i n i e" Priestleya, gdzie autor wprowadza szereg 
ludzi zup lnie przypominaj~cych pasażerów Vane'a, zdezorientowanych i za
błąkanych po dziwnych wypadkach (wypadek na placu golfowym, wybuch 
pieca lazi<"nkowego, przejechanie przez samochód) - z tą różnicą, że w dru
giej cz .'ci sztuki autor zdaje się zapominać, że jego bohaterowie znaleźli 
s:ę w cudownvm mieście, realizującym osiągnięcia społeczne XX wicku, po 
wypadkach śmiertelnych, poza przestrzeni'! i czasem - i każe im wrócić do 
siebie (nie wyja "niając jak), a nawet mówi o śmierci w przenośni. 

Zaświaty Sartre'a - to pokój w stylu Drugiego Cesarstwa. z którego 
nie m'1żna W) j" Ć, którego przypadkO\\'O dobrani mieszkailcy - dwie kobiety 
i mężczyzna - są skazani na swoje towarzystwo na zawsze. Sztuka tak 
ujęta nie ma akrji w znaczeniu normalnie przyjętym-:--- polega na rozmowie 
brz kierunku, pelnej reminiscencyj i wyznar'1, momenty dynamiczne wyni
kają z pról-i p:-zcgmpowanfa sił w sposób zapcwniajacy im stała równowagę 
a rozwiązaniem jrst uświadomienie sobie przez bohaterów, że losem ich jest 
ścieranie s!ę ze sobri i daremne szukanie równowagi w nieskoriczoność, 
z ci[ig'ymi nawrotami i powtórzeniami. 

W odróżnieniu od tych dwu fantazyjnych sztuk „Z m a r t i be z po
g r z e h u" („M o r t s s a n s s e p u I t u r e", 1946) jest sztuką o te· 
matyre nowoczesnej wojennej. a formalnie fantazja ustępuje tu miejsca bru
taln mu r a'izmowi. Są to dzieje garstki uczestników ruchu oporu, ujętych 
przez roda' ów - kollaboracjonistów, ich l ohatcrska i tra'7iczna walka o mil
czenie, o ocal nie znajdującego się między nimi przywódcy, zakoriczona ich 
śmi rcią w chwili, gdy wszystl·o zdaje się przybierać pomy'lny obrót. Sartre 
nie zawahał s·ę w tej sztuce pokazać grozę sytuacji w całej jej pełni -
I to do łownie pokaza ·; w·1y tko tu jest pokazane, i scena tortur, i uduszenie 
najm!o•1szego, piętnastolrtniego partyzanta przez własnych towarzyszy 
w chwili, g ly ci zdaj:i sobie sprawę, że chłopak wyczerpany strachem nie 
przetrzyma tortur i zdradzi - a aby tę scen~ uczynić bardziej przejmującą, 
człowiek wykonujący wyrok ma przeguby rąk na pół zmiażdżone torturą 

I) Tro' fonta:nes CL e cho ł :i: de J. P. Sartre, Paris Aubler 1945) dowodzi, te cal• utuu 
Jest urykatur, I jadow:•11 satyr' konsekwe11t11ie a:odz,cą w podstawowe pojęcie cllrzdclja1htwa. 
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1 dusz.en ie przychodzi mu z trudnością. Tego rodzaju efekty (jako cf ekty 
czysto sceniczne) zna w naszych czasach jedynie Grand - Guignol. 

Scena : „Ladacznicy :r ::a1adami"' 11·y~ra11'ion1•i w Paryżu w tcolr:e Antoine. 

Inny jeszcze aspekt ma „L a d a c z n i c a z z a s a d a m .i" („L a 
p u t a i n r e s p e c t u e u s e" 1916). Je.st t? przede wszystkim. sztu~a 
krótka, szkic sztuki. Nie ma tu przygotowan, me ma scen wyczekiwania, 
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dialog jest up;oszczony - krótkie, ledwie naszkicowane repliki następuj<1 
po sobk szybko, cięte, pełne wagi. Są sceny nieme, gest dopowiada to, czeio 
słowa nie mogą wyrazić. Tak jak w życiu codziennym. Konflikt jest ujęty 
w chwili szczytowej. Tematyka - współczesna, piekąca, dziennikarska. 
R.zecz dz"eje się w Ameryce. I tempo też jest amerykańskie. 

Gd ' zestaw'.my te sztuki, tak odrębne faktu rą, tematem, ujędem, 
możemy wysnuć dwa wnioski, różniące się właściwie tylko kurtuazją w sto
suni u d'> autora. Albo że Sartre nie znalazł jeszcze własnej formy drama
tycznej, albo że potrafi operować równie dobrze dowolną techniką dramaty
czną zależnie od potrzeby. 

Il. 

Jeże!i sz'uki artre'a tak bardzo różnią się pomiędzy sobą, czy możem) 
mim0 to \\ ykryć w nich cechy wspólne, albo stawiające problem inaczej, czy 
można w n'.ch wykryć cechy stanowiące o ich przynależności do kierunku, 
jaki Sartre rC'prezcntuje w literaturze francuskiej - egzystencjalizmu? 

J--żeli podejdz:emy do teatru Sartre'a z tego punktu widzenia, jesteśmy 
upoważnieni do szukania w nich odbicia filozofii egzystencjalistycznej. 
Jedności tego teatru będziemy szukali w jego ideologii. 

Krytycy zwrócili już uwagę na fakt, że dzieła beletrystyczne Sartre« 
\\'Yprzedzają jego dzida teoretyczne: to, co rozprawa filozoficzna poda 
jako system w postaci ogólnej, było już poprzednio rozstrzygnięte fragmen
tarycznie, jako wypadek doświadczenia indywidualnego w powi~ści_ czy dra
macie. By zdać sprawę z pojęcia istnienia wedle Sartre'a cytuje _się u.stępy 
z jego powieści ,.L a n a u s ć e" - żadne '•ywody ~b~trakcyJne nie C:d: 
dadzą z taką wym0wą faktu bezkształtności, masywnosc1, przy~~dkowosc1 
przedmiotów - bytów, co wizja Antoniego Roquentin w chw1h ostrego 
obrzyclzenia. . . . .. 

Jak dotvchczas, „M u c h y" są chyba najpełmeJ zym wyrazem filozof u 
prak'ycznc} Sartre'a (jak w~my, Sartre nic ogł~sił dotychczas sy_stemu 
etyki). Spotykamy tu najostrzej i najpełnicj_postaw10~y problem owej słyn
nej wolo ści cgzystencjali tycznej. Orestes ł~st człow1eloem. wolnym - ~o 
prawda n:eco metaforycznie, bo jego wolno. c, by mogła byc po~~zana, ~1c 
ma w so1'ie żadnych cech metafizycznych i 1est to zwykła wolnosc czlow1c
ka, ktArcgo życie jest pozbawione więzów uczuciowych, rodzinnych, naro
dMvy h, pcłitycznych i społecznych. Taki sam typ kreśli Sartre w swojej 
powieści „D r o g i d o w o I n o ś c i" w po_ taci filozo.ra Matcusz_a: 
który naucza zgo<ln'.c z pog-lądami autora, ze prawdmva wolnosc 
polega na odpowie.izialności jedynie przed sobą samym i ciągłym poddawa
niu rewizji wszystkiego i wszystkich, i na tej podstawie wystrzega się tak 
bard •o ws7ystkiego, co by mu mogło narzucić odpowie<lzialnośC w znaczeniu 
społerzn\ m, że staje się niewolniki m własnej wolności. Orestes jest tak 
samo skrępowany swojq pozaludzką niezależnością, która się staje stopnio
wo celem samym w sobie, a więc czymś absurdalnym jak istnienie i jak 
istnienie nieuchronnym, aż wreszcie ogarnia go pragnienie zaangażowania 
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się, związania się z życiem i ludźmi przez czyn, byle jaki, nawet niedorzc 
czny, „choćbym miał zabić własną matkę". Przez ten czyn, ściągając na 
siebie Erynie i odwracając je od mie·zkańców Argos, Orestes wchodzi do 
wspólnoty ludzkiej. 

, Drzwi zamknięte' ujmuj. w posób najbardziej ogólny sto unck międz} 
ludi.mi. Tu rozstrzygnięcie Sartre'a jest - acz z innego podłoża rilozoficz
nego wyrosło - rozstrzygnięciem Pirandella, które dobrze znamy z jeou 
sztuk. Cz'owick stwarza iebie przez wyobrażenie, jakie ma o sobie, ale też 
jest stwarzany przrz zdanie innych o obie, przez to, jak go inni widq 
czy będz:e się starał upodobnić do ich ideału swoje postępowanie, czy też 
u'.egnie sucre tii otoczenia, o~obowość jego będzie mu narzucona. „Piekło 
to są inni",,, stwierdzają z rozpaczą bohaterowie „D r z w i z am k n i ę
t y c h". „Niebo to są inni" paraf razu je egzystencjalista katolicki, Gabriel 
Marcel. ,.Moja świadomość. to ą inni we mnie'' - stwierdzają bohatero
wie Pirandella. 

Svmbolem teao sto unku ludzi do siebie jest pojrzenie, spojrzenie, dzięki 
które-mu człowiek staje się dla drugiego człowieka przedmiotem, a które 
może też się stać narzędziem walki. „Stosunek do innych został sprowa
dzony do alternatywy w. łydu i dumy" pi ze ~an<.lil_lac r~ferując Sartr~'a _~) 
,.raz m:clibyśmy znos;ć z pochyloną głową spoJrzeme, ktorc nas p~zem1e_n~? 
w nasze „ja sam sobie", _raz zwracałi~YŚ';"Y ilrugiemu. owo „pom~e zame • 
ktore chce nam narzucie, sprowadzaliby m go do Jego cz steJ „nat~ry 
obiektywnej''. Ten motyw spojrzenia został w „D r z w i a .c h z am k n i ę.~ 
ty c łi" znakomicie wyzyskany. Ciekawy prz_cglryd m?tY\~·ow „ol~ularnych. 
podał w swoim studiu_m ?ei per: „Odrębnosć Je?noaktowk1 Sartre a stano\\ 1 
przede wszystkim to, ze JCS! ona ?cz~·m~. na _zp1kowana .. : J:. t on (Sarlr ) 
opętany oku:omanią. Urabia sobie 1ak1 <lz1'i •aczny okuhzm 3). 

z innych motywów filozofii egzystcncja!istycznej należy podkrc %: 
w ,.Dr z w i a c h z a m k n i i; tych" motyw wieczystego powrotu, cy
kliczności życia, miłości, ~mierci, motyw znany z KierkeCTaarda. 

,.Z m a r 1 i be z pogrzeb u" dają także wyraz zagadnieniu stwar_za
nia swojej osobowości i zagadnieniu wyboru. Człowiek wcd!e artre'a J ~t 
wolny i zawsze góruje nad sytuacją. Cokolwiek czyni, czyni z wyboru. Nie 
można dać na to lepszl'go przykładu niż bohater two łudzi walczących 
prz ciw brutalnej przemocy w cz<1sie ostatniej wojny. Ale też wedle etyki 
egzystencjalistycznej czyny są w zy tlde z punktu widzenia metafizyczne!Jo 
równoważne i wszystkie są ab urdałne: nic ma różnicy między cz) nem 
bohater kim a czynem popełnionym w stanie pijańswa (S. de Beauvoir), 
toteż bohaterskie milczenie członków ruchu oporu przeradza się powoli 
w milczenie dla samego milczenia, milczenie beze Io\ e, w którym się zaci
nają nawet wtedy, gdy już nie ma powodu, by milczeć, milczenie pełne 

2) Oandlllac: „11. pp ro c be s de 1·a m I t 1 ~·· (E1!stence NRf 1945). 
3) Sart r r·o wska ty 1 a n I a oczu („Odrodzen.e", Nr 50, r. 11147). jedoak mlmn wnlkl!wej 

an1llzy lekstu autor dochodzi do wnlo1k6w arb!tralnych (np. o mo!Jlwo~cl za 1ąp1en~a zmyslu wzroku nny· 
iłem llotylluJ, a to na skulcll uauowan:a teJ s1tukt w oderwaniu od c toksilallu 1ystemu Sutre'a. 
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-.:ozy, znick::;z_talcającc ich ucz_ucia i przekonania ). Kor'lczy sztukę śmierć
nrcdorzcczna 1 przypadkowa, Jak każda śmierć. „Umieramv zawsze nad-
p:-ogramowo" twierdzi Sartre. -

„L ad ac~ n i ca z z as ad am i", mimo brutalnej aktualności i jas
krawcg realizmu zakłada . lał11 sarlrC''owsl<cJ wizję świata 5). Jej proble
matykę moraln:.1 najłatwiej jest ująć w świetle rozważań Alberta Camusa 
n buncie. 

L"zzil' wci<ignięla \\' brutalny „f a i t di\' er s", omotana górn~mi fra
zc ami, ·pętana prowokacj<! i szantażem, działa wbrew swojemu sumieniu, 
Hłc p~lnicnic tego nic 't)' zncrro czynu wywołuje w niej bunt. Otóż każdy 
bunt zakłada pojęcie granicy, pojęcie wartości i poj~cie solidarności ludz
kiej. Człowiek zbunto vany „oburza się w imieniu w·zy~tkich istnic1i równa
cz śnie, s'.·oro sndzi. ŻL' przez pewien rozkaz coś \\' nim zostaje zaprze
czone, co nic jest jedynie jego \\'łasności11, ale wspóln:i więzią \\ szystkich 
lu Iz', \\' której w zy. cy ludzie, nawet ten, który go znieważa i gnębi, maj:i 
gotow~i -;o'icJarność. Istni je ~·spólnota pomiędzy ofiarami ... W doświad
czeniu niedorzecznym tragedia jest indywidualna. Pocztjwszy od odruchu 
bu:iiu u~wiadamia sobie, że jest zbiorowa. Jest przygodr1 wszy:stkich ... 
Mówiąc z punktu widzenia społecznego, duch buntu jest możliwy jedynie 
w ~ruparh, gdzi teor tyczna równość osłania wielkie nieró\vności fak
tyczne. w> nikaloby z tego, że zagadnienie buntu ma ·ens jedynie w na
szrn] w pc1!czcsn) m ~połcczer1stwie . . . Bunt jest właściwości;i czlowi ka 
p mro:m wancgo, ktory po. iada rozszerzoną 

0

\\ indom ość swoich praw o) ... 
~z~ow1ek . zbunto\va_ny to JC l człowiek wyrzucony poza nawias rzeczy 
..,,~1ęt~ch 1 d')magaJ~cy si~ ustroju ludzkiego, w ktc"1rym wszystkie odpo
w1cdz1 byłyby ludzki "7). 

Przrtoczone słowa Camusa wymagafo wyjaś11ic1i, ktl)re postarnmy si~· 
uzy_ ~ar: z ro~pra wy a_rlre'a. o. istocie litera lury"). Otriż nie ulega \\ ry lpli
wo:sc1, . ze p. arz ~gz)~tencJahsta zmierza w woich rozważaniach do 
us~nle111a praw ogolnołudzkich, praw o człowieku pozaczasowym, poza. 
prze trzennym, pozaklasowym, o człowieku w ogóle. Stosunki społeczne, 

ś . 4l hSartre wyrafnie l stronn'czo podkrc~la w psychice s-wolch bohaterów św!adomo~ł tej n'edorzecz 
n~ c1 IC czynu I. śm!e.rct - „Pow!edziell nam : „ld.ic:e i zajm'jcie wieś". Odpow'edz'e!IŚm • t · 
Hi_e~cy lb~dą povmdom1enf. do dwudzcestu czterech godz: n". Odpowledz!eli nam: „ldź~lc mim/_;.5 i'y:lk~o~s~~j'. 
m11 .c ą • W:ęc pow!edz.el!<my „dObr7e". I pos1l!śmy . Gdz:le just htąd> 

- Tneba bylo, ieby się udalo. 
- N:e mogło się udał. 

- Wiem. Trzeba bylo ml1110 to, tc~y się udało". 
A dalej: 
- To byt błąd. Czuję si~ winny. 

- Tr teł? I 0, bardzo -s:ę Cieszt;, myślałem, te jestem sam. 
t- )111e chc.albym umrzeć z poczuc!cm blędu. • • Pluję na towar1yszy. Tytko sobie wm·enem 

w tej chwili rozrachunek.. . Sprawa n!e pow:nna byta przybrać tego obrotu. Gdybym m6gt z~aletł 
blqdl • . . móglbym na niego popatrzeć bezpośrcdn!o .. : Oo d!ablal człowiek nie milże zdechnąć Jak siczur, 
za nic I ani zipnąć... MJ prawo rntowaf swo]~ tmierć - to jedyn~. co mu pozostnro. 

5) Np. w tak!ch niesamowitych zwrotach Jak „gdy b!ali, którzy się nie znajq m'ędzy sobą zaczynaJ 11 
le sobą rozmaw'.ać, Jakg mur~yn umrze" albo w tej alirmacji buntu czloW:eka przec:w !stn!cniu Cwlata 
ohlekl)"l.'ncgo „gdybym cię ścisnął za ga.rdlo odrobinę mocniej, Juiby n!e byto nikogo na twiecie do pa· 
mlętan!a tej nocy". 

6) Mo!na tu porównać posta-wę zbuntowanej Lizzie 1 hlcrną i zrezygnowaną po~lawą Murryna (,,tu 
<~ hlall"). 

7) Camus: „Remarque• sur la rćvolte" (ExJstcnce NRF 1945). 
8) Q u•e s t c c Q u e I a 11 l c r a t u re? (Tcmps Modernes luty lipiec 1947) 
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~a~o .należące d? kat1eg~rii zjawis_k „przyp_aJkowych" i „możliwych", s:i 
Je yme. na drug1~11 p.amc przedrrnotem zamtcresow ani a cgzystcnc jalisty, 
ałho tez s~ dla nre~o narz~dziem, dzi~ki ~tórcmu może <loj;ć do ustalenia 
o:vych ogolnoludzk-ch praw. Ale narzędzie ma w tym wypadku znaczenie 
p1~rwszorządne. Pisari oclmalowuj~1cy wiernie stosunki poleczne „zmie
rza poprze.z ~ie _do wszystkich ludzi, ale zmierza do nich poprzez nie". 
.. B_unl L1zz1e J?~t przykładem czynu wo!nego, czynu niepclrzebnego 
JCzcli s1~ go s:idz1c będzie wedle jego skutkow, ale który dla Sarlrc'a ma 
wartość jako zad kumcnlowa-11ic pewnej bez.względnej wartości clvcznej 
i w. raz solidnrności ludzkiej. Opo\\'iadaj;ic dzieje Lizzie zbuntowanej prze
ciw maszynie społeczn j, która ja złamie, , arlre opowiada wolnym ludziom 
o wo:~ości, lak samo jak kr ;,1ąc dzieje Or0_ tc..;;a, lak amo jak kre 'ląc 
męcze11:-two swolch rodak1iw w czasie okupacji hitlerow kiej. „Mtiwi;i_c 
o n mi~tno~ciacn indywidualnych zy atakuj:1c u trój społeczny, pisarz, 
c:zlo\\'ick wolny. zwracajac się do ludzi wolnych, ma jeden tylko lemat: 
wo rość ... Ni pisz0 si~ dla niewolników. zluka prozy jest solidarna 
z jedynym ustrojem, w I·tórym proza z~chowuje ·w1'1j en·: z dc111okracj<l"-

Alc czy odwołani ię do \\'a rto ·ci ogólno-lmlzkich jest potrzebne, by 
zrozurrncc sens „L ad a cz n i c y z z a s a d a m i"? Czy anegdota nie 
mówi lu sama za siebie? I czy ta ancgrlota nic jest o·karżeniem ściśle 
określonego w przestrzeni i w czasie u troju spolc1;znego? 

Ni~ ulega wątpliwośd, że w „!. ad ac z n i cy z z as ad am i" 
element ogólno-ludzl<i jest zrozumialy jedynie na podsla .vie znajomości 
ca 1 okształtu twi"irczości Sar~re'a i ustępuje na drugi p~an wobec jaskrawej 
sytuacji konkretnej. Jednak to uwyphklenic elementu społecznego, ściśle 
zlokalizowanego n!e pozosta'je bynajmniej w sprzeczności z ogt'lnyn1i tcn
<lcncjami Sarlre·a i innych egzystencjalistów"). Przeciwni : jednym z u!ów
nyd1 zada1'1 pi arza jest pokazanie rzeczywistości konkretnej z cal) 111 jej 
mechanizmem. „Skoro społeczcrislwo widzi siebie, a przede wszystkim 
·koro widzi, że jest widziane, przez ten fakt zachodzi podanie w W<!lpliwość 
wartości ustalonych i ustroju społecznego; pisarz przedstawia mu jego obraz 
i żryda od niego. by go przyjqł, albo żeby się zmieni!. I w każdym razie 
zmiana zachodzi: społcczer1stwo fraci równowagę, któr<! jej dawała nie
świadomość, oscyluje pomiędzy wstydem a cynizmem, stosuje zła wolę: 
w ten spos6b pisarz daje społeczer"1~lwu niespokojne sumienie, jest więc 
p·zcz to w stałym antagonizmie ze siłami zachowawczymi, utrzymującymi 
równowagę, którą on usiłuje zniszczyć". 

W_ ten sp1~ób _przez głoszenie wolności i ·olidarności ludzkiej, przez 
przec1w •. taw_ia_mc się wszelkiemu uciskowi i przez wierny obraz konkretnej 
rzcc~yw~stosc1 społecznej pisarz realizuje naczelny postulat, jaki Sartre 
stawia literaturze: literatura powinna być zaangażowana. 

Teatr Sartre' a, po~rzez symboliczny czyn Ore. tesa, przez daremne 
bohater .. two parl~·zanlo~. przez bunt Lizzie realizuje w pełni pojęcie 
I te ratur) rnangazow;meJ 

Lińin Ł111•atyń. ha 

!I) Por. drugą część „O r i: do •u I n u ś c I" Sarlre·a albo „L c s a n• d e s a u 1 1 a •• 

s. de lleauYOir. " ~ 
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Stefania Ciesielska Borkowska 

EGZVSTENCJALlZM - PROBA ORIENTACJl 

Filozofia egzystencjalna skrystalizowala się w oparach wojny, w chwi
lach najgłębszej depr sji ludzkości - stąd jej siła i modna popularność. 
Zrodziła się z rozpaczy i niepokoju człowieka nowoczesnego z powodu 
utraty wiary w wartość cywilizacji, jako reakcja przeciw optymistycznemu 
racjonalizmowi wieku XVlll-go. 

Jest ona rilozofią irracjonalną, wywodzącą ię od filozofa duńskiego 
Sorena Kerkegaarda a nawiązuje do idealizmu niemieckiego. W Niem· 
czech nazwano ją Renesansem Kierkegaarda, ale nazwisko to by~o tylko 
pretekstem. Wyprowadz::i z niej własne systemy Jaspers i Heidegger. 
ucze(1 fenomenologa Husserla. Z Jaspersa .czerpie swe. idee ?dlam .k~to
licki z Gabrielem Marcel na czele. Na Heideggerze opiera się włascm: 
twórca i „apostoł egzystencjalizmu". Jean· ~aul Sartre„ klór~go ~alent pi· 
sar ki kultura filozoficzna i sw0tsly cynizm stanowią duzą silę. Silę 
a zar~zem niebezpieczeństwo propagan~y .świa~?poglą.du, b~dąc~go prze,
kreśleniem i katastrofq calej nowożytnej ftlozofu, zarowno ideah::.tyczneJ. 
jak pozytywistycznej, wszelkiego intelektualizmu w ogóle. 

W wybujałym indywidualizmie Francuzów, w ich wrodzonym scepty
cyzmie znalazł egzystencjalizm doskonalą pożywkę. Ale czy jest on 
istotnie filozofią, czy nie jest to raczej literatura? Czy nie obserwuje ię 
faktu, że dziś egzystencjalizm, tak jeszcze modny poza granicami Francji, 
stracił już dużo mocy atrakcyjnej w samej Francji? 

Wy zedł z Paryża, zrobił podróż naokoło świata, a wróciwszy, osiągnął 
szczyt slawy w piosence Montmartre'u. Tak przynajmniej zapewniają 
Francuzi. Przestali wierzyć, by ten tajemniczy termin exi tcntialisme za
spokoił nadzieje rozwiązania odwiecznych konfliktów wewnętrznych 
człowieka 

Najprostszą definicję egzystencjalizmu podaje „maly" Larousse: 
„Egzystencjalizm - doklryna filozoficzna; według niej człowiek, 

który przede wszy tkim istniefe (egzystencją prawie metafizyczną) 
sam siebie tworzy i wybiera, dzialając". 

Definicja najprostsza, ale niewystarczająca. 
Egzystencja poprzedza es c n c j ę - oto założenie egzystencja:izmu 
Rozróżnienie egzy tencji od esencji, czyli istoty rzeczy od istnienia, 

sięga najdawniejszych etapów filozofii. Starożytni poświęcali swe rn~·_., a· 
żanin przede wszystkim esencji. ZacieśniW'ZY potem zainteresowania do 
zaCTadnień związanych z przeznaczeniem czlowieka, lawi<iJą ni1::zmiennie 
trzy zasadnicze pytania: 

Jaka jest nasza istota? - Jak powstaliśmy? - Jaki jest nasz cel? 
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Egzysten.~jalist~ twie~~ząc, że. eazy~tcncja j~st wcze_śniejsza od esencji, 
chce wyra.zie ko~1ecznosc . ustawicznej ewoluCJ1 człowieka, jego ciągłego 
i t a _w~~ 1 a .s 1 ę, s.kutk~em c~ go nie może on nigdy aż do śmierci 
uwazac s'.ę za istotę niezmienną 1 ostateczną. A że esencją człowieka jest 
nat~r~ !udzka, e~zysten~jalizm ~a.przecza ~ej_ istni~niu. Sprowadza si~ 
wlasc1w1e do zn.szczema wsze1k1ch wartosc1: odbiera sens wszelkiemu 
skonsolidowanemu istnieniu świata, historii, społeczeństwa i rodziny. 

Cz_łowie.k jest niejak_o umieszczony samotnie we wszechświecie, a jego 
zad~n~em j~st stworzyc. własną istotę. Ma swobodny wybór i wolność 
z?ef in!ow~n!a .samego siebie. Musi się rzucić w świat i fworzyć siebie, 
nie, '7'iedz1ec nt~dy, .do czego dojdzie p-zed śmiercią własną wolą i aktyw
nosc1ą. al.e musi hyc bez wytchnienia czynny. Jest lo postulat metafizycz
ny, wyrazon) przez Sartre'a w jego podstawowym dzie:e „L'Etre et Neant" 
(Byt i Nicość). 

Jednakże aktywność nic chroni człowieka od staczania się ku n i
e o ś c i. Być w świecie - znaczy bowiem być d 1 a ś m i e r ~ i, co 
egzystencjalizm podkreś!a w sposób nieubłagany. Jest więc filozofią ni
cości i śm:erci, a tym samym skrajnego pes mizmu. 

.. Już Kierkegaard mówi: „Tylko przez rozpacz zyskamy prawdziwy spo
koi r'uszy i absolut". A więc podstawą egzystencja:izmu jest rozpacz 
metafizyczna. 

Fiłozo~ia tradycyjna przyj_muj~C: w założeniu„ że e encja poprzedza 
egzystencję, wyznacza człowiekowi pewne okreslone zadania od którvch 
czł.owiek eazy~h~ncjal_nY. jest absolutnie wolny. W o I n ość la jednak ·nic 
daje r;i~ sz .zęscia a~1 nic prnwala na stoicką ataraxia - ::.pokój i niewzru
sz~1o~c;· Nie uwaln:a go od rozpaczy i trwogi wobec poczuci<1 nicości. 
„J\'.1cosc." pr~yb·c·a w egzystencjalizmie specjalne znaczenie. Bergson 
łw1erdz1! log1czn'e, że „nic" nic istnieje. Heidegger przywrócił mctafi
zyrznn mo~Jiwość istnieni~ „nic~ści", opierajt1c się na da nych psycholo
grcz~ych K erkegaarda, ktory wziął do pomocy „trwogę" (angoisse) i po-
5tawit tw·erdzenie następuj~ce: 

- „Nicoś~ istnieje, gdyż jest matką trwogi". 
s>jd~ pcsymi~mu, H~gcsia . ma przydomek „ awołującego do śmierci". 

po~1ewaz narnaw:ał ludzi zrozpaczon} h n:cośdą bytu do śm:erci, do samo 
bój$lwa:_. E~zy tencjal:sta . nic może się pozbawić życia, pani •waż mu i 
z~chowac. ~ieczną got?wosć d_o rz>'~u wołn~go, który by stal się począt
kiem ~owej egzys~enC:JL . Musi wc1ąz_ szukac siebie w sobie samym, bez
ustanme s ta w a c się i w ten posob nadawać wartość swej przeszłości 

W~l~e _„ja" ~tałci~ się, nisz~.zy wci~ż ~łasne p:zeży~ia. ~aczyna swoja 
woln~:'.· ~1en.aw.1d1~1ec, c~ce b~.c cz)'.~s obiektywnie. os1ągnąc przynajmniej 
:·spqk?J kam1em.~ , ale _1 to rnemoz.1we. Droga przed nim ciemna. życie 
Jest ciągłą po ~rozą w mernane, a nic ma żadnych bez\\'zględnych wart ości 
etyc~nych, _ktorc ~Y. mu pozwo!ily zorientować się w wyborze właściwej 
dr?g1: Bac przec1ez egzy~tcnCJa poprz('dza esencję, człowiek jest bytem, 
dzięki któremu powstają dopiero wartości ogólne. 
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D) pozbycin się rozpaczy może si chwilowo przyczynić miło· ć. Czi o
wie'· ma nadzieję, że t c n cl rugi, kochając go, zrobi z niego byt rrzed
miotowy, absolutnie do konały i wyb'1wi go od poczucia niepotrzebnej 
przn>adkowości. Ale i to nic pomaga. Człowiek musi się stawal' u ta
wicznie sam dla siebie, musi r z u l o w a ć w p r z y s z I o ' ć to, co 
rot.i. 

W'ró<I zagacln:c1i filozofii klasycznej takich jak: poznanie, świat 
wewnętrzny, „ja", dusza i cialn, materia, Bóg, życic przyszłe - hrako
\\' Io t matu: „stosunek do błi ·niego". Egzy tencjalizm dnpiero wyzna
czył mu należne miejsce. Ale między człowiekiem a człowiekiem jest 
tylko kon akt pośredni. We współżyciu ludzi widzi Sartre tylko los galer
ników, zw'Qzanych zbiorowym zadaniem, a nic komunikujących się z sobą. 
Jest to niewoln;ct o chaosu luozki.ego, ,,la communaute du dćscspoir" -
wspólnota r0zpaczy. J(ażdy walczy o życie, jak drudzy. przez to utożsa
mia się z bliźnimi, musi z nimi współżyć, a la konieczno • ć może go do
prow2dzi ~ do zatraty własnego „ja". Simone de Beauvoir w powieści 
„Pvr;-hus et Cin~as" mówi w tym samym duchu: 

-„Lurlzk ś~ jest przerywanym szeregiem ludzi wolnych, których oddziela 
nieodwolalnie ich podmiotowość". 

Człowiek ma o tyle wartość, o ile jest a k t y w n y. Musi jednak 
w swym działaniu zachować p e ł n ą o d p o w i e d z i a I n o ś ć za 
swe czyny. Wszelkie wyrzekania na los są zakłamaniem. Ma obowi:izek 
pelncg1 rozwinięcia swych możliwości twórczych i liczy w tym wyłącznie 
na siebie, na swą samotną odpowiedzialność. 

Jstnieja .- jak wspomniałam - dwa zasadnicze prądy eg-zystcncja· 
!izmu: prawi owy i skrajnie lewicowy, dwa różne a pekty motywu począł· 
kowego. dwie pozycje woluntaryzmu - egzystencjalizm c h r z e ś c i
j a 11 s k i i a l e i s t y c z n y. 

Te tak różne egzystencjalizmy - rozważane bardzo obszernie na ła
mach czasoni ma „E pd" (lnlroduclion aux existent:alismes, 1946) przez 
Emanuela Mounier, k!óry rok temu byl w Polsce i dzielił się z nami orygi
m1lnymi poglądami na egzystencjalizm i personalizm - mają wspólne ele
menty: pesymizm. akt) wizm, rozpacz wobec ni o~ci i prz 1 padkowość na· 
sz rro istnienia. przekonanie o metafizycznej wartości działania - oba 
rehaLililuj'i odpowiedzialność i dobrą wolę człowieka. 

Lecz prawica egzystencjalna przyjmuje jako lekarstwo na rozpacz wy· 
nikającn z tych założeń - w i a r ę w 13 o g a, a wii;oc lekarstwo reli
gijne. Orlkrywa ona mięcizy ludźmi - istnieniami przepaść samotności 
i niezrozumienia, ale obiecuje zbliżenie i pojednanie z życiem przyszłym. 
Już dla Kierkegaarda „egzys1encja", czyli pełna realność życiowa, posiadała 
sens w życiu wewnętrznym, religijnym. 

Egzystencjalizm prawicowy jest poti;ożną a f i r m a c j ą k o n i e c z
n o ś c i s t w o r z e n i a b ó s t w a, wynikająq z medytacji grzechu 
p'.erworridnego i pnstulatu odkupienia. Jest nową afirmacją filozofii chrze· 
śc:jań l<iej. filozorii objawienia i wiary w nieśmiertelność indywidualną, ale 
równocześnie stwierdzeniem kryzysu religii, chęcią pogodzenia pewnych po-
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my łó\~' niezgod~y~h z duchem chrześcijańskim. Toteż nn lamach rozmai
t. i pism. katol~ck1c.h (np .. „Przegląd P J\v-zcclmy", tycze1i 1918) odzvwa 
się sprz_e~1.w. Przecn~'iaw1n się filozofii nico'ci i śmierci pod lawowe pru· 
wdy reltg11ne, wskazując błędność dróg egZ}'Stencjalizmu. 

Jean Paul Sartre 

ry3. B. .Milleret 

. Sartre _reprezentuje a te i z m dogmatyczny i metafizyczny i pozosta
~1a człowieka bez r.atun~u. P~z~~omina mu wciqż t r a g i c z n y se n s 
Jego Io u Odmawia na1bardz1e1 intensywnemu działaniu \\'szelkicj nadziei 
u wpr~w?dza we w.szystko .mo~ent z w ą .t p i e n i a. Oczekując smut: 
neg~ konr,.a„ cz!o~viek musi byc aktywny 1 odpowierlzialny za swe czyny. 
Muc:.1. przys_p·e~z.a1.: tracony czas, choć wie, że to mimo wszystko - pro
wadzi do mcosc1. 

. Sartryzm je. t nihilizmem. Egzystencja jest u Sartre'a piekłem, pozba· 
w1onym samorzutności twórczej i Boga. 
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Jako powieściopisarz nie potrzebuje się Sar re zapożyczać u filozofów -
jak Proust u Bergsona. Opiera swe konkretne obrazy i wypowiedzi o życiu 
na własnej teorii, na doktrynie, której elementy tkwią w jego studiach filo
zoficznych i krytycznych. 

Filozofia Sartre'a przeciwstawia sfę d e t e r m i n i z m o w i. Uważa 
on, iż podstawa deterministyczna jest wygodna d!a człowieka, ale zakła
mana. Wszelkie nieddwolalne przyczyny traktuje jako nieistotne. Wol
nością człowieka jest w o I n o ś ć w y b o r u . s a m e g o s i e b i e 
w świecie, ale ponosi on za wybór wysoką o d p o w i e d z i a I n o ś ć. 

Powieści Sartre'a są więc wolnościowe. Jedyną jednak gwarancję efek
tywną ludzkiej wolności daje negacja esencji i negacja uczucia. 

Dzieło Sartre'a jest kuszące, gdyż posiada wysokie wartości literackie. 
Sartre ma swój świat jednolity, oryginalny, ale przeraźliwie smutny. Przy
gnębiający obraz życia u Zoli czy Maupassanta ogranicza się do pewnych 
klas i środowisk. U Sartre'a względy społeczne i historyczne nie istnieją. 
Wszak twierdzi, że istnienie człowieka tworzy własną jego istotę. 

Sartre wyraża instynktowną o d r a z ę do wszystkiego, co jest życiem, 
naturą, cz!owiekiem. Ale egzystencja w całej ohydzie, jaką przedstawia, 
mimowoli go poci<:ga. Mówi:ic wciąż o rzeczach, które potępia, mimowoli 
nastraja się na nutę pewnej d!a nich życzliwości, a nienawiść zamienia się, 
jeżeli nie w zgodę, to w rezygnację. Bohaterowie Sartre'a nie usiłują się 
broni~ przeciw przygnębieniu - stąd też ich pesymizm, który nie podnieca 
do boha~erstwa, prze taje być tragicznym. 

Z eszb1 Sartre broni się przed zarzutem, *e jest skrajnym pesymistij. 
Odpowiada nań w rozprawie pt. „L' existcnlialisme est un humani me" 
(Egzystencjalizm jest humanizmem). Twierdzi, że filozofia egzystencjalna 
nie jest pe ymistyana, bo uwalnia człowieka od wszelkich autorytetów, daje 
mu wolność osobistą, a przede wszystkim oswobadza go od ła1icucha przy· 
czyn, z którymi go wiązali determiniści. Rozróżnia dwie możliwości istnie
nia: „Je pour oi" - byt podmiotowy i „l'ensoi" - byt przedmiotowy. 

Człowiek działa, by i tnieć przedmiotowo. O tym, czym jest, mówią 
tylko jeao czyny, a więc napisane ksi1)zki stanowią o geniuszu pisarza. To, 
czym człowiek będzie, jest calkowicie zależne od jego wolnej woli, je:st za
leżne od tego. co z siebie zrobi, a posiada nieograniczone możliwości. .Jeżeli 
przysz'ość zależy oa niego, to również i tradycja: przeszłość i historia pod
lega jego wolnemu, indywidualnie odpowiedzialnemu wyborowi. Wybiera 
z niej to. co ważne dla jego przyszłych celów. W przeszło· ci to jest dlań 
wartościowe i żyjące, co ma znaczenie dla projekcji w przyszłości - reszta 
musi pozostać martwa. 

Terminologia Sartre'a miejscami nic ustępuje swym charakterem naj-
1..>ar<lziej skomplikowanej i niejasnej termino!og'.i filozorii niemieckiej. 

Egzystenicjalizm - wyklaanik nowoczesny irracjonalizmu, jest zaprze
czeniem osobowości człowieka. 

Dziś, kiedy trzeba budo\\'ać nowy świat, taka p eudo-fi!ozofia, 
ubrana we wspaniałą szatę literacką, może wprowadzić zahamowanie 
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\\: ~~ialaniu. R.ozp~c~ „a~ ~o ~mierci".•. ~krajny pesymizm dochodzący do 
rnh11Jzrnu :--- .a. przec1ez naJw1ęks1 pesym1sc1 zachowywali na pociechę piękną 
naturę, m1losc, sztukę ... - to nie są czynniki twórcze. 

. E~zystenc~aliz~ nie jest też humanizmem, jak zapewnia Sartre. Czło
w:ck Jest w nm~ rrnkrokosmosem (św'.atern samym w sobie) o własnych bez
celowych zadama~h. Poruszany tajemną siłą wolności metafizycznej, szuka 
be~ce!o~ych_ podniet do czynu, jest nihilistą i burzycielem wszystkich trady
cyjnych 1 obiektywnych wartości. 

. Egzystencjalizm, sublimując braki inteligencji czy woli człowieka, o d
b 1 e r a m u w a r t o ś c i s p o I e c z n e, każe mu je zdradzać i od· 
rzucać. 

Godność ludzką i jej wartość może uratować tylko w i a r a w c zł o
w i ~ k a, w jego odnowę, w możliwość odrodzenia natury ludzkiej, co po
zwoh mu spełnić zadania zgodnie z głębokim sensem życia. 

Ste/a11ia CiE•,iel.ka Borkow 1"' 
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Zenobiusz Strzelecki 

O DEKORACJACH W DZISIEJSZYM TEATRZE F~ANCUSKIM 

Qaoul Dury, znany artysta ma'.arz I dekorator teatralny, w następujący sposób llumaczy 
udział nowoczesnych malarzy stalugowycli w komponowaniu dekoracji teatru francuskiego 
.,Po prostu spełniają oni swą rolę d:a !e•TO, że jeszcze nie ma dekoratorów teatralnych 
W pierwszych lalach naszego wicku dekoratorzy zawodowi nie poszli z duchem czasu 
Wówczas Diagllew stojący aa czele baletu rosyjskiego, zwrócił się do malarzy takich. 
jak Picasso, Dera!n I Inni". 

Wypowiedź te stwierdza wielki wpływ baletu rosyjskiego na formującą się sztuk~ 

awangJrdową teatru francuskiego, charakteryzuje? dekorację francuską opartą na m.alar
atw:e, a również stwierdza brak zawodowych dekoratorów teatralnych. 

Teatry francuskie nic mają stałych dekoratorów, wspólpraca Inscenizatora ze scen• · 
grafem należy do rzadkości. Z licznymi nazwisk&mi reformatorów teatralnych. jak: L. Poe, 
CJpeau, Du:lin. Baty. Pitocf, Jouvet. J. L. Barrault, nie lączy się żadne nazwisko dek•· 
ratora (co najwyżej Jouvet-Berard). 

Da~emne jest również na scena::h paryski::h poszukiwanie kompozycji plastycznych. 
wykończen ~a artystycznego I technicznego. jcdnol'tego s•y'u dekoracji. 

Osobiście mialcm możność poznania warunków pracy dekoratora w leatrac:h paryskich 
Dyrektor teatru przyjmuje p~ojekt dekoracji na podstawie odn:esionego wrażenia -
losownie do ogó:nych tendencji sztuki, jej sty'.u i nas roju. Wykonanie techniczne sztuki 

aloi ponizeJ wsze:kiej krytyki. Dykta, faktura, p!aslyka, praca modelatorska - w Paryżu 
1ą niema: nieznane. 

Du!lin jest artystą wyrafinowanym, czułym na kolor, kompozycję. lecz odstraszaj• 
g-o kosztowniejsze dekoracje. Wzg:ędom m~ter a!nym us'ępuje więc wzgl~d artystyczny. 
Widziałem w teatrze Sarah lll'rnhard okropne dekoracje do „Roku Tysiącznego". Deko· 
racje do Innych sz•uk najczęściej ro!>i się z dekoracji s~orych . 

B ty sam komponuje swojt' d •koracje. choć czasami dzie'.i się odpowiedzialnościq 
z Berlin. Technicznie bardzo starannie wy1<0nane. doskonale dostosowane d akcji, gry 
aktorów i insceniza ·ji, grz szą one jednak brakiem p:aslyczn ści, powtarzaniem sceny 
piętrowej, efekt, mi estety znymi taniego ga'unku. C eka we pomysły idą w parze z ba
nałami, z efekciars~wem. Niektóre inscenizacje plastyczne charakteryzuje brak jedno! te e 
stylu. 

Naj:epsze przedstawienia daje n:cwqlp!iwie J0t1vel, sz.cze«ó:nie w połączeniu z Giro· 
doux i HerardC?m. Chri.sUan llerard jest z pcwoośe l q najwy'1itn' 0 :•zym dekoratorem fran· 
c11skim, obdarzonym zmyslem tealrcl.nym. oszczędnym. ciq"'e nowym w pomyslach 
Zoo11<1 z jego dekoracji n!e jest przeładowana; przeciwnie, widz odczuwa pewni! niedopo· 
\\ ie<lzertle dekora lora, które? uzupełnia swojq wyo!lraźnią . 

Barsacq na'eiy również do dobrych dekoratorów. Po Dul'.in przeją! !ea:r „Atelier", 
w którym reżyseru ,e, dekoru;e, a czasem wy tawla własne z!uki. Podobną rolę spclnl1 
Dukin 7 w nowoczesnym teatrze „Piga :e" (lealr zaopatrzony w ześć scen windowych) -
dawniejszy malarz I dyrygent orkiestry jazzowej. 
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Posłucl ajmy jeszczl' kilku wypowiedzi dekora torów: 
J. Hug • twórca dekoracji do „Fedry" l „An! niu za i Kl opa!ry", mówi w jednym 

:z wywiadów: „Pomiędzy ma!arzem (w znaczeniu ma!arza d koracji) a in c:enizatorem 

i\Jj, h!'I l' itultl - "ż_, . .,.r ,· Bł611·11• l • / •· • • ~ 01 tworca ~=111 ' .:iartrt• u u Pur,·żu. 

z ~one zn ś .' .rxrw taje konf:ik!. Fotel z prawej strony musi stanąć po 
~mien.lon~ "':l'J ie: Równowaga dekoracji jest zachwiana - malarz s!~ z l ośc i ż m 
Jedna '. z 1n~c~n1zator powinien mieć ostatnie slowo do powiedz nia - 1c·ll go wy
gw zdaJą, on 1 Jego zak>ga toną. a malarz musi wracać do stalu ", 
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Cassandre (dobre d!'ko:acje do scen baletowych) występuje przeciwko interwencji 
Diag :ewa, który wyparl dekora'.ora !ea'.ralnego wprowadzając do lea!ru malarza stalu
gowego. „Pubiiczność ma już dość .dekorac;i ma!i.rzy. Początkowo !a metoda powięk· 
szonego obrazu ciekawiła, lecz nie zd lala stworzyć es:etyki scenograficznej. Prawa 
obr.azu są inne niż dekora-:ji. Dekoracja jest archi~eklurą ma!owaną". 

Z tych słów la!wo wywn:oskować, jakie problemy niepokoją dekoratorów fran· 
cuskich. 

Os~atnio ukazała się we F·rancji ks4ążka P. Sonre'.a pt. „Scenografia", w k!órej autor, 
archi ekt i dekorato:. s!aral się zawrzeć calą mądrość scenograficzną. Niestety, książka 

pozos aje bez w:ększe!{o ipożytku d:a dekoratora ws.pólczesnego. Opisana maszyneria 
sceniczna jest s'arego typu op~rowego, a rysunki tectm:czne dotyczą dekoracji o sztucz· 
nej pcrspektyw.e. pól!) 0 astycz'1ych. 

Nada:cmnie poszu'kiwa"ibyśmy we Fra.ncji odkrywców nowych dróg, twórców nowego 
~ y:u, mis~rzów dekoracji tcatra!nej. Natcłm!cniem mogą hyc dla nas obrazy Cezanne'a, 
Van G.}gha, Marsse'a, P:cassa i wielu innych, lecz natclmien!em jedynie w sensie kolo· 
rys!y:znym . Estetyka teatralna n:e ma zdecydowanego obl:cza, poszuku;c formy. 

P szukiwania są .prowadzone na drodze czysto artystycznej. a nie społecznej; nie pod 
kątem zapołrzebciwa1i w.dza, lecz lemperamC'lllu artys;y. Droga ta, w ma:arstwie stalu
gowym s'uszna, mnże się okazać w te.ah'ze n:ehezp:eczna i zawodna. Dekorator nie jes-l 
przec eż malarzem-so:istą, lecz jednym i artystów zespołu. 

W tea rzc irancuski:n dekora'orzy n!e stanowią czrść1 zespołu: są poza teatrem. 
P~ojektodawca jest ma' rzem sta!ugowym. architek!em, rysownikiem, przcds:ębiorcą •. 
D •ko.rach~ prpjektu;e jedną, najwyżej dwie w ciągu r ku: raz tu, raz lam ... 

Teat·y, na\vet pań twowe. n'e mają swoich pr1cO\\"lli ma!arskich. Dekoracje za· 
maw~.a się w spec;a:nych przcdsir.bK>r lwach wedl:ig projektu. Ten h ndlowy spo 6b erga· 
nizow ni9 te1lru fa!a'nie od!:>ija się na pra~y ar•ystycznej i jej wynikach. Ty:ko słynni 
dek J a'torzy mogą sobie i.:ozw l'ć na dop:!nowanie wykonania dekoracji w firmie ma!ar
skie i. I:ini rru<;Z!J s·ę z d woinic lalcn'em i do11rymi clwciami techników malarskich. którzy 
troszczą się najwyżej o honor finny handlowej, ni~dy p poziom sztuki teatra!ncj. 

D~kor e 'c teatrów francuskich dałyby si\' podzie:ić n:i lrzy grupy: dobre. starodawnt 
i wnę rzarsk·e. 

Do'1re dekoracje można zobaczyć od czasu do cusu u Du:lin, Batty, Jouvet, J. L. Bar
rau !. Bar acq·a, w teatrach awangardowych. 

Komedia Francuska, tea'ry •państwowe, Opem mają prze'ważnie dekoracje starego 
lypu kulisowego, go:sze, lub lepsze, za:eż:1ic od zdolności artystycznych zaproszonego 
reżysera i deko:-atora. 

Tea'ry bu!warowe grają przeważnie komedie kam ·ra~nc; dekoracje wnętrz robiw 
!pecjaJ:ści. których jedyną troską jest, aby wszyslko wygląd<ilo j.ak w rzeczywistości. 

S:ena jest reklamą magazynu meb:i, dywanów, firanek. Dekoracje wnrtrz ~ą równit 
land tr.e w teatra.eh bu·warowych, jak ku!isy w dawnym Odeonie Przyczyną tej tandety 
d koracy nej nie jest krytyczna sytuacja materialna teatrów paryskich Szluki idą c• 
na 'mniej ki:ka m:esięcy, czasem rok, dub kilka lat - grane bez przerwy 8 razy tygo
dn:Owo: dwa razy w czwartki i niedzie'.e. z jednodniową przerwą w tygodniu. 

Maler:a'em na_j{:zęśc:ej używanym do dekoracji jest płótno, nic dykta. Słowo „piasty· 
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czny" ozn;icza w Polsce zbudowany" w F .. 
Podesty są rzadko używa~e. • e ranCJJ - malowany z1: złudą plastyczności 

Ciekav:ym zj wiskiem we Francji ·est to . . . . 
dekor<icje - o tyle dba oję o ko I' J • ze o tle me zwraca się większej uwagi na 
lra.ncu ka Jes1 bardzo w ~li ·~ s r~·ny, na komp:izycję których publiczność I krytyka 

. raz !\\a, lotcz wykon.anie ich - w · · · 
- słoi na wysok;im pDZIQIT'ie. przeCJwienstwre do dekoracji 

Zenobiuu Scn:elecki 
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KRONIKA 

JE ZCZE „CELESTYNA" 

A jednak wy t11 \'lenie pl!!r z go hi zpa1'1 ki 
wydarz niem !r:Tlr lnym. 

<lzi l't drama'lyczn o w I ochl byl 

Ogromny, nieo•nal ze nmerykań kich r zm',ró 
w zł 'o-czerwonych hiszpańskich barwach ogi :1 m ją 
wfo"li . C ! c t y ) - r ' n a 11 d d !~ 

Cal Lódź poruszył ten af1 z, a może 

ze maki m 
) ć prze<l la· 

w wieku szk lnym nie ma w u na rze<l awi 'c.''. 
plynę do kasy Teatru W jska P Iski i:! • k •l jki od am o rana, a w każdy ~ i czór 
widownia szczelnie zapełni na. d awiane krzesłll, na rój ci1.:kawego oczekiwania ... 

Plelyun podejścia d 
w subtelne; harmon'i - JXHlkrc lily warto• i kwiq 11 mej sztuce. Okauilo 
mylnym '\wkrdz nie kryl)kÓ\\ wi ku XI.', ii C le t) w nigdy nie zooa.:zy c ny. 

Juz j j autor zdawal 1 ! • praw z jcJ nicz.n i. n równocze nie wlc<lzial, ż 
sz.esnastu ektów przed awi· nie p na. Wyraził \\ł c l}łko intencję. by u w'r czytano 
w grn eh, podając nawet uw 'i <l sµoso~u r C) 'neji, tonu i gc t '. 

A c h a r d - fron<:u · aulor prz ró ki C l tyny n cenę, (któr:i przetłumaczył 
u nas J Gomulicki) umiał zr znie wydobyć z 21 aktów. - oo taka była o ateczna 
redekcja dzieła, - jądro drarnatyrzne. Sk nd n al w cz• recl1 k aeh lcmenty tra· 

iczne. dem n· zn, erotyczn I by zajov.c tej „novela dramatica" - pu111e· · 
dramatycznej. po odrzuceniu epick r-0z!ewnych diak>gów, man I ów. d kladnych opl ów 
i Jiryczneg sen ymcnl lizmu. Zmienił ró\-.,; 1ież uikoń z nie: Cali to glnil'. nic przyµad· 
kl m, sp•dając z drabiny przy tmvlonej do okna. I cz zabi}'1ją go służ, cy d mu Me%ei 
Mc:ib~a zaś nie rzuca s4 z wieży, lecz umiera z rozpaczy. To zubożyło \\Ór o pomy I 

ryginalniej zy. a liski Ż)Cia. Bo nic :zczę~łi ,. pr·}pa<lki o bardz.o nieraz błahy h 
pozorach •ywolują n. jwi lksze tragedie. 
, Próba wys! wiffiill Cćłc ctyny v Paryżu 1:lo<lla ii; w zupełności: z uk:i szla -

jak fama glo i - aż 2000 irazy. 
A wraz nic u nas? 
Wychodząc z tea ru sly zalo się przel tnie vox pop u I i : mleszanini; sądów, 

różm,rodn ść opinH, lak roznmile pytania jak np. m. in: „Dlaczego le dzi wcZę'a 
płncz.1 po śmierci Ccleslynyi'"... Było w ród t>·ch z<lai1 zol mienie i p ziw, obu· 
rzenlc i nićsmek z powodu j<ls.krawc.go r lizmu, a prz v inie pewna bezrudno c :.idJ 
wob ci kmvego eksperymentu. któremu n:c odpowiada pozi m przt cięb1cj publiczności. 

ie dziwJJego - twórczo~c hiszp:ii1ska. na · , dla tych, co j j frngmen'y ~hoć 
w części op<Jm>W;11i, U!Wi ra j zcze tnnóS'h\"o ni 'J)<Xlzlanek. C ,estyna w zez gólności 
przyno i dynamikę, do której ni tylko zer za pu!>lic:zn rwalcy !ca mini, ule i -
nie!iczn· zresztą dotqd - zn wcy ducha hi zpJ1i ki gn nie sq j szi.:zc do !atecznie 

przygotowani. 
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. Publiczność nasz;1 lrzeli.a p()(] tym wzgl I •m wychować. Trzeba ięgnqć do nowych 
źródel. I wl~śnic wielki!. zn lugą teatru łódzki '0 j t podnie i ni żelaznej kurtyny 
z prze bo •fi!eJ twórczości dramatyczne J hiszipa(1skiej, Cele· ,y11a b ·iem - zgodni. 
z p!anem Schillera _., nie ~dzic wypadki m poradycznym. 

To zaniepokojenie widowni, (en drc i z s nsacji foscynujący n. 1rój ma e 
uzasadnienie. ·c wynika z pewno'c:i~ z pikanf ril z uki Prz iwnie. m iralno' · ni . 
morarii• ~ t pojrda w lym wyp <lku zhyt tuzlnko ·e 

Nnturnlnle, fo klauzula na fiszu ohowi zuj 

'ałuralnie, że m in b. JCSZ z ~ ln j p r kl wać, 111 ize tylko z znacz)c, 
- przydłu ie sceny dr ~ czn , a tłuka byn jm · ; na ) ni r:i i. P i da bow1 rn 
o wiele lęb ze w r oś i. 

J j tra 
•yn'ka z 

przeszkód, 
tościowo 

r źn rod. o·r 
nie zn jdzic nic 

ymcz m u ~J-

teatr J1i ·zpati kP ... 

t i n n y, że przyno ·i dyn nikę i cmatykę ory
g-dy Szck pir h ,<l.l c i;1dź już o<l lat ~więci 

lłiszp n ki ulwrir Jest inny. tak jak Inn. kras m:1 kwi<1t, •yro ly lońc:u Południ.a, 

inną oczy I ość JlOłu<lnic wy owoc. 
• Cel slyn " znacznie vy:przedziln roz.wóJ ztukl <lramnlyezr j \\' HJ-zp:rnii. s ąd 

nawet parndok : o zmniejszy! ;ej wpl\'\v. Cu<la od ribnf nc n·1 ~ m ~ b · ' k Ó • • • • l •t V!Clll -
Jll ~ .w'. Wl'lk1 krytyk hi zp111iski ubic:~IC!'.!'O deku lenend z y Pela~ 0 _ przenrnc 
I od\\ ro 1 P rzQ Jlru naturaln ~o. Dl;1!r •o i „Ct·I tyna" nic mogla prz} , 1 • ~zy~ to-
·pnlo\\ ei.JO ·rozw •Ju li1era!ury dramaty znej w J ILzpanii. · 

;u . od r.ił~ ~ ro:ę również jej 1lem-"1icznn ć Ten gigantyczny wy iłck nie 
oclb.I s1 bez~o r ~10 na teatrze Iii zpa1hkim. mimo wą d k na! ć . iernniej j Jn'1k 
zdobył . w ll1s-zpan11 rozgl ni ł}Clrnny. P pulam · i Cele tyny, którą p bil d picro 
Don K1. zot .- w · o l.1t 'JlÓŹ11iej - d wodzą ni tylko liczne •ydani;i, ł cz urze<le 
wszy !kim k1lkakr ne roz zerz 111 t k li!, pró1>y opracowania s eniczn go, cz. "ciowo 
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niedokończone lub zaginione, podjęte llGIWCI przez la.kich rnislrzńw jak Lope ode Vega 
i Calderon. 

Cel ·styna staje się. jak wiele dziel, stiuki w l lL zpanii, nie dzi l1:rn ambitnej o własny 
,rozrrł is Jednostki, lecz własnością narodu. obrazem w półcze ·no: ci,• z rndnym ze slruktuq 
społeczeństwa i czesu. 

Jest Pf.>mnikiem literackim wspaniełym, :i:.arnykającym śre<lni l\vit!cz . pełnym prawd~ 
ludzkiej i realizmu zarówno w tragizmie i namiętnościach, jak w rubaszności i komizmie. 

Data przypuszczalna powstania Celestyny - około roku 1192 - schodzi się 
w Hiszpanii z całym szeregiem epokowych wprost wydarzeń Wszak w tym samym 
ann<> mirabili 1492: 

Krzysztof Kolumb <Jdkrył Amerykę dzięki poopć!rciu hiszpa1iskiej pary królewskie.i, 
re c o n qui st a święcil.1 ostatni akt ośmiowiekowej w.alki z Maurami - (zdobycie 
Granady). wprawadzooo również sztukę drukarską do Jlbzpanii. 

A przede wszystkim :wmierafo średniowiecze. Zwołna zapada w nicość świat alego
ryczny, w którym poruszały się symbole uczuć, woli i rozumu robiąc miejsce dla 
. lol z krwi j k<>ści, dłai tła liudzki~go, zrazu rycersk<>-.>entymenlai'.nego a la Boccaccio, 
dla analizy psychologicznej, która sfaje się coraz subtełniejs1..a i bardziej wycyzelowana. 

Wszy tlcie istotne elementy duszy hiszpańskiej zespalają się w „Celesiynie", prze
kształcając się pod wpływem dojrzewającego ~enesansu w dzielo o charakterze wybitnie 
ludzk'rn: kombinacja prymitywnej techniki średniowiecza z ideologią humanizmu, uka· 
zują się typowe kontrasty hiszpańskie; - milość i śmierć. Milość Calis!ai · Melibe1 
przeriw 1awiona podłości szumowin p łecznych - wsmk to typowo hi zpa11ski kontrast 
między poezją a prozą życia w całej bezwzględności. 

Swiat średniowieczny, którego wykla<lnikiem oczywistym jest zesadnicze zagadnienie 
Celestyny: paradoks zakazanej miłości i - zasłużonej w pojęciu średniowiecznym -
kary za przekroczenie zakazu i budzący się Renesans. wyzwalający od zakazów, kipiący 

życiem i zmysłowośdą. 
Tak kipiący, że nawet Cerventes - geniusz schyłku R.enesainsu - mówi z zastrze

żeniem: „Celestyna to boska książka, wolałbym jednak, by bardziej ukrywala to, co 
ludzkie". 

Starcie się tych dwóch światów powoduje właśnie silny konFłikt i katastrofę. 
Poszczególne osobistości „Celesiyny" reprezentują ginące średniowiecze, (tak rtp. 

rekwizytem powieści rycerskiej jest Centuńon), cza ·em nerwy kształtujący się porządek 
(Calisio). częściej jedn<Jk w duszy ich odbywa się walka ścierających się prądów, walka. 
której ofiarami stają się protagoniści sztuki. 

Sama Celestyna to demonizm, ludowość, namiętność uosobiona. Ze średniowiecza 
dziedziczy tylko pozory i gesty - stąd ta nieszczerość w zamawianiu diabła. Pozornie 
tylko weń wierzy i wola go na wszelki wypadek - jak mówi Kott. Ale wie, że 

sprawcą zła jest przf<le wszystkim człowiek, jego chciwość. zła wola, po[iWałcenie 

świadome waw boskich i ludzkich. 
Rozgrywa się tmgedia nadmiernej potęgi zła, sprzysiężonej pr7.eciw bohaterom, zła, 

które nle arna Celestyna reprezentuje. 
Na~rom··dzono w „Celestynie" tyle zła i przewrotności, że sam autor <Jdczul koniecz

noś · u praw·e<ltiwienia się w prologu, wytłumaczenia namiętnego wybuchu. Wyjaśnia cel 
napisania utwocu 1:hęcią o trzeżenia młodzieży 'fliedo'wiadczonej, która często pada ofiarą 
n"ebezpiecznych przygód miłosnych, a zwłas;:cza WPLJda w sidła inirygant1:k i niewiernych 
slug. Cel etyczny 1 tendencja pedagogiczna mają przy lo11ić frywolność utworu. Czytelni!; 
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powrmen z tej brzydkiej łuski wydobyć czyste ziarna nauki moralnej - mówi autor. 
'.:zy uwierzymy w jego szczerość? I ... 

Jest zresz:ą w „Ccleslynie" śmiałe podjęcie walki z z<ikłamanicm obyczajów, które 
I dzi; w Hiszpanii nie pozw.ala mlndej dziewczynie - o zacofanych, „tradycy jnych", 
poglądach rodzinnych - na obcowanie towarzy kie z mężczyzną, na zaproszenie go do 
domu. o ile się o nią - zgo<lnie z wolą r<Jdziców p<>ważnie nie stara. Ale przez okno 
zakra owane. przez balkoniki Okienne wy.worny h palacyków madryckich te same ml de 
P<1nny rozmmviajQ i zaręczają się z pierw zym lepszym znajomym. 

To właśnie zakłamanie obyczajów, nie tylko hiszpańskie, stare jak świat i natura 
udzka, jesf przyczyną tragedii mlodej i poezją owianej miłości CaLista i Melibei, właściwym 

uzasadnieniem ich upadku. 
Ale wielkość ceny. jakQ pl.acą w przekroczenie granic namiętności - odda n ie 

ty ei a - oczyszcza ich i wyzwa:a, robi ich lak bardzo ludzkimi, bliskimi nas. 

Taki układ akcji, że śmierć Ccłes'yny po•przedza śmierć kochanków, n;iłeży do po
mysłów szczególnie szczęśliwych. Gdyby bowiem Celestynlł zginęła później, byłby to 
dość naiwny wymiar sprawicd!i ~·ości z.a zagładę Calisia i Melibci. 

„Celestyna" chłonie i przetwarza w spo ób indywidualny p;erwia !ki poprzedzającej 

Ją li'!eratury, nawet dość odległej. A wi np prototypu p(fkności subtelnie zmysłowej, 

którą repn'zenluje Meliben, należy. chyba szukać w poezji prowansalskiej. Powieść 

sentymentalna wieku :v podsun~ła też pewne parny ły autorowi Celestyny. I powieść 

rycerska, romantyczna, pelna fantastycznych przrnód znajduje w niej echo. Jednakże 

wszystkie elementy zapożyczcne z'spo!iły się harmonijnie w całość bezsprzecznie orycri
naln~ i silną w wyrazie. 

Jedną jeszcze dziedzinę wzbogaciła „Celestyna": j ę z y ko wą, co, niestety, bardzo 
•rudno oddać w przekładzie. Filologowie hiszpańscy uważają autora Celestyny w jednego 
z twórców literackiej prozy. Celestyna jest jakby zwierciadłem w pólczesnego języka 
hiszpańskiego. Obejmuje wszelkie rodzaje wymowy i stylu, <Jd pł<>miennej mowy zako
chanych do wulgarnej gwary potocznej warstw oojniższych. Wykazuje jak mowa 
ówczesna bogata była w formy stylistyczne - jest wprost klasycznym pomnikie-m 
językowym. 

Mimo wszystko arcydzieło hiszpa1iskie wicku XV ma dla na , łudzi innego k'imatu 
czasu, posmak czegoś egzatycznego. 

Gra miłości i śmierci ... 
My, którzy przeżyliśmy wojnę i tyle razy mieliśmy sposobność stwierdzać na jawie 

współistn!enie rzeczy ostatecZ!'ych, już przez to samo jesteśmy przygotowani do prze
żywania ich za pośredn!ctwern sceny. Więc nie o to idzie. 

Ale len splot wypaaków wiodących dv śmierci, budzi w na psychiczny sprzeciw 
Chcielibyśmy może widzieć w tej ponurej tragikomedii choć trochr optymizmu. O<lczu
wamy bezradnooć wobL"C fatalizmu prozy życiowej, prQwadz11cej ku zniszczeniu wszelkich 
wartości. My, woluntaryści, chcieliby·my, by ludzka dobra i silna wola miała jakiś wpływ 

na rozwój wydarzeń ... 
Stf'/a11ia Ci1••il'lsha Borkou:. ka 
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