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Jerzy Andrzejewski 
J erzy Andrz jewski urodził sic; 19 g- rudnia 1909 r. 

w \Varszawie w środowisku mie szczańskim . Po 
ukończeniu znanego warszawskiego gimnazjum im. 
.Jana Zamoyskie;ro, w latach 1927-1931 studiował 

polonistyk«; na Uniwers ytecie \Varszawskim. Swoją 

działalność literacką rozpoczął od współpracy 'Z war
szawskim dziennikiem ,,ABC" jako recenzent tea
tralny i literacki, później objął kierownictwo działu 
literackiego \vYOdrc;bnionego z „ABC" i usa modzicl
nioncg0 tygodnika „Prosto z Mostu". \V r oku 1936 
ogłosił tom opowiadań „Drogi nieuniknione", w r ol u 
następn)·m „P rosto z Mostu '' druku je w odcinkach 
'ego powieść „Ład serca" (wyd. 1938). Powieść otrzy 
mała nagrodę czytelników „Wiadomości Literackich". 
a w roku 193D ragrod Młodych P olskiej Akademii 
Literatury. ndrz jews i wszedł do literatury jako 
kontynuator doświadczeń Ma uriaca i Bernanosa, 
autor wrażliwy na wielk· p roblcmatyk'l moralną. 

Lata wojny i okupacji spędził Andrzejewski 
w Warszawie, biorąc czy ny udział w konspira
c jnej pracy kultur alne.i. Z doświadczeń okupacji 
wyrosły opowiadania zebr ane potem w tomie „Noc" 
(1945). Z tego okresu pochodzą teź krótkie gro
teski, włączone potem przez An drze.icw skici.:o do 
tomu „Złoty lis" (1955), i napisana wespół z Je 
rzym Zai;"i1 rskim komedia satyryczna „ więto Win 
kelrlda" (191G), wystawiona m. in. w Łodzi w in
scenizacji Kazimierza Dejmka. 

Od momentu odzyskania niepodległości Andrze 
jewski włącza sic; w nurt budow y nowej rz czywi
stośei. W roku 1947 „ dro dzenie" dru ku je w od
cinkach jego nową powieść „Zaraz po w ojnie", k tó
ra wydana pod tytułem „Popiół i d iament" (1948) 
otrzymała w roku 1948 nagrodę literack' tego t y
godnika. 

(.„ ) Sfilmowana przez Andrzeja Wajdę (1958) wy

kazała w swej artystycznej postaci wciąż niesłab

nącą żywotność. 

Lata. powojenne stanowiły w biografii pi arza 
okres wzmożonej działalności publicy tycznej, 
aktywności politycznej i społecznej. Mie zkając ko
le jno w K rakowie i Szczecinie, sprawował funkcję 

prezesa ddzfału krakowskiego Związku Litera ów 
Polskich, działał w K omit cie Obrońców P ok oju, 
był prezesem zczecińskiego oddziału ZLP i wice
prezesem Zarządu Głównego. W r oku 19'19 otrzy
mał Order Sztandaru P racy I klasy. 
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Powstały ~ tedy lic zne jego artykuły, przemówie
n ia i c cje zebrane w tomach ,,Aby pokój zwycię 

żył" (1950), „O człowieku radzieckim" (1951), „Lu 
dzie i zdarzenia" (1952, 1953), książka ,.P ar tia 
i twórczo ' ć p isarza" (1952) oraz z1( ć pierwsza za
mier zonc.j na tetralo!.!i«;, lecz nie doprowadzonej do 
koń a powieści satyrycznej „Wojna skuteczna czyli 
opis bitew i potyC'Zek z Zadufkami'' (1953). 

I.ata następne przynoszą wspomnieniow~~ „Książ 

kę dla Marcina" (195'1) i zbiór satyry zno-!.!rote ko
wych opowiadań „Złoty lis" (1955) świadczący o za
niepok ojeniu pisar za anomaliami życia społecznego 

i kulturalnego. W t :ym czasie zajmował Andrzeje
wski tanowisko redaktora naezcln go „Przeglądu 

K ulturalnego", potem był członkiem r cdakc 'i mie 
sięcznika „Twórczość". Równocześnie sprawował 

obowiązki posła na Sejm PRL (1952-1957). 
Echem r ozrachunków i przemian. które na · tąpi

ły w ol.sce PO r oku 1956 była powieść „Ciemności 

kryją ziemię" (1 957), ukazująca w formie historycz
ne · metafory problematykę polityczną lat ubiegłych 
i formułująca hist or iozoficzne stanowisko pisarza. 

W roku 1959 A ndrzejewski został prezc m war
szawskiego oddziału ZLP. W tym r oku uka-zuje się 
tom opowiadań „Niby gaj", scalający jego dotych
czasowy d or obek no\velistyczny. 

Du:l m a rt ystycznym sukcesem pisarza były opu
blikowane w 1960 r . „Bram y raju", historiozoficzna 
przypowic 'ć poetyrl a o wyj::\ tkow o pięknym i no
w atorskim kształcie. 

T o samo da się powiedzieć o powieści „Idzie ska
cząc po górach" (1963) dającej w zmodern izowa
n ej - zgodnie z przeobrażeniami nowej prO'Zy -
formie sa tyryczno-realistyczny obraz współczesnej 

kul tury Zach odu. Ostatnią opublikowaną przez pi
sarza większą całością artystyczną był zamieszczo
ny w „Twórczości" (1966) fragment powieści „Mia 
zga•·. latach sześćdziesiątych Andrzejew sl.'i p o
zostaje n adal publicystą eseistą i k rytykiem lite
rackim, współpracuje z filmem (m. in. scenariusz 
do filmu „ iewinni cza rodzieje", napisany wraz 
z Jerzym Skolimow skim). Książki jego przełożone 

na wiele ję"Z k Ów świata zdobyły mu także po
pularność za granicą. 

TERESA WALAS 

przedr. z książki „ Prozaicy dwudziestolecia 
międzywojennego", W -wa 1972 
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MACIEJ SZYBIST 

EPOPEJA MIŁOŚC I I WYBACZANIA 

Popiół i diament 

Oto kończy się wielka wojna, armie prze
ciągają przez kraje. fr nty zmiatają opór 
wroga i Judzkie istnienia. Od wraca się karta 
historii. :\le nadzieje na to, że koniec wojny 
będzie dniem odkupienia, po k tórym wszyst
ko będzie samym szczęściem, miłością i po
kojem, gdy zapanu je dobrobyt i prawda, nie 
spełniają si . 

Konflikt wojenny stłumił inne problemy, 
odjął wagę sprawom w czasie pokoj u naj 
istotniejszym. Wspólny wszystkim ludziom 
\vróg - faszyzm - nie tylko zmusił ich do 
wa ki , ale także do braterstwa broni. Skoro 
,„·szyscy byli zagrożeni , wszyscy, nie oglą

dając się na różnice, które norm alnie dzie
liłyby ich zasadniczo, walczyli ze wspólnym 
wrogiem. Wróg jest teraz pokonany. Lecz 
pierwszy dzień pokoju, p ierwszy dzień wol 
ności, to zarazem pierwszy dzień, gdy trzeba 
zacząć żyć nie pr zeciwko Niemcom, ale 
w zgodzie z własnym sumieniem. Takie jest 
ideowe zawiązanie akcji Popiolu i diamentu 
Jerzego Andrzejewskiego. 

Utwór t n to jedna z pierwszych powieści 

polskich, kt óre starały się przedstawić i oce
nić wszystko to, co stało się w naszym kra ju 
w ciągu kilkunastu miesięcy po w zwoleniu. 
Tych kilkanaście miesięcy, które upłynęły 

w Polsce od m om ent u zakończenia wojny, 
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to okres rewolucji socjalnej, przekształcania 
się państwa kapitalistycznego w demokra
tyczne, państwa wrogo przed wojną nasta
wionego do komunizmu, w kraj rządzony 

przez partię komunistyczną. 
Jest rzeczą j asną, że pr zemiana taka ni 

mogła dokonać się bez tarć i przelewu krwi. 
Na problemy wynikłe z konieczności wybo
ru politycznego nakładają się problemy wy
nikające z sytuacji kraju walczącego z wro
giem. 

Dochodzi b owiem do konfliktu zbrojn go 
między dwiema frakcjami politycznymi, mię

dzy tymi, którzy wybrali komunizm jako 
formę idei mającej wytworzyć w Polsce no
wy system społeczny, i t ymi, którzy wal
cząc o Polskę z Niemcami, po wojnie uznali, 
że kraj nie powinien zmieniać swojego obli
cza społecznego. Dochodzi więc do walki bra
tobójczej. 

Okres wojny dokonał wielkiej zmiany ni 
tylko w materii życia ludzkiego, ale także 
zmienił ludzkie dusze. Wiele zasad i wiel 
prawd stało się pustym dźwiękiem, wiele 
sposobów życia okazało się niemożliwymi do 
kontynuowania. Wojna wykazała, że zasady, 
jakimi kierowali się ludzie przed wojną, nie 
nadają się j uż do 2ycia, nie nadają się do 
oceniania siebie i inn eh. 

Okres powojenny wykazał - i to p r zed
stawia Andrzejew ki przede w zystkim - że 

zasady wojny nie nadają się do budowania 
pokoju, że idee walki n ie mogą być id ami 
codziennego dnia wolnego kraj u. Id e wo
jenne, życiorysy bohaterów, kształtowan 

przez okres niezwykły i straszny, charakte
ryzowało umiłowanie od wagi i bohat erstwa 
wyrażającego się w r yzyku. Tak pojm owali 
swoją powinność młodzi chłopcy z partyzan
ckich oddziałów. I z takim bagażem weszli 
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w okr es pokoj u. Ale t u ide te nie na \viele 
się mogły przydać . Pr zeciwnie - nie popar
te potrzebą walki z wrogiem, stawały ię 

zespołem pustych nakazów, które wyrodnia
ły w zbrodni zych zastosowaniach. Tak się 

dzieje z prze stawicielami. najmłodszego po
kolenia „, stępującego w powieś i, z t mi 
sicdemnastolatk mi, którzy wyzna jąc idee 
działania, bohat erstwa i posłuszeństwa, po-
tanawiają walczyć - ni wiadomo z k im 

i nie wiadomo po co. Ich ideały doprowa
dzają ich tylko do morders wa, w kazujc1c 
tym sarn rn swoją bezwartościowość i pustkę . 

Jest jednak coś tragicznego w tym, że ideał , 
którym służyli tak wiernie, nagle - jakby 
z dnia na dzień - przestają się liczyć . 

To historia i jej prawa układają w ten 
.·posób ludzkie losy. 

Odmi n.nic jest ze Szczuką. Choci, ż star 
szy od swoich przeciwników, chociaż mógł

by być ojcem swojego zabójcy - przecież 

rcpr zen tu j - Szczuka świadomość o wiele 
nowocześni ejszą , o wiele bardziej zgodną 

z prawami hist orii. Zasada oceny jest u n
drzcjewskiego• jedna - to dobre, pełne ra
dości i miłości, nowe życie . Ten, kt o m u się 
sprzeci\via, kto · wiadomic czy nieświadomie 

m u przeszkadza, ni ma racji ani wobec hi
stor ii, ani \ obec czlowie ·a. Dlatego też cały 
świat podziemia, cały obsza r przeszłości zo
staje osądzony nega tywnie przez a utora. Ko
munizm Szczuki nie jest przeciwny życi u , 

nie jest przeciwn. dobr u ukry temu w każ

de j ludzkiej ist oci - jak wierzy Andrzeje
wski - a skoro t ak, to mimo w zystko, nie
zależni e od strat i żalu za przeszłości ą -
trzeba t en komunizm przyjąć jako dobro, 
żyć i myśleć w j go kategoriach. 

owieść And rzej \ kiego w kracze więc 

daleko poza próbę osądu postaw i ideologii. 
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Z·ważmy na czasy, w których powstawała: 
w kraju panuje nieomal wojna domowa. Sz -
rzą się sprzeczne opinie i amiast szczęścia, 
pokój i wyzwolenie przynoszą nowe trage
die. Co myśleć, jak oceniać świat, jak reago
wać na nowe myśli, jak reagować na nowe 
myśli, jak odrzucać stare? Komu wierzyć 

i z jakich powodów? 

Świat roi się od pytań i od konfliktów, 
które są '"'ynikiem niemożności udzielania 
odpowiedzi na te pytania. 

Zarazem widmo niedawnej wojny grozi 
kulturze ludzkiej. Rzuca cień na wielki 
idee, przeczy im, drwiąco ukazuje możliwość 
życia bez praw. Trzeba więc stanąć ponad 
chaosem historii, ponad chaosem sprzecz
nych opinii, aby odszukać zasadę pierwszą, 
fundament, który jest niepodważalny. I An
drzejewski znajduj taki fundament, na któ
rym stojąc może zaproponować uporządko
wany obraz rzeczywistości. Tym fundamen
tem, tą zasadą pierwszą jest dobro, wyobra
żone przez miłość i radość, przez codzienne: 
budo'vvanie rzeczywistości. To zasada kardy
nalna. 

Co prawda kochankowie z powieści prze
grywają szansę, co prawda miłość ich zo
stanie zabita przez konflikt polityczny, ale 
przecież da o sobie znać, a więc potwierdzi 
wartość człowieka, zarazem - wskaże drogę 

ludziom. Stanie się objawieniem zasady, 
dzięki której będzie można zdobyć pewność, 
czy żyjąc i wyznaczając taką, a nie inną 
ideę, tworzy się jedynie popiół, czy też na 
dnie tego popiołu błyśnie diament - jak 
pięknie przedstawia tę sytuację wiersz Nor
wida będący mottem i myślą przewodnią po
wieści. 

Przedr. „Lektury obowiązkowe", Wroclau: 19i3 
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r gmentv z „Dziennik „ 
1 46 U Cli C 

His orla Antoni go Kosseckiego. dwo at. 
Solidn , uczciwy cieszący się jak na 'lepszą 
op1mą obor.ie oś i clmskim załamuje się. 

Co z nim kied wraca? tul: Zaraz po 
wojnie. 

11 w la 
Wynoto alem dzisiaJ z dan go w ro u 

1851 Spisu szlachty Królestwa Polskiego 
nazwisk i 'miona. Mam teraz tych nazwisk 
dobrze ponad setkę. ey ozyj11 kiedykolwiek, 
komu będą służyć 1 jaki losy dzielić. Kim 
będą Preszel, Chełmicki, Szczuka, Puci&-

cki czy Lipiński' czoraj i dzisiaj znó 
piękne i słoneczne dnie jesienne. Żal mi, ze 
nie mogę b ć teraz góra . 

11 wrnłnla 
Cały tydzień nad notatkami do powieści, 

która powinna zacząć się w marcu 39 ro 
i ciągnąć się az po upadek powstania. Jesz.-
cz raz : Natchnłenie łwicita? 

14 grudnia 
Wróciłem czoraj do tych trzech stroni-

zek Zaraa: po wo,nte, które napisałem jeaz-
z początkiem lata. Inaczej jednak tym 

raz m zacząłem, me od narracji relacjonu
a c j iycie KOSs cki i<J, lecz od razu od 
tuacJi, która ma być przygoto aniem do 
całej sprawy sęd.zlego Kosseck:iego. Ni spo
dzi any zczuka. 

11 g na. 
W paskudnych arunkach zaczęte to opo-
'adanie. Od piątku aż do dzisiaj (wtorek) 

istniałem z jedn m okiem. a drugim ·ęcz
mień. W mieszkaniu ziąb, zwłaszcza w moim 
pokoju. Z trudem p em, ami nic 
prawie ze zmęcze a ni widz c. 



Dzisi j z cząłem clrugi rozdział, który ma 
być rozszerzeniem pierwszej w rsji. Wciąż 
jeszcze nie jestem pewien, czy dobrnę do 
końcn. Nie \vszystkie wątki mam wyraźnie 
ułożone. Szczuka, którego przy pierwszym 
pomyśl w ogóle miało nie być, a już przy 
pisaniu miał spełniać rolę drobnego epizodu, 
roz1 6sł się niespodziewanie dla mnie samego 
i teraz muszę o nim myśleć jako o elemencie 
konstrukcyjnym. Przed tymi dwoma mło
d ·mi ludźmi: Ludwikiem Kosseckim i Sta
nisławem Chełmickim, też się otw:ierają róż

ne mużliwosci. A gdyby i młodszy ~-yn Kos
scckicgo, Alek, odegrał jak<1s rolę? 

1947 11 stycznia 
Zacząłem czwarty rnzdział Zaraz po u;oj

uie. Od przyszłego tygodnia druk w 110dro
dzeniu' w tygodniowych odcinkach. Kury
luk, któremu pokazałem trzy rozdziały na
pisane, przekonał mnie, że jest to materiał 
na powieść. Propozycję Kuryluka, aby na
tychmiast zacząć druk w odcinkach, przy
jąłem właściwie z ulgą. Tylko konieczność 
może mi otworzyć oczy na d lszy ciąg i tylko 
rÓ\ •nicż konieczność sprosta moim wątpli

wościom. Tytuł niedobry. Może zmienić na 
Nor\ idowskie: Pomiędzy świtem a nocy 
;:niknięciem? 

a lutego 
W Zakopanem z trzydzi stoma stronami 

1·ękopisu. 
11 lutego 

Całą em; z chłopcami w piwnicy parko-
wej bez żadnych trudności w trzy dni na
pisałem. Poczucie lekkości. 

19 lutego 
Cały dzień ani jednego zdania. Szybka 

kara zn „uczucie lekkości''. Kamień, ciężka 
kłoda. J stem już prawie bez żadnej rezerwy 
dl.i „Odrodzenin". 
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28 lutego 
W ciągu sześciu dni wym czyłem nie wię-

cej niż j dną str nę. Zatkało. Dużo popra
wirtm ma zynopis. 

7 marca 
Cały ranek . iedziałcm nad pustą stronicą, 

slm ·n jcdn go nie mogąc ż siebie v.·ydobyć. 
Gd b. ·m minł t IC'nt tej minry, jak mierzyć 
by należało moją slal>oś ·, byłbym prawdzi
' 1e wi lki1 , ~'J. ·arzem. 

8 m1rc• 
Za czą- l n . .-u:sly rozdział. 'C:nov. jakby sit; 

zamknii=.t : .... pka otworzył . < 'd. kuJę „po
czucie lekkomyślnoś l''. 

21 kwietnia 
Znó .v po wi lu dobrych dniach przerwa 

w pral' · cały tydzi ń. 1 chociaż juz tak da
h.:ko j teru zaa\\ Emsowany w tej powieści, 
powracając: do niuj przedzierać się muszę 

prawJe poprz z l same opory i zahamow -
nia, 1-tóre przełamywać musiałc gdy pisa
łem pierwsz rozdziały i zaledwie w mgli-
tych zarysach widzinłem dalszy ciąg. Umi1~

jc;tność pisania osiągam tylko poprzez ciqg
łość prncy. Każda przerwa czyni mnie nie
zdarnym, pelnym niech ci du samego siebie 
i do t go, co pi zę. 

Dzisiaj od samego ran nicznośn ·, drQ
c1.ący niepokój. Cały ran k spc;dziłem bez-

1it, jedn go zdaniu nie mogąc spod pióra 
\ „":-:~bać. W glow1e pu tka. Dopiero po 
p u .• u 1 uszyłem. 

1:yślenie o uldzt•, jaką będ~ odczuwać, 

kiedy skończę wreszcie Zaraz po wojnie, 
przeszkadza mi w· myśleniu o samej po\vie
ści. Mówię ulga nie dlatego żebym miul prz -
ż wać zadowolenie. Wiem jui teraz, że ta 
książka zadowolenia mi nie da. Ale ulgą b -
dzic możność myślenia o książce nowej. Na
pra~ ·dę interesujące s<1 tylko t .ksiąZki, 1-tó
rych żadne zd nic nie zo lalo jeszcze ,n pi-
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snne. Wszystko i.nn'"' jest czarną robotą. 

I nawet chwile entuzjazmu, wzruszenia 
i pewnej mglistej świadomości, ż siąga się 

to właśnie, co się osiągn l.: pr a ·m 10, chwile 
rzadki i zawsze okupywan(;: ro:"c..:o.rowa
nien1, nie nzj nśniają pogoanirjszy .11 ·.• • .i -
tłi:m ponurego i dręczącego 11i v olnict\ a, 
j :::ikim jest powolne zapis;wuni• ~·ro::iity za 
~t:oniq. 

29 wlełnla 

Wczoraj cały dzie1i .. u. 1 'ie po-
szedłem nawet na premicrt? '·.0, 1 7'anta Bo
dnickicgo, chcąc zachow· · ró'Y.1ież i wie
czór na pract=:. , ie z t 'O nie '·:~szło . Po pa
ru godzin· eh jało ·ego li;c:: t .1ia prz: · biu ·ku 
skreśliłem ·szystko, co n~pisałen i po
szedłem spać. Od kiltu dni sypiam c·:żk .. n, 
kamiennym snem, ::ile rano czuj sif,' tylko 
zmęczony i rozbity. Ci'łgły niepokój. f' k

r·; a 1 nie czas, który leci z tak nif'po . .;tr .'.~·

rn. n:i zybkością. Jak długo j ".'„.:czt: rnog1: 
7. ·ć;? 

V':.;zystko, co teraz pi::;zę \ • d" ·~ mi się 

wątłe, sztuczn ozbawionc wo:· śc· . 

Przez par .c d i \\ p.·:-lj'-·:ldzie z Łodzi do 
ZakopanLgo był ,,. Krakowie ... dolf R. 
W pi t k po pał udn ·u p;z ·jechał ;;. Bru ltseli 
,Józef Cn. Adolfa widziałem prze vtnit! rok 
trn1U '· Jeleniej Gór?_ , jo chaliśmy razem 
do Wrocła'..Yia. Zinka Ch. nie widziałem od 
powstania. Dwaj najstarsi przy·acielc, lak 
się zł< 7. ·ło, że ujrz~Jem ich jednego dnia. 
Z Ad •lf m jcdl' "m. ·razem ob.· ad, p1item spa
Cf.:l"Owallśmy po Plantach. Cóż n - ~ ł:1czy 
oprócz ·spomnień? Podobne \\". tpli wości, 
wahanin? Rozumi ·m je u si• ·bi', l cz u nie
go, który j •·st n,1pr ,„ ·d·~ zn~1kornitym pisa
rzem, o ile: i wydają mi "i; a wiejszi.: ~ Oczy
" "i,'ty ).: d ro?:umowani ale liI- ·. h~. :„ to 
od ·,_u·.,a L '\' •1pliwosd l'1..: go (.;, 'J, ick·i 
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jak Adoli - podnoszą .go tylko v moich 
acz.a h. l\ioje "lasne - nadwątlają mnie 
i osłabiają . Ufam Adolfowi, że da sobie radę, 
sobie - uf:-· w tym względzie nie śmiem. 
Siedzieliśmy .! dobre pół god7hy na Plan
tach, trocr " mó' iąc o czasach obecnych, 
frochę 'rspominając d::iwniejsze. Ikż lat upły
J.l''!O od tegJ dn.:ć:i, kied. tu ;1 pokoiku 
Adol!a z..: ;t :'.:dzie jedlismy żar' oc.:.:nie 
7 os· at:-iie grosze 1 upiony kawałek zimnej 
g. in. ? Ale prz. szłosl. n~lcżała \\ tedy do 
.. s, p. ..... · najmni j tc.k , ,-~L iy m}slehsm.,'. 
1 t~ m1o' ·j ·,i r.; . tych z~ ud:..1;;ń i heh g1-
r c,1 c.n pra.gnic1 ni :..,u oo!. a JUŻ \\ skrzcs.ć. 

Wi· czarem uni\, trb. tEckieJ auli Ko-
pc mka tzv . \dcc;;;ór autor 1 kilku pr zai-
16 : Brcza, K1side\\ski, Kurek, Male:w:;ka, 
Kwi'.tko,\' ki i jri. S .t: m K. wciąż przy 
każdej okazji c:- pia siQ r.10JeJ po\\1esc1. 
Widu ·nr.ych, też K. ..., ic.d;~ i, że cale Za
ra:: po w0j: ·c jrc;t nh:prav·d1.i\ve. Adam R. 
po prostu ma f.1~ ~ · ~ I Ż' rrzed::itawiam 
członka PPR jako po .. tac d daLnią. A znów 
druga strona ma mi ~a złe S\\ ' t;ckiego 
i że Szczuka nie dośc . Ir ... ·. 1 akt) v · y. Ci 
zaś ze środka ;~wyczaj nic pokpi\\ aj:-i, że 

i bohater wie wcią.'.. ! .:iL1 p p:tl'oc.". 

3 maja 
W cią . i . tie mog~ zdob:ć n, • o•vrót do 

p ' · 1 · c. ... :c nie widzę, po.•, c:i • „u •. t;;.Ill..: L•i 

s ~ 7~maz 1.· , ··:=-. Li popl..i•a .. : i stał: · s~ , 
p:· „ nier ..: ~ · . .i;..~ ·" Sr~b.1 n dzit: ja, że

bym mógł s·-r ńc· \. c. 'l 1 ońc:u m"j" 

5 maJa 
.J .s.:.czc raz popra .·hun dz:si1j sto kilka

d:-~L:Siqt ·tron'c rr:'.l . nopi. u Zaraz po 11..•oj
nie. \~ t ·m ygudniu b~dę J 1? mógł oddc1ć t~ 

Cl · ckm.:n1110\ i. . 1 il ' · •: . f „~·ie

UL.11.:c, LO ~ l je.st \'·urt . 



9 maia 
Od paru dni nnjpi kn"E.jsz. viosna. Kw"t-

ną bz:. J zczc J dna rio a tra ono. Wczo
raj me ni n pi ah m, hoci 7. ały dzień 

ll'dziol m \ • d mu. 
14 m1Ja 

Pogrz1.b O ·terwy. t: al. Prz m6wi ni 
przed T atr ·m Słowacki go trwały przeszło 
godzin~. W jątkow bredni po icdziano 
przy tej okazji. Na\ et nojsmutnil~jszą oko
liczność ludzko ż wotność potrafi prz kc;zt 1-
cić w grote k . Zdumiewające podobi ńst 'O 

na ze do malp: prz d publicznościq musimy 
troi·. minv. A t ' sam ile razy robisz z sie

bie małp ? OW'sz m, ale jn o tym wi m. 
22 maja 

Je zez j dna noc ni dar ca żadnego od-
poczynku. Długa b 'ZS nność. Potem dr -
czące lęk we n .. Od wcz snego świtu lekki 
pół n. I rano j zez •i k Zt mużenie niż 

WQwczas, kicd • kładł m sic.· d łóżka Za
uważył m, że od p wn go <·za u do moich 
nów powró il.: różn r minu n j ol·upa

C/jne. <} p lne ... ·i m ó , u i czek, strnchu 
człowi ka śmi rtt:!lnie z g ionego. Zabawne, 
ż ''l y ki d: t było, naprawdf; się ni ba
lem, i ni dlatcg , zebym posiod l odwag,. 
lec:z po prostu w·uząl z MNIE nic stać 

się nie moż . 
Dzi i j<>Zej noc · samotnie wznosił m się 

w 1órę. W dole widzi no mnie i zdawuno 
sobi sprawG, ż • j st m jednym :z walczą
cych: dziwaczny partvzant, czlowi k-samo
lot pros opadł wznoszący s1 w gór . Po
zdrawiał m ludzi iedzących w kawiarni. 
Byli podobni do kobiet i m zczyzn Renoira. 
Później wplątałem się w ogromne drzewo 
(oczy„viście odblaĘk pawi ści, ktorq chciałem 
w roku 43 napisać, ludzie ze wsi wpędzeni 
pr:1.cz g topo u g1 mn ' drz \ •o). Pot m 
wi lopic;howy dom - p ł n wrogów -
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ciągle był wyższy niż ' •ysokoś -, którą po· 
trafiłem osiqgnqć. W pewnej chwili zaczęto 
mnie ostrzeliwać. Wreszcie wplątałem się 
w jakąś gładką, prawie prostopadłą ścinnc; 

n jeżoną blaszanymi gontami. Nade mnł 

str•1cano z tej ściany pobitych i pokn. wio
ff\. eh żołnierzy, chyba w polskich n.u n
d t. ach. 

Cd. b. m umiał się modlić, gd: b, : ~ '.nógł 
s • ni ·dh · i:-rosiłbym o jedno. o j .isnu:st 
1ll :ili, o ś· •. :r1domość, że to co cz.; ni ·. jest 
. ~ 1szne . pl a\ dziwe, i akurat na moją mi i.re; 
_! ·ojon 0 I Jt.:szczc o trochę rbd•1sc; , ·> ,-,kra
, Lir usp1 a\\ iedliwionego spokoju. I o co 
. ls:-:czc? 

21 maja 
Od wczoraj bez f7.(~rwy praca. Chwilami 

c„ ia powieść w:-·d: Jt: mi się lepsza niż przy
' „zczałern. \V 1 · :'.dym razie wróciłem do 

niej i j stcm w jej rytmie. 
21 m•J• 

_, coraz. J ps:: j czuję się on.ii·! . . h:..:zc.t. t.: 
u l C•!o dziesięciu dni i chyba Jroniec. . fa m 
• tej eh' ·Hi zui, •łni • j ssną aloś<'.:. I j e~li 

przcszkadz m i cokolwiek w dobrej pra J• 

to tylko fL· J c me zmęczenie. W ciągu clm a 
parę razy kawa, wieczorem konie m i · prosz
ki nasenne. Od tygodnia przestałem się goli<', 
OC'h, ty komediancie! Ale naprawdę żadnej 
pokusy wyjścia. Jestem \ norze i jest mi 
z tym dobrze. 

1 nerwu 
Zacząłem dziev. i·. 1 „ , Jzdzial. P 101 o niL 

nndąża za szybkościc! m~ ·<::cmia. Prawic szczę
ście . 

3 c1.1rwca 
Jeszcze tylko jeden rozdz.iał, ostatni - -

dziesiąty. I dziesiąty dzień kroku się z domu 
nic ruszyłem. Ostatnio dokuczli · · iJ:X 1;. 
Nawet w m in. 1 ł odn m zazw_ l7.' j p•Jko-
u daje ·ię '. • i: . w znaki upał . ::;w-pifi m 

1:-: 



dal proszkqm naaenn m. Ale jestem 
ftPll·wł~ szczęjU 

7 cnrwc• 
S:zpeg6lna radość, mogę nareszcie zmienić 

tytuł. Od czątku szukałem 

w o ckie, nies ty bez po odzenia. Po
zawcmraj, przeglądając bez kszej nadziel 
tom Nor ida, który mi na imieniny poda
rował T dzio Kwiatkowski, alazłem we 
fragmencie Za kulilami dwa czterowiersze, 
które wydały mi się znakomitym mott 
ksi . 

T zwłaszcza: 

C%J1 popiół tylko zostanie i zamęt, 
Co łd.de w przepoić z burzą? - ery ostanie 
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament, 
Wie7cuWtego zwycłęstwa zaranłe„. 

Zauważył ni po z pier szy, że 

m Io ej i artystycznej słuszności pisarza 
słuiy samo życi . On trakcie pr przy
daje no eh treści, i no - jeśli rzecz jest 
fałszywie poczęta - bezwzględnie dema-

e fałsz. kój, p łna 'edza o książce, 

trochę smutku, że uż zbllźa się koniec, nie 
chce mi się spać myśląc o tej ostatniej 
scenie, kiedy ponad nasz · chorągwiami 

i o płe szym świcie d ia pokoju umie
rać ~e Maciek. W em, że si gni zgodnie 
z praw odruchu warunkow go po rewol
wer, ·em, że z jego teczki dnie bu
ki cik fiołków i t ró:i:ne d obiazg· toal 
towe, ale jeszcz nie znam os tniego słowa 

· żkL Na et sobie nie yobrażam, że bę-
ę mógł kilka dni wyjść na miasto. 

11 CMPWCll 
Godzina 3.30 - skończyłem Popł6ł ł dia-

ment. Pieki lnie głupi i ż ujące uczucie. 
Nie bardzo wiem, z sobą zrobię. Marysia 
mówi, żebyśm się wieczorem trochę p ze
szli. Chyba tak. 
18 

STEFANIA SKWARCZYIAISKA 

„Chocholi taniecu 
Wyspiańskiego 

jako obraz-symbol 
w języku późniejszej 

sztuki polskiej 

Obrachunkiem z polskim społeczeństwem 
jako budulcem i budowniczym przyszłości 

Polski w jej nowym, po II wojnie światowej , 

kształcie ustrojowym jest powieść Jerzego 
Andrzejewskiego Popiół i· diament. Obra
chunek ten został dokonany w ·wietle do
świadczeń historycznych pi rwszych miesię
cy rządów Polski Ludowej, z perspektywy -
jak ·wskazuje fabula - kilku dni maja 
1945 r., okalając:.:ch dzień ostatecznej kapi
tul.:icji Niemiec. Inspiruje ten obrachunek 
troska i lęk o prawidłowy rozwój państwa . 

zbudowanego na ideologii sprawiedlh.rnści 

społecznej. Bo, jak powiada Żeromski . 

„Ojczyzna to nie tylko kraj i ludzie , i prze
szłość, leżąca w mogiłach , w zwaliskach, 
w zamarłej sztuce, ale także przyszły po
rządek społeczny, przyszły obraz". Ale tylku 
odpowiednia baza społeczna moż zagwa
rantować państwu o takich jak Polska Lu
dowa ideologicznych zrębach należyte tem
po rozwoju i rozkwitu . 

A zatem z jakimi to siłami społeczn:vmi 

rozpoczyna Polska Ludowa swoją drogę 

w przyszłość? Obrachunek Andrzejewskiego 
wykazuje, że w tym społeczeństwi wy

niszczonym wojną fizycznie psychicznie 
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znajduje się pewna ilość ideowych zapaleń
ców buduj ących nową Polskę - obok reak
cji, z które j część, nawykła do działań 11:ś
nych, wdała się w operującą skrytobójstwami 
jawną kontrrewolucję; masa zaś ludowa, na 
wsi i w mieście, to ciągle masa nieudoświa

domiona społecznie, ciemna, niezdolna po
jąć godności, k u której ją podniosły nowe 
warunki społeczne i polityczne; obok niej 
społeczne przeżytki dawnego reżimu, reak
cyjna lub chwiejna w postawie ideowej 
inteligencja oraz półinteligencja, nierzadko 
potencjalni karierowicze, moralnie zd pra
wowani przez warunki wojenne. Jeśli głów
na akcja powieści koncentruje się dokoła 

tragicznych zmagań pomiędzy ideowcami 
kształtującymi nową rzeczywistość a aktyw
ną kontrrewolucją, to wszystkie a lit:zne 
wątki poboczne przepojone są analizą owej 
liczebnie przeważającej reszty społeczeństwa. 

I pyta się siebie pisarz - w ślad za pyta
niem Norwida, który obdarzył książkę mot
tem, tytułem i ważką sceną - czy po tej spo
łeczności pozostanie tylko popiół czy też 

zabłyśnie w tym popiele „gwiaździsty dyja
ment, wiekuistego zwycięstwa zaranie". 
Pełne niepokoju studium współczesnego sp -
łeczeństwa osiąga szczyt swej ideowej wy
mowy w gorzko-ironicznym obrazie-symbolu 
poloneza u świtu nowej Polski, poloneza, do 
którego staje w pozornej jedności pstrokata 
zbieranina przeżytków bezgłowych i bez
ideowych, gotowych w swej większej części 

opowiedzieć się dla karier y po stronie lu
dowego rządu. 

ów pierwszy polonez jest parodią o tat
niego poloneza w Panu Tadeuszu - i iro
nit:zną dyskusją z jego wizj ą narodowej 
jedności i zgody. Przewodniki m w tej dy
skusji był Andrzejev.iskiemu - Wyspiański. 

Chochoł przeszłości narzuca t emu polonezo
wi jedności i zgody podobnie upiorny cha
rakter jak w Weselu scenic chocholego 
tańca. Zaduch grobowy wieje od tych figu
rynek wijących siQ w wqżu poloneza, po
dobnie jak w Wesel'U od niektórych zjaw 
i od gości weselnych uśpionych w zaklętym 

tańcu. Podobnie jak żywy jest w W eseltL -
mimo że zgubił złoty róg - Jasiek, młody 
chłopak wiejski, tak u Andrzejewskiego ży

wy jest, bo znalazł się poza kręgiem polo
n eza, par tyjny major Wrona - bok szcze
rego w swych przekonaniach Teleżyńskiego . 

Podobnie jak u Wyspiańskiego grozy i ironii 
dodają zjawy wypełzłe z zaświata czy z lu
dzkich sumień , tak dodaj e jej u An drzejew
skiego wypełzła z kuchennych zapleczy służ
ba, jeszcze politycznie ciemna, wpatrzona 
w to, jak się „panowie" zabawia j ą. A zaba 
wiają się w witanie - Nowej Polski. 



„Ośmielone pomywaczki wysuwały się 
jedna po drugiej z kuchennego korytarza. 
Wyjrzał i kucharz w białej czapce. Za nim 
wychyliła się stara Jurgieluszka. Mały boy 
(.„) wdrapał się na stolik (.„). 

Natchnionym inicjatorem jest szanowany 
wśród elity towarzyskiej Ostrowca waluciarz 
i szu.ja Kotowicz. Powiada: A teraz wielkie 
odkrycie. Une grande decou.verte. Olśniewa
jący finał. 

Powitanie dnia ( ... ) 
Prowadzimy poloneza. Voila! (.„) Polonez 

parami. Gigantyczny korowód. Narodowa 
feeria. Kto się sprzeciu;ia? Nikt się nie spo
dziewa. Ogłaszam jednomyślną zgodę . Niech 
żyje zgoda! 

- Brawo! Brawo! - zabrzmiały oklaski. 
(. .. ) Spojrzał na muzykanlów. („.) A teraz 
będę wywoływać pary. Un moment. (.„) 
Pierwsza para: pan minister Swięcki, pani 
hrabina Róża PuciaLycka. 

- Z Chwalibogi! wykrzyknął W ey-
chert. (.„) 

Następna para! - wolał Kotowicz. -
Pan hrabia Puciatycki, królowa piosenki, 
pani Hanka Lewicka. („ .) - Następna: pan 
major Wrona ... " 

Ale major Wrona z Teleżyńskim, ci żywi, 
rozmawiali w barze. 

Kotowicz wywolywal dalsze pary ( „ .) Za
chwyt chwycil Kotowicza za ramiona. Cóż 
za nazwiska! Jaki polonez! („.) Orkiestra! 
En avant! Powitać dzień! 

Przy huczących dźwiękach poloneza, w 
półmroku, w ślad za wspaniale gestykulu
jącym Kotowiczem i Seiffertem mszyły pa
ry pomiędzy stolikami w kierunku wyjścia. 
Za nimi w pewnej odleglości tłoczyć się po
częli kelnerzy oraz podniecone i rozchicho
tane pomywaczki. („.) 

Orkiestra grzmiała fałszywie wszystkimi 
instrumentami. Jeden pianista walił w for
tepian nieomylnie i z taką silą, jakby go 
chciał rozwalić. Rytm, rytm. Rytm robil 
swoje". 

W groteskową stylizację Mickiewiczowską 
wdziera się coraz silniej stylizacja poloneza 
na chocholi taniec z Wesela. I tutaj, jak u 
Wyspiańskiego „wodzą się sztywno pary ta
neczne we wieniec uroczysty, powolny, po
godny" . 

Czytamy: 

„Taneczny korowód w rytm coraz od
leglejszej orkiestry, sztywno i ospale wysu
wać się począł na dwór''. 

Pogodne świtanie, skontrastowane z upior
nymi zjawami w polonezie, przeciwstawione 
zostało pogodzie Mickiewiczowskiego zacho
du słońca, zharmonizowanego z pogodną uro
czystością ostatniego poloneza. Mickiewi-
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czowskie patriotyczn wiwaty podrzeźnia 

wiwat na cześć nowej Polski, wykrzyknięty 
przez sztywne kukiełki sunące u Andrzejew
skiego w takt poloneza: 

„Taneczny korowód, w rytm coraz odleg
lejszej orkiestry, sztywno i ospale wysuwać 
się począl na dwór. 

Dzień zapowiadał się piękny. Niebo bylo 
przejrzyste, niebieskie, na horyzoncie z lekka 
zasnute różowością świtu. („.) Kotowicz trwał 
chwilę w zachwycie. 

- Wspaniale, niebywale - zamr·uczał. 

I naraz na cały głos zawrzasnąl: 

- Niech żyje Polska! 

Przez sekundę trwała cisza. (.„) Potem, 
bardzo odlegle, gdzieś pomiędzy wypalonymi 
ruinami zabłąkane echo głucho odkrzyknęło: 
Polska!" 

Odbity tutaj w każdym niemal swoim 
szczególe Mickiewiczowski polonez został za
łamany przez pryzmat chochołowego tańca 
Wyspiańskiego. Nałożyły się tu na siebi t 
dwa bliskie sobie i od niemal pół wieku funk
cjonuj ące jako znaki języka sztuki w obra
chunkach literatury ze współczesnością obra
zy-symbole. Dobrze przysłużyły się Andrze · 
jewskiemu w jego obrachunku z zagrażają· 
cymi Polsce Ludow j u jej świtu przeżytka·· 
mi przeszłości (Wrona nazywa je „hołotą"), 
z przeżytkami szykującymi się do roli repre
zentanta narodu. 

Do obrachunków ze współczesnością powró
cił jeszcze Andrzejewski w powieści, ogło

szonej tylko w drobnym fragmencie w 
„Twórczości" (1966) - Miazga. Można przy
puszczać, że ta dziwna i wymyślna warszta
towo powieść, prowadzona w czasie przy-
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szł:vm i to w trybi warunkowym, korespon
dowałaby w pewien sposób z Weselem Wy
spiań kiego. Ale jak zapowiada autor „do 
ślubu Konrada Kellera z Moniką Panek nie 
dojdzie'', „Trudno, wesela nie będzie!" 

Pr::ed r. fragmentu „ Wokół teatru i literaturu", 
W-1ca 1970. 
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Artystycznie „Popiół i diament" jest lab
.szy niż każda następna powieść Jerzego An
rzejewskiego. Mimo to trzeba rzucić na 
szalę i „Ciemności", i „Bramy raju", i „Ska
czącego" aby uzyskać przeciwwagę dla tej 
jednej książki - o Maćku i Szczuce. „Po
piół i diament" bowiem przestal być tylko 
powieścią . Stal się mitem narodowym, fil
mem Wajdy, złą przepowiednią Zbyszka Cy
bulskiego, lekcją języka polskiego w szkole 
średniej. 

Ananimy, Teksty nr 4/1973 

W opracowaniu muzycznym .wykorzystano 

utwory: F. Chopina, H. Wieniawskiego 

G. Verdiego, J . Gadego, A. Golda, E. Hcnt

schla, J. Lioassa i R. Gardo. 
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EUZEBIUSZ JĘDZIEROWSKI 

MODELARNIA 

SYLWESTER KORZENIOWSKI 

PRACOWNIA OBUWNICZA 

FLORIAN G RO DZ KI 

ŚLUSARNIA 

DION IZY G ABRYSIAK 

SCENA 

TADEUSZ MOLSKI 

ELEKTROTECHNIKA 



I w REPERTUARZE 

J. SŁOWACKI 

KORDIAN 

AL. FREDRO 

ZEMSTA 

B. BRECHT 

DOBRY CZŁOWIEK Z SECZUANU 

J. ABRAMOW 

KLIK-KLAK 

J. GIRAUDOUX 

WARIATKA Z CHAILLOT 

O. v. HORVATH 

OPOWIEŚCI LASKU WIEDEŃSKIEGO 

J. ANDRZEJEWSKI 

POPIÓŁ I DIAMENT 

I w PRZYGOTOWANIU I 

J. TUWIM 

KWIATY POLSKIE 

ZE ZBIORÓ tB e z p l a t n J 
~ iVtti ~~i t K aAt w~ ,,cJtu: 

ĆENA 5,- zl 

PZG K 60211 '74 - 3.500 - F - 8/326 



EA lR POLSKI W POZNANIU 
Sezon 1973/74 

Premiera 

sobota 16 lutego 197 4 r. godz. 19.00 

l 

Jerzy Andrze ewski 

POPIÓŁ I DIAMENT 
sztuka w 2 czi:lclach 

ADAPTACJA I REŻYSERIA : 
ROMAN KORDZIŃSKI 

SCENOGRAFIA: 
ZBIGNIEW BEDNAROWICZ 

OPRACOWANIE MUZYCZNE: 
RYSZARD GARDO 

UKŁAD TAŃCA : ANNA STASZAK 

REALIZACJ A AKUSTYCZNA: 
ZF NON ANDRZEJEWSKI 

ASYSTENCI REŻYSERA: 
JANUSZ GREBER, JERZY SCHCJBAL 

INSPICJENT· RYSTYNA ZGUD-BIKART 

SUFLER: DANUTA CZAPKO NA 



popiół diament popiół i diament popiół diament popiół dia ment popiół .... 
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SZCZUKA 
PODGÓRSKI 
MACIEK CHEŁMICKI 
l{RYSTYNA ROZBICKA 
PORUCZNIK ANDRZEJ 
KAPITAN WAGA PAWLICKI 
SĘDZIA KOSSECKI 
PANI KOSSECKA 
ROZALIA 
A DAM PUCIATYCKI 
RÓŻA PUCIATYCKA 
F RED TELEŻYŃSKI 

STANIEWICZOW A 
PROFESOR SZRETTER 
PANI SZRETTEROWA 
DREWNOWSKI 
PIENIĄŻEK 
P REZY DENT ŚWIĘCKI 
SŁOMl{A 

MAJOR WRONA 
KALICKI 
.JURGIELU ZKA 
SEIFERT 
LODA I OCHAŃ KA 
HANKA LEWICKA 

FELEJ\: 
ALEJ{ 
.JERZY 
IARCIN 

J ANUSZ 
K ELNER, ROBOTNIK. GOSCIE 

OBSADA: 

ALEKSANDER BŁASZYK 
TADEUSZ MORAW. ' KI 

WALDEMAR KOTAS 
'J. 2'Cl...b~~r.>V'.....Q., Ml\ LGORZ!„1'A Zt\BKOWSKA 

1 . Jk,.:., YY.....a, STEFAN SOCHA 
.JACEK POLA ZEK 

STEFAN CZYŻEWSKI 
.JANIN A RATAJSKA 

IlRONISLAWA FREJTAZANKA 
TADEUSZ WO.JTYCH 

DA UTA BALICKA 
JERZY SCHEJBAL 

CECYLIA P UTRO 
STANISł„AW OWOC 

HELENA KRA 'ZE 
JANUSZ GREBER 

RAJMUND JAKUBOWICZ 
.JACEK FLUR 

WŁODZIMIERZ KŁOPOCKI 

PIOTR WVPAUT 
STEFAN DREWICZ 

DANUTA WILOWICZ 
ANDRZEJ BOGUSZ 

BARBARA DROGOROB 
MARZENA TRYBAŁA 

STUDENCI I t; CZ1 IOWIE POZN ANSCY 
JANU Z CIERPIK 
KRZYSZTOF K ACZMA REK 
ZBIGNIEW ZALA 
:\IARJU Z ANDRZEJAK 
WACŁAW M rZIMAK 
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