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ARTUR MARYA SWINARSKI 

REFLEKSJE I REKOLEKCJE 

* W „Rzeczypospolitej" Platona twieridzi Sokrates: „Ka:Zdy tragik 
·i każdy co pi&ze wier<Sze w jambach albo heksametrach, jest niczym 
'Lnnylffi tyl<ko pospolitym naśladowcą. A naśladowanie, to taka sobie 
zabawa, nie zajęcie powaime". Jeżeli Sdkrates rzeczywiście wygłaszał 
takie .zdania, został słusznie sikazany na śmierć. 

* Poe<:i przychodzą na świat by człowielkowi było lep:ej. Ale by m:.i 
nie było z<byt dobrze, rodzą się satyrycy. 

* Satyra demaskuje i karci. Humor demaskuje i .rozgrizesza. 

* Niczym alktor nie ujmie widzów tak jak tremą. Gdy tylko wi<lzowie 
ipoozują, że aktor się ich .boi, już są zadowalani z siebie - i z niego. 

* Dowci,p .nie może obyć się bez słowa. Humor bywa niemy. 

* Dowcip nie może obyć się bez świadU<:a. Humor jest samowystar-
ma,lny. 

* Współczesna literatwra angielska może poszczycić się dwoma geniu
szami: Bernardem Shaw i Józed'enn Conradem. JEjden Irlan.dCl'lyk, drugi 
Polalk„. Wiadomo: Anglicy lubią, by ci~ą robotę odstawiały za nich 
ilnne narody. 

* Pi.sarzu, miej respekt przed a1kitorem. Bo to co zbudowałeś przez 
trzy mies.iące, albo przez trzy lata, on potrafi, zburzyć w ciągu trzech 
godzin. 

* Często autor dramatycZ111y daje reżyserowi przednie żyto: „Masz 
zrób z tego chlle'b". I czyż wina autora, że nieraz reżyser woli z tego 
pędzić żytniówkę? 

* Poezja jest magią. Czarodziej UJstawiał słowa w szczególne szyki, 
by dać im siłę zaklęcia. Poeta czyni to samo. 

* \K·rytyik powi!Ilien m'ieć entuzjaurn i pokorę. Ale z.wyikle ma he-
moroLdy. 

* Aforyzmy pi'Suje się nie z potrzeby zwi~łości, lecz z looistwa. 
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