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JERZY ANDRZEJEWSKI 

OTRZYMAŁ 

NAGRODĘ „ODRODZENIA" 

Jury nagl'ody „Odrodzenie" w składzie: Zofia Nałkowska, Ta-
• 

deusz Brcza, Jarosław Iwaszkiewicz, Juliusz Kleiner, Juli an 

Krzyżanowski, Kazimierz Wyka i Stefan Zółkowski na posie

dzeniu w dniu 20 lipca 1948 roku uznało większością głosów 

za najwybitniejszą pozycję literacką ostatniego roku powi_eść 

JERZEGO ANDBZEJEWSKIEGO 

„P,OP.IOŁ I DIAMENT" 

oraz postanowiło przynać mu teeoroczną n~eroąę „Odrod~enia" 

w wysokości 250 OOO zł. 



WYBÓR RECENZJI, 
OPINII I WYPOWIEDZI 

O „POPIELE I DIAMENCIE" 

DRUKOWANYCH W PR.ASIE 
W ROKU 1948 



Powieść Jerzego Andrzejewskiego od momentu opubliko
wania w roku 1948 doczekała się wielu recenzji i opracowa1'1 
historyczno-literackich. Uznana za jeden z najważniejszych ut
worów czterdziestolecia PRL ma swoje niekwestionowane i za
służone miejsce w naszej literaturze. 

W roku 1948, kiedy ukazała się po raz pierwszy w druku 
wywołała szereg reakcji kontrowersyjnych, co znalazło wyraz 
w licznych publikacjach na łamach prasy. Na temat powieści 
wypowiadali się zarówno wybitni znawcy literatury, krytycy 
literaccy jak też dziennikarze zajmujący się, najogólniej mi'1-

wiąc publicystyką kulturalną. Stąd różne podjeście do proble
matyki i ideologii utworu, różny warsztat pisarski i różne sty
le wypowiedzi. 

Rok 1948 sygnalizował JUZ zmiemaJącą się w kraju polity
kę, w tym też politykę kulturalną. Dlatego znaczna ilość wy
powiedzi dotyczących powieści jest tak bardzo zróżnicowana 
w sensie interpretacji ideowej „Popiołu i diamentu". 

Prezentowany w programie skromny wybór wypowiedzi 
wybranych z różnych czasopism tego okresu jest przykładem 
1ej wielowątkowości postaw. Podobnie jak wielowątkowa jest 
sama powieść Andrzejewskiego. 
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JULIUSZ KLEINER 

Wypowiedź 

z okazji wręczenia nagrody 

„Odrodzenia" 

Ustalenie stanowiska J.erzego An
drzejewskiego jako ,jednego z na
czelnych pisarzy polskich to 
treść istotna dzisic.iszc,j uroczystości. 

Spełnia się zapowiedź sprzed lat 
blisko dziesięciu. Sprawia mi szcze
gólną radość, ie tak jak ucz,estni
czylem w odznaczeniu „Ładu serca" 
przez Polską Akademię Literatury, 
tak dzisiaj biorę udział w nagrodze
niu nowej powieści Andrzejewskie
go, co stało się już pozycją samois
tną i doniosłą w literaturze naszej. 

A walor nagrody tym większy, że 
ntrzymuj.e ją nie pisarz wzno ~zący 

się ponad szarzyznę, lecz primus in
ter pares - wśród wymienionego 
,już li('zncr.-o grona godnych nagrody 
dzisiejszej( ... ) 

Słowa zaś Mochnackiego o litera
turic ,jako organie samowiedzy, ja
ko organie sumienia, nasuwają się 

silą nieodpartą wobe c „Popiołu 

d i all'~ !lh". Ozwał się w powie•ci 
bolc~ne.i a pełnej męskiego opano
wa.nia i dojrzałości głos czujnego 
sumienia. Nie ma tu lubowania się 

w rnzdrapywanych ranach, ale je3f 

śmiak ~~p r jrzcnic na ich brzydotę 

i grozę. 

.\ ndrzejc\'o·ski afirmuje twnrzącą 

się nową rzeczywistość, lecz wirlzi 
zarazem jej tragizm i z zadumą po
chyla głowę cierpiącą nad otchła

n 'ami ludzkiej doli - i wśród je,i 
eh· <'S u bronie pragnie czlowieczeń

s t \'a. Bo .,có7, bardziej ludzkiego. 
ni?: gdy się chc.e, aby wbrew wszy-

stkiemu człowiek mógł ocalić włas

ne człowieczeństwo" ( ... ) 
Powieść odważna i zdobywcza w 

zakresie tematu, pierwszy silny wy
raz zmagania się literatury naszej 
z powojenną rzeczywistością, prze
raża chłodną diagnozą rozkładu, 

ni.epokoi myślą, że rnłoJzieży duch 
zatruty, lęk budzi stwierdzcnkm 
pustki moralnej, jaką przedwojenny 
człowiek przeniósł w świat nowy. 
trwoży odsłonięciem zatraty kry
teriów moralnyrh, których brak nie 
tylko Jerzemu Szrelterowi, parodii 
ohydnej wodzostwa, ale tak7.e na 
innym odcinku, uroczej Krystyn ie ... 
Andrzejewski nie waha się uprzy
tomnić, że pokój po wojnie niczego 

nie zamknął, niczego nie skończył, 

że gorzkie zwycięstwo przyszło„ nad 
ruinami i nad grobami, nad pohań
bieniem ludzkiej godności, nad ro
jowiskiem znikczemniałych, okale

czonych gnomów, zatrutych stra

chem i jadowitym pożądaniem ży

cia". Nie cofa się przed obrazem 
gubienia zdobytych niedawno walo
rów „w łatwej miłości i łatwych 

pieniądzach", „w niepokojach i w 
bezsenności". 

Smiałość jest cechą zasadniczą 

skonstruowanej ja!::no a mrocznej 
POWICSCI i tym wyzeJ cenić 
ka:i:e zespolony z nią aitystyc:my 

umiar( ... ). 

„Odrodzenie nr 31/48 



JAN KOTT 

PRÓBA REALIZMU 

(fragmenty) 

R zecz d Lie je się po wo jn :c . Ju ż 

to jedno pU \': i rno wzbudzić naj żyw

sze zai 11 lrrnsowanie k ry tyka. Ale to 
nie wsz) stk o. Nowa powieść An
dr ze jc•wsk iego przynajmniej z zew
nątrz, ze wszys tkich po zorów, na 
pierwszy r zu t o.ka s peł nia żądania 

sta 11·ia ne pisarzom prze z publicys
tyk ę i kry ty:kq. Temat współczes 

ny -- i to jaki! Walka pod zie ~n ia. 

Upolityczn ienie - wszyscy bohate
row ie povnesc 1 mogą w każde j 

ch1v ili wy i<1ć legitymację partyj nq. 
Są rozs tawien i, żadnych n ieporozu
miell, tu albo tam. Co w it;c ej mają 
swoją prze~zlość polityczną, pocho-

d z ą z o \.::r eślon ych środowisk spo-
1".'~wyc h. Moglibyśmy dla każdego 

z n ich wypełnić bez trudu a nkie tę. 

Czy coś w ięcej'? Zobaczymy jeszcze. 
Czas i miej sce powi eś ci jest ok·· eś 

hme. Rozmo wy postaci są ważne, 

zasadnicze, ideolog iczne. Bra ne z 
~.y cia lu b ga zet, w każdym ra zie 
a .· tualne. I jeszcze: Boha terowie 
d li ::J!ają. 

Sąd moralny - Andrzejewski nie 
tylko opisuje i wyposaża swoje po
stacie w argumenty, ale sądzi. Sąd 

autora jest jasny, wyraża się w ty
tule , podparty jes t mottem w No r
w ida. Popiół i diament. Czy zespo-

I n y jest ścUle z po wieśc i ą'.' H::.e cz 
daL za . 

I na kon iec - po\vi e~ć jest po
wieścią \ ed lug w~z e k icil r~gul. ,1a 
tło, akcję i bohaterów. N ic jest a n i 
za ma >k o• •a ny m pa m i t.nik iem li
t·v cznym, a n i reportażem . J est czy
te lna . J est interes u j ąca. i ce · · :-t 

\\'e t : „ -·o piół i dia men t" czyt :i sic; 
jednym tchem („ .) 

Z jednej stron y ma my nov:y, 
twórczy i odważny wybór te maty
ki, aktualną polityczn ą p roblc:naty 
kę , powagę i do·n ios l ość sta \\'iany ch 
za ga dnień. Z drugiej - k onst r uk
cj ę fabularną typ u Dołęgi - I\.fos l o \\ i
rrn . Je st bowiem t : lko na iw nym 
zł udzen iem , że mo ż. a lać nową 

t reść do starych odle wów. Każdy 

~c hcmat kom pozy cyj ny, ka ż da kon
s tr ukcja pow ieśc'owa wy raża ide 
ologie;, a nawet wi ccj , jes t pew
n ym sądem mora lnym. 

Drugi temat „Popiob i diame n
tu" to pokolenie najmłod s ze . Po
w ie dzm y od r a zu , że to najlepsze 
karty ks iążki. Mamy tu ta j studium 
wodzostw a: kilkunastoletn i J erzy 
Szretter ucharak teryzowany jest na 
Lafcadia ze słynnej ks:ąż ·i Gide'a. 
Aż do najdrobniej ; zyc h szczegó
łów („.) 

Bandyty zm młod z ieży jest o \\'ie
le bardziej wy n i · iem sa mej wojny 
niż sytuacji politycznej . Powta rza 
si c; po .każdej wo jnie . Dlatego psy
cholog ic zne klisze pasu ją„. sta rsi, 
którzy p rzeszli przez konsp ira cję 

żyją jeszcze w kręgu \Vielk ich słów : 

wierność i solid a rność . Ro 71kaz 
i Polska. Mlodsi znaj ą tylko jedno 
s!owo : organizac ja. Jaka? Obojętne. 

Dla tego wzór Lafc ad'ia pasuje . 
Dzieje te j lwnsp iracji najmłod

zyc h pokazu je Andr zejc 11 ski w 
paru wielkich scenach. Przestaj e 

byc ty lko p ra wdopo d obną , s ta je się 

11ra1'.d1i -.v;1. Sael ter mord uje kole
gę , któr_v n ie hc iał dać pien ięd zy 

na b roń . Do.kona! czynu, stal s ię na 
2-! godtiny \'Od ze m. Wyrós ł przez 
zb ro dr~ ię ponad swoich kolegów. 
Ale nastę!)n eg :i dn ia jeden z nich, 
który \'Czor a j jeszcze d rżał z p rze 
r a żeni •. , podciiodL i do wodza: „Ty 
:·:orga n izu jesz ' cdną pi ą t kę, ja dru
gą. , a rów ny h prawach''. Degra
da cja w od za została dokonana. Tu
taj op ruje Andr.i:e jews ki ~k rótc m, 

zagęszczeniem. Pokazu je proc es ty
pow y. Drama~y zu je h i s to.rię, jest 
wielk im realistą I „.) 

Szcz uka po zost a je \\' t ra dy cy jnym 
kręg u pytań inte ligen ta. Od powia
da na nie jak komunista. Ale to 
wszy s ~k o. Szczuk a odpowiada na 
pytanie, jakim n ależy być, a n ie 
co naleźy ro b i(: Sen s walk i jest dla 
n iego s prawą prtede wszys tkim 
osob is te j go dności i sumienia. Jes t 
to ten sam krąg py tań, jakie sca
wial s wo im boha terom Że romski. 

:\' ie 1\·i dać za S zc z.u ką dok ony wu jq
cej się rewoluc j · spolecznej. Jest 
szlachetny. T ylko to („.) 

S treszczen ia aiktów oskarżenia ja
kie przynoszą gaze ty z procesów 
poli iy c:zny ch, m6. · ią więcej i mó
wią inac ze j o dzie jach podziemia 
od „Popioł u i diamentu''. Na przy
k lad zie ksią;:ki Andrzejcws.k iego 
widać \\ yraźn ic, jak dalec:e in tcr
pi' e tac ja psy chologiczna nie jes t 
zdolna wyjaśnić nawet t yc h fak
tó w, z których autor budował swo
j ą fabulę. Mamy prawo żądać od 
p isarza , aby p i sząc o podziemiu 
wzbogac ił nasz doświadczeni e spo
lcczne. 

Wyda je mi s ię, że jest to znów 
p r ze d e wszys tk im sprawa konstruk
cji. Szczuka jes t odcięty od partii, 
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od n;\1·olucji, od konkretneJ prolJ
l_ematyki s połecznej politycz11CJ. 
l:n :: i: ;-" : /< ) je 'l t;:i k;:e wyobc o·xa 11y , 
udi zolo wa ny od swojego :irodow i;; 
ka, po zos:aw iony p rzez logikę kom
!Ozycji sam na sam z zabó jst \\'em, 
;:i.kiego ma dokonać. Mały realizm 
nie dla tego zawodzi, że pokazu;e 

małe r ealia , Mały realizm zawodzi, 
po n ie \ ·a ;'. dostrzega tylko takil' 
zwiąlk i przyczyn owe, ja kie 1v idzi 
cirobn mi •.;zczanin. Hoz.idad AK s ta
je s ię w oczach drobrwrr: ie szczani na 
t ragedią m ło d z ie ży, która ni e po
trafi wr ó~i ć do normalnego, cz)·taj, 
niemies,'. c zańskiego życia . („ .) 

„Kuźnica " nr 18/48 
ZOFIA LUCZEK 

„POPIÓŁ I DIAMENT" 

(fragmenty) 

(.„) Przeszłości nie da się odrą

bać, trwa i działa dziedzictwo woj
ny i okupacji, nasycając i zaciem
niając treść epokowych przemian 
ponurą, tragicz.ną problema.ty.ką. 

A więc : podziemie rozrosłe ponad 
wymiary bazy .klasowej wroga i 
trudność sytuacji tych, którzy uwi
kłali się w pajęczynę pewnych 
przyjętych przec1ez norm etycz
nych deprawacja wśród młodzieży 

i bezd roża , na jakie prowadzi tę 

młodzież hitlerowska ideologia wo
dzostwa, faszystow.ski ideał czlo
wieka; przestęp:>twa popełmiane w 
okresie okupacji i sprawa odpowie
dzialności za nie . Andr.zejewski 
ogarnia całość drastycznej nieraz 
problematyki, narzucanej wyborem 

historycznego momentu. Waga i za
kres dec ydujących, p;rzełomowych 

w życiu całego narodu spraw przy 

jednoczesnym 
płaszczyznę 

rzutowaniu 
moralnego 

ich na 
konfliktu 

s-prawia, że pow ieść Andniejewskie

go oscyluje pomiędzy tak rzadką w 
naszej powojennej liternturze peł

nią epickości, a prawami i scenicz
nością .klasycznego dramatu, Może 

zresztą tylko w takich granicach 
potrafi dziś pomieścić się każda 

pow1esc wspólczesna, byle tylko ob
rócona ku sprawom zbiorowości i z 
nimi wiążąca los jednostki. 

W powieści Andrzejewskiego w 
pewnym sensie dochodzi do głosu 

starożytne fatum: stanowi je zam-



knięte kolo s l.alyc h, nienaruszah1ych 
dlatego obezwładniających czło

wieka pojęć o honor ze, obowi ąz,ku, 

solidamości. Bez.radnie szamoce się 

w tym kole idący wreszcie do lasu 
Andrzej Ko.<secki. Oszukany i tra
giczn y przez świadomość tego osz.us 
tw a Mac ie j Chełm icki, który chce 
wyjść z pod 1. iem ia, normalnie żyć, 

uczyć się i pracować, uświadamia 

sobie naraz, że „życie jest tylko 
jedno", że „n ie ma życia starego, 
i nie ma życia nowego", że „nic w 
życ iu nie zapada w niepamięć i ża

den czyn nie daje się wymazać" -
tym poczuc iem pozbawia cech 

przypadkowości swą przypadkową 

pozornie śmierć (.„). 

„Odrodzenie" nr 16/48 

MELANIA KIERCZYŃ'SKA 

MŁODZIEŻ PODZIEMIA 

W POWISCI ANDRZEJEWSEIEGO 

(fragmenty) 

(. .. ) . ndrzeje\\·ski nie jes t na ogól 
ła skaw dla S\\·o ich bo'1alcrów . 
Ws ;.r;d :-.ic mamy, jeś li nie ~ a·. yrc; 
lub kar> ka '. u re; ( ... ) to cgzys~c11c je 

zd r- p!;1ne r.n.ez los, ok upacyjn y c :~y 

o r::·'.l sh Jud? k i los, budzące r;:i

czcj l i to ś ć:, na j ,\ ~·żej Współczucie, 

nig dy syr.~ ;:ia\ię ( ... ). Vl~ród tych i .. -
1n ici1 
\\ś ród 

,: .1yt.:c;io; ·eh pa ez życ · c 

n:c?1aże r ii kari erow iczó „._. -
Pic lic ;:ą~ cle da' r ic.i po~ lari Szcc:· -
\.·i je ly ni" ta <: 7.Yll!'. a 11 Jd '.i l -

11:1•.1 lu b c '. ':~ ·; \ k u podzic:,,i l 11·ic 

c! 1.ie .: . .; k np'l a na c,oh ic :i l;. c('Jl \y cir
f'ł , . Je .i jcdv:1 ic u ;:.-cza a u~or sily 

i pręż:1ości w dążeniach . W o ee tych 
wyr CJ z i ~ c ic zaryso wa nych, a t.y rn sa 
rn y1• 1 bu d •!C) eh i.y '.vszy d ·1 : iebie 
sto >unek iost ::ici, ja k ~ e blada je< 
pos1 ać S1crnki . choć ona \\' l<J ,;n ie 
re p rezentuje 1.o nowe życie - któ
re ::>iQ rodzi i które An d r,;njC '.\· ski 
a fi ~· ~ ; ·.~ ·c. 

:'aki<_ rG::;n ic .; ,:: w n i!:' - n ic tylko 
~ \\- i<! !:l i „ie.;, ) Cl cic ·1!::ini i p~ 1 -r uż

d. :». , ; ą r1'>;.-„ i<:>i p0'' 1a ci c mkd,·cll 
·:.! r oz''1i -szC?.cn ie ci<· p la i nie

( r<:l i i IJ t : 1 .~ ·i a l.!in ri l ;:i :- ~; ~z-

1 Pl ·si~ji bla dyc-11 ko·: t· 1,·ó .\. ::.T.a 

ra ~~ ,·lr ···~'. :l n i~ \\' odcn 1· il\ ~~\· '' l::l -



ka świata podziemia, ja·ko jedynego 
świata , gdz.ie pulsuje ży,,- a krew, 
nie tylko nad światem karierowi 
czów czy neu tralnych, obojętnych 

egzystencji, ale i nad nieobec,nym 
n iemal w powieśc i , blado zaryso
'·' anym światem drugie j stro·ny ba
rykady („.) . 

Rys u jąc postacie najmlodszych , 
Andrzejev.„sk i dał św ietne „studium 
wodzos twa", dos.konale zarysowa 
ne sylwetk i wyr ostk ów, w których 
dokona ło s i ę (Jerzy), alh0 dokony
wa na nasqch oczach (1\ lek, Felek) 
zlowrogic przeobrażenie cie; czlo
wicka w fasąs tę, gdyż „za.~aL.enie 

śm ierc i ą " jes t jedną z pod stawo
wych cech sfas z_·z.awa!'lia. 

Czy spojr ze nie „od wewnątrz" n a 
prezds'.a wicie li tej grupy ,,·nosi ja
kieś pierwias tki, k tóre mogłyby po
móc w walce z tym zjaw islkiem? 

Chyba ni e. 

Świadomość istnienia w każdym 
z nich (szczególnie w Abku czy Fel
ku) głęboko ludzkich cech czy od
ruchów ni e wskaże drogi walki z 
tym, co się w nich odczłowiecza. 

Bo fa szyzm, bo „zaraże-nie śmier

cią:' - to za jwiska społeczne, a 
gdy autor \Vyeliminował z pow ie
śc i dynam ikę społecznego życia w 
jej konkre tności, nie u ja wnił nici, 
jakie od tych młodoc i anych, czy od 
tamtych nieco sta r -:zyc h fa szystów 
\dodą do calcgo splo tu spraw de
i.ermin ujących, nie ukaza ł przemian, 
w których jedynie mieści się ra
tunek i lekarstwo na faszyzm i na 
„zarażen i e ś miercią" - w tedy na j
bardziej nawet udane psychologicz 
ne studium jes t za\vieszone w próż
ni. Zło spolecz,ne jest sprawą us 
troj u spo lec:rnego i poza nim wy 
łącznie w ramach psychologii nale
życie trak towane być nie może („.). 

„Kuźnica" nr 24/48 
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STEFAN KISIELEWSKI 

NA MARGINESIE POLSKIEJ 

PROZY POWOJENNEJ 

(fragm enty) 

(„.) Tak wi<;c marksowski for
malizm, za najr,orszego sw'~!!' O wro
ga uważająey „publicystyczny" rze
komo komentarz ideologiczny i bro 
niący krańcowo cstctyczn eirn ideału 

czyst ości formalnej - stał się fak
tem. 

·a.ibardziej konsekwentnie wed
ług tych neo- fo rmalistycznych za-
5ad !Ja.pisaną ksi ą iką jest „Popiół 

i dia; lC11 t"' Andrzejewskiego. Wzo
rowa kon :;trukcja, ekonomia slowa, 
brak komenbrza, sprawy pokazy
w~ nc od zpwnątrz, od ~. tr ony ezy-
11()\\ ' - nie od strony nnśli -
w ·>z~· tko to pa suje doskonale dn 
przedstawione.i powyż-ej koncepcji. 

K~ią:l.ka zrobiona jest świetnie, 

„zapięta na ostatni guzik" mimo to 
(a może właśnie dlatego) ideologicz
nie nic zadawała wlaściwie nikogo. 
Dzieje się tak dlatego, że wtaśnie 

jest ona zbyt rygorystyczna, do
ktn nl'rsko wyprana z w s:clkiego 
zabarwia.iącl'go komentarza ideolo
g-icu1ego i prze7. to gole fakty, 
choć wybór ich ma ś wiadczyć 

i świadczy niewątpliwie o ten
denc,ji ideowej autora, przez swój 
obic>ktywizm stają się dwuznaczne, 
·.vymowa ich jest chwiejna. Fakty 
p rzeds tawione w te.i k~ i ą·i:r e wy
iye7'.a.ią p-:- wien wycinek rze rz)•wis
!o:ści, le cz brak ze strony autora 



wszelkich aluzji do reszty neczy
wistości, z której ten fragment wy

cięto sprawia, że ową resztę każdy 

rekonstruuje sobie na swój ~posób. 

W rezułtacl.e pokazuje się, że po
wieść pod względem formalnym 
idealnie czysta jest mimo to Ideolo
gicznie wieloznaczna, „obrotowa" ( ... ) 

„Tygodnik Powszechny" 
nr 24/48 

IJO Rb'DARTORA 

„IV O Jr-V I N LIT JJRA CJ(J CH" 

„Popiól i diament'' przeczuta/em 
jednym tchem. Powieść przykuwa 
CZ!J tl'/nil: .1 ;1n rvwającym nurtem wy
darzeń, sila, wyrazu, kunsztem 
precyzją slowa, m'istrzowskim po
wiązaniem w jedną zwartą calość 

sl;ompl i/;owanej akcji , toczącej ri ę 

na w ielu odrębnych płaszczyznach. 

Ws;: ys t lc i e osoby tętnią życiem. 

Autor uchwyci! w zdjęciu mi
gawkow11m chwile przel.omu między 
wojną i pol:ojem. Stworzył dzielo 
wysobej /.: lasy artystyczne j, lctórc 
jea rw lc bud •i daleko idące refle k sje . 
\Vybrane pr~ez autora motto dowo
rl-i, że i je mu nie b1//.y one obce. 
.•"u.·; ct ne j eno ri iri 1·0 stelo s·i ę soczew
kq, zbierajqrq sam tylko popiól, któ
i' lJ przyanintrf o lęho.': o ukTyty i g ' ę 

boko przeświecający diament. W od
malowa11 iu popiołu czuje się mistr.;a 
zarówno wtedy, gdy daje straszliwe 
obrazy najmlod.szego pokolenia, jak 
kiedy przedstawia wczorajszych bo-

haterciw walki o wolno.~ć próbują

cych dziś odwrócić bieg historii 
sl: r uto!J ójc?ym mo1·dem. 

Slabo zaznacza się opór najmlod
szych przeciw/co realizacji koncepcji 
wod.~ ost11 ' a jak i sprzeciw sumienia 
w uk onau:ców 1,apt urowego wyrok1l. 
Bar i bankiet sq terenem, gdzie pi
ja1\ stwo jednoc.zy wszy.~tkich: za
równo wysad.wnq z s i odła a1·ysto
b"acją i deklamującą inteligencję, 

.iyjqcą ze spelrn lacji, jak calą sforę 

zglocln ialych karierowiczów, żerują

cych na przew rocie od l:andydata 
min i "terialnego aż do zai.-ijaczonego 
d:; irn11 il:ar::a. Czy t< lnik -:apytuje, czy 
bto t nie ta/.· wyg ią< al p ;·zclom, czy 
rzeczy wEcie dwi e f i.gury idealistów 
wy .·~~:; /' Hin (' n zres::tq w powieści 

Taczej jako przedmiot zamachu, niż 

jako twórcy nowego ustroju, byly 
rzeczywiście tak samotne i zabląka

ne w tej całej orgii pijaństwa i 
zgnilizny (.„) 



Przekrój społeczeństwa przed sta
wiony przez autora nie zgadza 3ię 

z rzeczywistością . Nie ma w nim 
miejsca na twórców pr zewrotu, któ
rym intuicja nakazała odwróc i ć kar
tę historii. 

I eh odwaga rozpa!.ila ognisko czy
nu. porywające i m lodych i starych. 
Na małym skrawku wolnej polsi;iej 
ziemi rzuca no w świat dekrety, 
zmieniające oblicze kraju i r ealizu
jące marzenia pokoleń, które skrwa
wily się w walce o wolność. Iskry 

padające z tego ogniska ro ! palaly 

serca szerokich mas, których autor 

niemal nie widzi. Jeszcze w ogniu 

walki organizowało się nowe życie, 

Tego w powieści nie ma. W krzy

wym zwierciadle wyobraźni autora 

znikły momenty twórcze. Nawet ko

muikat o przerwaniu dzialań wojen

nych zdejmujący grozę śmierci wi

szącą nad każdym czlowie kiem, 

przyjmowany jest oboję tnie. Na po
grze bie manifestacyjnym zabi tych 
robotników przemawia tylko dzia
lacz oficjalny, Tlum zachowuje się 

milcząco. W konkluzji odnosi się 

wrażenir, jakby przewrót byl przy
niesiony z zewnątrz niejako ponad 
głowami ludzkimi, jakby tu w kra
ju nikt do niego nie dążył, nie wal
czy!, nie cierpiał. Krańcowe prze
jaskrawienie błędów i braków spo
łeczeństwa nie tylko n ie odpowia
da prawdzie, ale może stać się źród
lem wręcz szkodiiwych sugestii (.„) 
Nie można kierować piórem twór
cy, ale wolno szukać przyczyn, dla
czego on tak kreśli. Odnoszę wrn
żenie, że autor nie mógł się przejqć 

najglębszą treścią przewrotu dzie
jowego i malowal tylko mętną i 
brudną „pianę" na powierzchni ży
cia narodu, nie zstąpi! do „glębi" („.) 

Zygmunt Szymanowski 

„Nowiny Literackie" 44/48 

ALEKSANDER JACKIEWICZ 

RZECZPOSPOLITA W DONICZCE 

(fragmenty) 

( ... ) Andrzeje·w·ski wyszedł ze 

szkoły dw udziestolecia, jego prze

miany wewnętrzne, odbijające się 

w twór c zoś ci, są dosyć charakterys
ty czne, by zdać sobie sprawę, ja ką 

drogę nasza litc:ra tur a odbyw a. W y 

chowany na m odelach pO\\· ieści 

psycholog icznej, Andrz.c jew Siki c.:zuj e 
bli żej jednostkr; niż ogół , bl iż s te 

jc:go pióra S<l jeszc ze konflikty mo-

po wojnie, pokusił się o da11ie ob
ra1u nasze j rzecqwisto~c i. 

Przem ian y w jego twórczo śc i 

obejmuj ą n ie tylko prublemat , kę , 

ale i fo rmy. Ja k dalek o jest d z iś 

A ndrzejewski od literatury d w u
d z i c ~ t olecia w swojej m oz<ii;;;owej 
k s ią ż c e, jaka rozpii:;tość p oszukh,· ań 

od drob iazgo wej op i :oowości i po
wiąza n ia po,laci w p rzy pa ;if:owc 
kontak ty - jak to czvnion ri w c1.a-

ral!w od społecznych i politycznych. sach Balza (·a, od „preh :.s ~o r ii " Yos-
Ale podzi w u godna jest jego od
waga w pr zc:łamy wan i u wł asnych 

a norów, w zapu -;zczaniu s ię w 
św iat jeszcze n iedaw no mu zupeł

nie obcy. I osta tecznie przyjmują c 

to wszys tko pod uwagę dziwić się 

ni c: n ależy, że on właśn ie, a nic pi
s;.i :zc młod s i od niego, debi utujący 

seck icgo w stylu P :· u sa , d< na j 
pra wdz i\\'szych w swej pr o~to ·ie 
dialogów, opisó v ludzi w d l.inlan iu. 
przypo1c1ina .i cych pisars t\\·o a me ·y
kali s ~ ie . Prec zja i p ł n ia, p ~-zek o 

ny\\' U · 'l y obraz świa t a, c li oc i u ż 

ymc z'-l >Cm ob raz św iata oswojone-
go . 

„ owiny Lite rackie" nr 28/48 
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