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Czesław Milosz 

W YALE 

ROZMOWA 

Siedzieliśmy pijąc wódkę, Brodsky, Venclova 
Ze swoją piękną Szwedką, ja, Richard, 
Kolo Art Gallery, pod koniec stulecia, 
Które obudziło się jak z ciężkiego snu 
I spytało w zdumieniu: Co to było? 
Jak mogliśmy? Chyba układ gwiazd, 
Plamy na słońcu? 

- Bo Historia 
Przestaje być zrozumiała. Ród nasz 
Nie podlega żadnemu rozumnemu prawu, 
Granice jego natury nieznane. 
Nie jest tym samym co ja, człowiek. 

- Powraca tedy ludzkość do ulubionych zajęć 
Na wielkiej przerwie. Smak i dotyk 
Drogie jej są. Książki kucharskie, 
Przepisy na seks doskonały, zasady 
Obniżające cholesterol, metody 
Szybkiego odchudzania się - to jej potrzebne. 

~ Bo, nawiedzeni snami dyktatorów, 
Czyż nie wznosimy się nad nich, lekkomyślnych, 
Rozmyślając o karze, która jest należna 
Wszystkim zanadto kochającym życie? 
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Tow Lenm ocry5Zlf Lletnl<f t niec.l}'S1G.1CI, pln.kn 1 

DAVID POWNALL 
KURS MISTRZOWSKI 



4 

Kwestia uwikłania artysty i intelektualisty w politykę, kwestia 
ich współodpowiedzialności i współudziału w budowanym 
w naszym stuleciu przez komunistów i faszystów „nowym 
wspaniałym świecie" jest wciąż podejmowanym tematem 
literatury i teatru. Poruszający w istocie problem: jak to się 
dzieje , że człowiek zmienia poglądy pod presją? Przeraźliwa 
świadomość: człowieka, artystę zapędzić można tak łatwo 
w ślepy zaułek własnego strachu i zacząć traktować go zupeł· 
nie przedmiotowo, bawiąc się nim jak kot myszą. I znajdować 
przyjemność w tych okrutnych grach i zabawach. 
Czy artysta pozostać może sobą w momencie ulegania wielkim 
ideologiom, nikczemnym ideologom? 
A dziś, kiedy odeszły - jak się wydaje w zapomnienie - ideolo
gie, i człowiek tworzący sztukę mierzy się z presją i naciskami 
nowych bożków - wielkich pieniędzy i ich dysponentów, ale 
także mecenasów, producentów, na koniec głupoty, chamstwa, 
bezwzględności? Czy i jak ocala siebie? 
Na szczęście stawką nie jest już życie. 
m.o. 

STEFAN SYMOTIUK 

STALIN JAKO KOMIK 

Zewnętrznie niepozorny, banalny i nudny. Przed jego zbrodniami nikt się 
z niego nie śmiał. Nie było z kogo. Jednak Stalin miał poczucie komizmu. 
gdyż sam był komikiem. W okresie wzlotu rozśmieszał audytorium niemal 
w każdym przemówieniu. Chciał tego, sprawiało mu to jakąś szczególną 
przyjemność. (. .. ) Humor Stalina nie był zwykłym humorem. Był humorem 
zwycięskim. Pierwsze tomy jego Dzieł nie przynoszą wystąpień, które by ko
gokolwiek rozśmieszyły. Stenogramy wystąpień wygłaszanych za życia 
Lenina też pozbawione są wzmianek o rozbawieniu audytorium. 
Śmiech pojawia się dopiero po śmierci Lenina, wzrasta wraz z batalią prze
ciw opozycji, zaś triumfuje po Jej wygraniu. Można rzec: humor Stalina 
rozkwita w miarę zaostrzania się walki klasową W kolejnych tomach Dzieł 
odczytujemy coraz więcej, niemal na każdej stronie, a potem już często 
zdanie po zdaniu następujące noty: „Oklaski", „Oklaski przechodzące w ap
lauz", „Śmiech", „Ogólny śmiech", „Sala wstaje i urządza owację tow. 
Stalinowi''. Rzec można - robiło się coraz weselej i huczniej, w miarę Jak 
życie stawało się coraz swobodniejsze i bardziej dostatnie. Nigdy JUŻ nie 
dowiemy się, co mówiącemu sprawiało większą satysfakcję: wywołać oklaski 
czy śmiech? („.) 

Komizm jest sprawą poważną - wyrasta z walki i służy walce. Toteż nie mo
żemy patrzeć nań z typowo inteligencką chwiejnością i niezdecydowaniem. 
Śmiech ma swoje granice. Istnieje „nasz" śmiech i śmiech „obcy" nam. 
Istnieje ścisła kodyfikacja tego, kto, gdzie, kiedy i jak ma się śmiać, aby 
śmiech jego był nasz. Ważne jest również, a może najważniejsze - z kogo. 
Śmiech stalinowski jest bowiem zawsze śmiechem z kogoś. Nie jest to 
śmiech abstrakcyjny, zawsze śmieszny jest „ktoś" i to „po nazwisku". 
Natomiast zdar·za się często, że obok tego śmiesznego kogoś, Jest jeszcze 
ktoś inny śmieszny i poprzez to humor staje się bardziej uogólniony i ab
strakcyjny. Toteż możemy mówić o obecności elementu „indukcji" w humo
rze stalinowskim. Ale jest kwestią do poważniejszego zastanowienia, kto 
z adresatów takiego śmiechu rozszerzonego może czuć się bardziej 
bezpieczny: czy ten, kogo ów śmiech obejmuje - czy ten, do kogo on „pije". 
Tak więc zagadnienie „indukcji" w tym humorze powoduje chodzenie ciarek 
po grzbiecie i szczękanie zębów. („ .) 
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Stalin jako komik odwołuje się do sali, rozbawia ją i otrzymuje jej aplauz. 
Dzieje się ów komizm jako zjawisko zbiorowe, syntetyczne. I tu dopiero 
zatrzymujemy się w zaskoczeni !J , pamiętając, że większą część owych sa li 
stanowili ci, co niebawem mieli zostać rozstrzelani i już byli „na muszce". 
Śmieją się z tego, co czeka ich za progiem. Oto - niechaj nareszcie zaczną 
poj1awiać się przykłady - jest rok 1930 . „ i Stalin drwi z trzech przyszłych 
ofiar: „Tomski przyłącza się do Bucharina i Rykowa. ale protestuje przeciwko 
temu, że nie potrafili obyć się bez tez, nie potrafili obyć się bez dokumentu, 
za który wypadnie potem ponieść odpowiedzialność: »Tyle razy mówilem 
wam - róbcie co chcecie, ale nie zostawiajcie dokumentów, nie zostawiajcie 
śladów« (Homerycki śmiech calej sali. Dlugotrwale oklaski) " 

To jest właśnie zastanawiający fenomen - ta zbiorowa wrażliwość na 
najbardziej złowieszcze dowcipy. Ten powszechny wybuch wesołości. 
A przecież nie jesteśmy w szpitalu dJa obłąkanych. A przecież wbrew 
zasadom estetycznego katharsis, które• uznają występowanie wyładowa ń 
po tragedii, tu „homerycki śmiech " jest wyładowaniem przed trngedią. 
Arystoteles nie mógł sobie czegoś takiego wyobrazić. (. . . ) 
Co w stalinowskim dowcipie zdumiewa najbardziej i stanowi jego signum 

individuationis to przypadki, gdy mówca wywołuje śmiech swoją własną 
szczerością lub też jaskrawo i bezczelnie zaprzecza prawdzie. 
Stalin dopuszcza się wypowiedzi na swój wlasny temat , które zawsze 
wzbudzają śmiech. Jest to zjawisko zupelnie zagadkowe, bo któż wytłu
maczy śmiech w następującej sytuacji - Stalin: „Tak, towarzysze, jestem 
czlowiek prosty i szorstki, to prawda, temu nie zaprzeczam (śmiech) " , lub 
też: „Jestem czlowiekiem grzesznym, cierpię na niewiarę (śmiech)". 
Pr·zecież ci słuchacze wiedzieli dobrze, że owa „ szorstkość" przejawiała się 
w laniu po twarzy czołowych przywódców gruzińskich, że owa stalinowska 
„niewiara" jest zarodkiem maniakalnej, paranoicznej podejrzliwości, której 
nie oprze się nikt i nic. No i śmiali się. (. _ .) 

Nie ulega wątpliwości , że w ramach czegoś, co można nazwać „obycza 
jowością stalinowską". ewentualnie „stalinowskim stylem bycia". doszło 
do asymilacji i adaptacji komizmu jako składnika kultury politycznej (lub 
„kultury politycznej"). Pod tym względem proces ten nie byt wyosobniony od 
analogicznych zjawisk w Europie tej epoki, gdzie śmieszność wykorzy
stywano nagminnie do preparowania ofiar zamierzonej zaglady i jako czynnik 
glajchszaltujący społeczeństwo. 
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Sergiusz Prokofiew (1891-1953) kompozytor rosyjski, jeden z waż
niejszych twórców muzyki XX wieku. Stworzył oryginalny język harmoniczny 
i melodyczny. 
W 1914 kończy konserwatorium jako świetny pianista i kompozytor. od 
znaczony I nagrodą za I Koncert fortepianowy. W ciągu I wojny światowej 
komponuje m.in. trzy opery, balet Bfazen , I Symfonię Klasyczną, koncert 
skrzypcowy. W 1918 opuszcza kraj, udając się najpierw do Ameryki, potem 
do Francji . Szybko zdobywa sławę znakomitego pianisty-wirtuoza i niezwy
kle oryginalnego kompozytora. W Paryżu współpracuje z Diagilewem, pisze 
dla niego balety: Syn marnotrawny, Nad Dnieprem, Stalowy krok ; powsta
ją opery: Mi/ość do trzech pomarańczy, Ognisty anioł. Ten pierwszy, 
zagraniczny okres twórczości stanowił w historii muzyki zupełne novum -
jego muzyka z tego okresu jest niezwykle motoryczna, bogata rytmicznie, 
obfituje w zaskakujące zestawienia harmoniczne. W 1932 powraca i osiedla 
się na stałe w Związku Radzieckim. Następuje zasadniczy zwrot w jego 
twórczości : re zyg n uje z eksperymen ta tors kich poszukiwań , stop n i owo 
upraszcza techniczne środki, zdążając do wyeksponowania melodyki jako 
pierwszorzędnego elementu wyrazowego. Zwraca się do form kantatowych 
i tematyki historycznej. Z późnego okresu pochodzą m.in. kantata Aleksan
der Newski (powstała z muzyki do słynnego filmu Eisensteina pod tym 
samym tytułem), balet Romeo i Julia, bajka symfoniczna Piotruś i wilk, 
opery: Wojna i pokój, Opowieść o prawdziwym czfowieku, oratorium Na 
straży pokoju, a także koncerty i symfonie. 

• 

Dymitr Szostakowicz (1906-1975) najznakomitszy kompozytor rosyjski 
pokolenia porewolucyjnego. Konserwatorium petersburskie ukończył 
w 1923. Już deb_iut. I Symfonia, zapowiadało genialnego symfonika, twórcę 
o bogatej inwencji melodyczno-rytmicznej, intuicji i odkrywczości w dziedzi
nie techniki instrumentalnej . Formalnie był Szostakowicz kontynuatorem tra
dycji beethovenowskiej . Trzon jego twórczości tworzą symfonie, piętnaście 
dzieł powstałych w ciągu 46 lat, którym twórca zawdzięcza miano jednego 
z najwybitniejszych symfoników XX wieku. 
Talent Szostakowicza był dynamiczny i żywiołowy, o wielkiej sile inspiru
jącej. Monumentalizm, patos, silny pierwiastek dramatyczny, dynamizm i wi
talność - to cechy muzyki Szostakowicza. Niektórzy zarzucają jego muzyce 
specjalnego rodzaju programowość. 
Ważniejsze utwory: symfonie: li Październikowa, Ili Pierwszomajowa, 
VII Leningradzka (wyróżniona Nagrodą Stalinowską I), 
opery: Nos , Lady Macbeth mceńskiego powiatu, Katarzyna lzmajfowa , 
oratorium Pieśń o lasach , muzyka teatralna i filmowa. 
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Andriej Żdanow (1896-1948) ideolog sowiecki, działacz polityczny. Od 
1934 sekretarz KC, od 1939 członek Biura Politycznego KC . Główny rzecz
nik stalinowskiej polityki kulturalnej, odznaczył się - zwłaszcza po 1934 -
w dziedzinie administracyjnego wprowadzania realizmu socjalistycznego 
i jego umacniania w końcu lat 40. Jego wystąpienia z lat 1946-48 usankcjo
nowały we wszystkich sektorach kultury radzieckiej i świata komunistycz
nego brutalne wzmocnienie kontroli ideologicznej i bezwzględną walkę 

z wszelkimi przejawami autonomii artystycznej i „formalizmu". 
Od nazwiska Żdanowa ukute zostało pojęcie „żdanowszczyzny" , określające 
ideologiczną krucjatę przeciwko wszelkim przejawom wolności artystycznej , 
a także prześladowanie i szykanowanie twórców literatury, muzyki , sztuki -
ofiarami tej polityki padli m.in . Michaił Zoszczenko. Anna Achmatowa , wśród 
kompozytorów - Sergiusz Prokofiew i Dymitr Szostakowicz. 

* Józef Stalin /Dżugaszwili/ (1879 -1953). Według oficjalnej biografii 
urodzony w ubogiej rodzinie, w środowisku bolszewickim powszechnie 
uważany za nieślubnego syna znanego odkrywcy, zrusyfikowanego Polaka, 
gen . Przewalskiego. W partii bolszewickiej od 1898. Po rewolucji paźdz ier

nikowej m.in. komisarz ds. narodowościowych, od 1919 członek Biura Poli
tycznego , od 1922 sekretarz generalny KC . Pełnię władzy umocnił w okresie 
„wielkiej czystki ", osobiście nadzorując jej przebieg. Po ataku Niemiec 
w 1941 objął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Mianowany generalissi
musem po zakończeniu działań wojennych w Europie. Prowadził niezwykle 
skuteczną politykę zagraniczną, osiągając w dyplomatycznej rozgrywce 
z zachodnimi sojusznikami całkowity sukces. Po wojnie nakazał m.in. zorga
nizowanie „sprawy leningradzkiej" (1949-50) i zdemaskowanie „spisku 
leka rzy" (1952-53). Przygotowania do kolejnej gigantycznej czys tki 
przerwała jego śmier·ć 5 marca 1953 roku. 
Stalin budził najwyższe emocje . Był krwawym tyranem, odpowiedzialnym za 
śmierć wielu milionów ludzi , ale t a kże symbolem „ nowego wspaniałego 
świata" , świata sprawiedliwości s połecznej . Z jego kultu rozwiniętego za 
życia do monstrualnych rozmiarów nie potrafili wyzwolić się nie tylko dawni 
współpracownicy, ale i duża część społeczeństwa radzieckiego . Oficjalnie 
kult Stalina potępiono na XX Zjeździe KPZR. 

TO NIEPRAWDA, ŻE CO MYŚLIMY O ŚWIECIE 
TERAZ, W TYM DWUDZIESTYM WIEKU, DA SIĘ 
SPROWADZIĆ DO ROZWAŻAŃ O WIECZNEJ 
KONDYCJI LUDZKIEJ. 
NIGDY DOTYCHCZAS LUDZIE NIE ŻYLI W TAKICH 
WARUNKACH I W KRĘGU TAKICH PYTAŃ JAK 
NASZE. UZNAJĄC PODOBIEŃSTWA I SZANUJĄC 
TRADYCJĘ, TRZEBA JEDNAK PAMIĘTAĆ, 
ŻE PRÓBUJEMY NAZWAĆ 
NOWE DOŚWIADCZENIE. 

Czesław Miłosz, Nieobjęta ziemia 

.Prr.vd• ...., oczy~ 
c,,,..i I~ SlcJ/ifł 'N wylv•adlłe lłdll&bnym 

. Pra.vdz1e zdem.sko;·tal pod"l'eg.cry ~nycn 
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