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POWNALL David, dramaturg, prozaik, reżyser brytyjski, urodził 

się 19 maja 1938 roku w Liverpoolu. Debiutował podczas studiów na 
uniwersytecie w Keele (1956-1960). Po studiach pracował najpienv 
Vv koncernie Forda w Essex, a potem przez sześć lat w anglo-amery
kańskiej spółce w Zambii. W Afryce napisał pierwszą sztukę As We 
I.ie (1969) . Po powrocie do Anglii założył w Lancaster zespół teatralny, 
z którym objeżdżał prowincję. W 1975 zespół otrzymał nagrodę na fe
stiwalu w Edynburgu, a w roku następnym Pownall rozpoczął współ
pracę z edynburskim teatrem. 

Jest autorem pięciu powieści, ponad trzydziestu sztuk teatralnych, 
scenariuszy telewizyjnych i słuchowisk radiowych, wielu opowiadai1 
i szkiców z podróży. 

W dramatach sięga często po tematy z dalszej i nowszej historii 
(Richard III ; Part Two; Seconds at the Fight for Madrid; Baricade). 
Akcja „Kursu mistrzowskiego" (Master Class), sztuki napisanej w 1983 
roku, toczy się na Kremlu w 1948 roku. Prapremiera odbyła się w Lon
dynie, grana była też w Waszyngtonie i w Nowym Jorku. Kolejne pre
miery zaplanowano w Leningradzie i Helsinkach. 

Pownall jest laureatem kilku nagród literackich, ro.in. nagrody 
Arts Counsil of Great Britain i BBC. 
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żDANOW Andriej, Aleksandrowicz (1896-1948), działacz party jny 

1 
pai'lstwowy, od 1915 w partii bolszewickiej , uczestnik Rev,:olucji Paź

dziernikowej , od 1930 członek KC , a od 1934 sekretarz KC, od. 193~ 
w Biurze Politycznym, w latach 1941-43 jako członek Rady WoJ~nneJ 
Frontu Leningradzkiego kierował obroną miasta, 1947 - orgarnzator 
i ideolog Kominformu. W 1934 na kongresie pis.ar~y radzieckic

1
h pr~

klamował po raz pierwszy doktrynę realizmu socJahstycznego Ja.w ofi
c:alną linię partyjną w literaturze. Termin „żda~owszczyzna" ~znacza 
doktrynerskie kierowanie kulturą i sztuką, polegaJące na tęp1emu swo-

ód t •órczych, prowadzące do obskurantyzmu. 
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PROKOFIEW Sergiusz (1891-1953) kompozytor, pianista, dyrygent. 
Regularną naukę kompozycji zaczął w wieku 10 lat. Studiował w kon
serwatorium w Petersburgu. W 1. 1918-1932 przebywał poza ZSRR, 
głównie w USA i w Paryżu, gdzie Diagilew a potem Lifar wystawiali 
jego dzieła baletowe. Od 1932 mieszkał stale w Moskwie, w 1. 1939-41 
działał w Związku Kompozytorów. Na jego dorobek kompozytorski 
składa się 9 oper, 8 baletów (m.in. „Kopciuszek", „Romeo i Julia") , 
rn.uzyka teatralna, filmowa, utwory fortepianowe, dzieła kameralne 
i wokalne. 
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SZOSTAKOWICZ Dymitr (1906-1975) kompozytor i pianista . Za
czął komponować jeszcze w latach studiów. 1927 - uczestniczył w Kon
kursie Chopinowskim. Dzięki I Symfonii, napisanej w 1924/ 25 ~yskal 
od razu uznanie międzynarodowe. Uważany przez krytykę za naJWI~k
szego symfonika XX wieku. Autor kilkunastu ~ymfonii, ~oncerto·.v , 

utworów fortepianowych, cykli pieśni, oper, baletow, muzyki kamer~l

nej. Laureat ~agród, doktor honoris causa kilku uniwersytetów n-i.m. 
'.V Oksfordzie, Dublinie, Meksyku, był członkiem akademii i towarzystw 
muzycznych w Europie i obu Amerykach. 
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STALIN, Józef Wissarionowicz, właść. Dżugaszwili (1819-1953) 
działacz robotniczy i mąż stanu, generalissimus, członek SDPRR od 
1898, od początku związany z nurtem bolszewickim, 1917 jeden z przy
wódców Rewolucji i dowódców w wojnie domowej, od 1922 aż do 
śmierci sekretarz generalny RKP(b), WKP(b), KPZR, od 1941 - pre
mier, w 1. 1941-45 przewodniczący Państwowego Komitetu Obrony 
i naczelny wódz sił zbrojnych, wielka koncentracja władzy, od 1924 fak
tycznie dyktatorskiej, wyrodziła się w kult jego osoby („kult jednostki") 
oraz w zbrodniczy system rządów. 
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Jesienią 1933 roku Osip Mandelsztam napisał wiersz: 

Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi, 
Nie słychać i na dziesięć kroków, co szepczemy. 

A w półsłówkach, w półrozmówkach naszych 
Cień górala kremloviskiego straszy. 

Palce, tłuste jak czerwie, w grubą pięść układa, 
Słowo mu z ust pudowym ciężarem upada. 

Śmieją się karalusze wąsiska 
I cholewa jak słońce rozbłyska. 

Wokół niego hałastra cienkoszyich wodzów, 
Bawi go tych usłużnych półludzików mozół. 

Jeden łka, drugi czka, trzeci skrzeczy, 
A on sam szturcha ich i złorzeczy. 

I ukaz za ukazem kuje jak podkowę -
Temu w pysk, temu w kark, temu w brzuch, temu 

w głowę. 

Miodem kapie każda nowa śmierć 
Na szeroką osetyńską pierś. 

Przełożył Stanis/a w Barańczak 

W nocy z 13 na 14 maja 1934 roku Mandelsztam został aresztowa
ny. Na prośbę żony poety o uwolnienie Mandelsztama zaczął zabiegać 
Nikola.i Bucharin. Kiedy jednak dowiedział się, że Mandelsztama aresz
towano „za epigramat na Stalina", wpadł w popłoch. 

(„Literatura na świecie " nr 5-6/1989) 
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Leszek Kołakowski 

NOW A OFENSYWA IDEOLOGICZNA 

Rosja sowiecka wyszła z wojny w stanie ruiny gospodarczej i z ol
brzymimi stratami ludzkimi; jednakże jej pozycja światowa - a w kon
sekwencji także prestiż światowy Stalina - umocniły się niezmiernie. 
Stalin wyłonił się z kurzu wojennego jako wielki mąż stanu, genialny 
strateg wojskowy i pogromca faszyzmu. Dopiero gdy wojna została za
koi'lczona, a zdobycze sowieckie w Europie utrwalone, zaczęła się nowa 
fala ofensywy ideologicznej, która miała odwrócić zgubne skutki wo
jennego „liberalizmu", nauczyć naród, że władza nie myśli zrezygnować 
ze swoich uprawnień, a tych którzy w czasie wojny widzieli inne kraje, , 
oprócz ojczyzny światowego proletariatu, zmusić do zapomnienia tego, 
co widzieli (szczególnie drastycznym przejawem tej polityki były ma
sowe zsyłki sowieckich jeńców wojennych, wydanych przez aliantów, 
do obozów koncentracyjnych). Groza i autentyzm wojny, w połączeniu 

z rozluźnieniem marksistowskich kryteriów ideologicznych, spowodo
wały niejakie ożywienie kulturalne, które wyraziło się w powstaniu 
pewnej ilości dzieł wybitnych zarówno w powieści (np. utwory Niekra
sowa lub Beka), jak w poezji, filmie i w innych dziedzinach. 

Od roku 1946 rozpoczęła się tedy niesłabnąca walka ideologiczna, 
:<tórą można by streścić znanym hasłem point de reveries! Walka ta nie 
tylko miała przywrócić państwu czystość ideologiczną, ale podnieść ją 

na nowy poziom, a także skutecznie odizolować kulturę sowiecką od 
wszelkiego kontaktu ze światem. Kampania objęła kolejno wszystkie 
dziedziny kultury - literaturę, filozofię, muzykę, historię, nauki eko
nomiczne, nauki polityczne, malarstwo, architekturę. Przewodnie mo
tywy były wszędzie te same: zwalczyć „korzenie się przed Zachodem"; 
podporządkować całkowicie wszystkie dziedziny kultury zadaniom apo
logetycznym - slawieniu Stalina, partii i państwa sowieckiego, znisz
czyć wszelkie ogniska samodzielnej myśli i twórczości. 

Głównym wykonawcą polityki kulturalnej w latach 1946-48 był 
sekretarz KC Andrzej A. Żdanow. Był on weteranem walki z niezależną 
kulturą. Między innymi wygłosił w imieniu partii przemówienie na 
sławnym zjeździe pisarzy sowieckich w sierpniu 1934 roku, gdzie oświad
czył, że literatura sowiecka nie tylko jest najwyższa na świecie, ale jest 
jedyną twórczą i rozwijającą się literaturą, podczas gdy cała kultura 
burżuazyjna znajduje się w stanie upadku i zgnilizny. Powieści burżua
zyjnego świata głoszą pesymizm, pisarze sprzedali się kapitałowi, a głów
nymi bohaterami literatury są złodzieje, prostytutki, szpicle i chuligani. 
„Pod kierownictwem partii, pod uważnym i codziennym kierownictwem 
Komitetu Centralnego, z niestrudzoną pomocą i poparciem towarzysza 
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Stalina, masa pisarzy sowieckich zjednoczyła się cała wokół władzy so
wieckiej i partii" - oznajmił Żdanow. Literatura sowiecka powinna, po 
pierwsze - być optymistyczna, po wtóre - „patrzeć naprzód", po trze
cie - służyć robotnikom i kołchożnikom. 

Pierwszym znaczącym wystąpieniem Zdanowa w sprawach kultury 
po wojnie był atak na dwa czasopisma literackie wydawane w Lenin
gradzie: „Zwiezda" i „Leningrad". W sierpniu 1946 r. KC partii podjął 
rezolucję potępiającą działalność tych pism. Głównymi ofiarami ataku 
byli: wielka poetka rosyjska Anna Achmatowa oraz znany pisarz-hu
morysta - Michaił Zoszczenko. Żdanow w przemówieniu wygłoszonym 
w Leningradzie brutalnie napiętnował oboje: Zoszczenko jest złośliwym 
oszczercą, który znieważa ludzi sowieckich; ponieważ Zoszczenko ogło
sił opowiadanie o małpie, która przekonuje się, że lepiej siedzieć w klat
ce w ZOO niż żyć na wolności w Leningradzie, wynika stąd, że chce 
on ludzkość cofnąć do poziomu małp. Zresztą już w latach 20-tych gło
sił on sztukę apolityczną, bezpartyjną i nie chciał mieć nic wspólnego 
z budownictwem socjalistycznym; był i został „literackim chuliganem 
bez zasad i bez sumienia". Co się tyczy Achmatowej, to jest to poetka 
marząca o powrocie do carskich czasów, a poza tym mistyczka i jeszcz2 
do tego wyuzdana erotycznie: „ni to mniszka, ni to rozpustnica, a ra
czej i mniszka i rozpustnica, która łączy rozpustę z modlitwą". Fakt, 
że pisma leningradzkie drukowały utwory takich ludzi świadczy o bar
dzo złej sytuacji w środowiskach pisarskich. Wielu pisarzy uczy się od 
zgniłej burżuazyjnej literatury, inni uciekają od tematów aktualnyc.-h 
w historię, a jeden nawet śmiał pariodować Puszkina! . 

Zadaniem literatury jest wychowywać młodzież w duchu patrio
tyzmu i zapału rewolucyjnego. Zgodnie ze wskazaniami Lenina, litera
tura ma być partyjna i polityczna, ma demaskować gnijącą kulturę bur
żuazyjną, ma pokazywać wielkość człowieka sowieckiego i ludu - i to 
nie tylko jakim jest on dzisiaj, ale także, jakim będzie w przyszłości. 

Wskazówki Zdanowa były jasne i ukształtowały profil sowieckiej 
literatury na następne lata. Pisarze ideologicznie nieczyści zmuszeni zo
stali do zamilknięcia, jeśli nie spotkał ich gorszy los. Nawet najbardziej 
prawowierni, jak Fadiejew, przerabiali swoje powieści, aby sprostać no
wym wymogom. Literatura miała „patrzeć naprzód" - to znaczy, prak
tycznie, opisywać nie świat sowiecki, jakim jest realnie, ale jakim być 
powinien wedle ideologicznych założeń. Powódź cukierkowej literatury, 
opisującej piękno życia sowieckiego i sławiącej partię była wynikiem 
tych ukazów. Gromady sykofantów i serwilistów opanowały niemal bez 
reszty słowo drukowane. 

Nie oszczędzono także muzyki. [ ... ] Zdanow surowo skrytykował 
libretto opery „Wielka przyjaźń", która miała - wedle najbardziej pra-
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wowiernego zamysłu twórcy - pokazać ludy Kaukazu, Gruzinów, Lez
ginów i Osetyńców, które zrazu po rewolucji walczyły z Rosjanami, ale 
potem przekonały się do władzy sowieckiej. Nic podobnego nie miało 

miejsca, oświadczył Zdanow: wszystkie te ludy od początku dzielnie 
'.valczyły, ramię w ramię z Rosjanami, o władzę sowiecką; przyjaźni na-
rodów sprzeciwiali się tylko Czeczeni i Ingusze (oba narody, które 
w czasie wojny - o czym Zdanow przy tej okazji nie wspomniał, lecz 
rn wszystkim było wiadome - zostały w całości przesiedlone na wschód, 
a ich autonomiczna republika rozwiązana). Zdanow nie poprzestał jed
nak na tym przykładzie, lecz przypuścił generalny atak na kompozy 
torów, którzy szukają natchnienia w zachodnich nowinkach, zamiast 
kontynuować tradycje wielkiej muzyki rosyjskiej Czajkowskiego, 
Glinki, Mussorgskiego. Muzyka sowiecka „pozostaje w tyle" w stosunku 
do innych form ideologii sowieckiej. Kompozytorzy ulegają „formaliz
mowi", odchodzą od „realizmu socjalistycznego" i od „prawdy w mu
zyce". Muzyka burżuazyjna jest wroga ludowi, jest albo formalistyczna. 
albo naturalistyczna, a w każdym razie „idealistyczna''. Muzyka sowiec
ka ma służyć ludowi, potrzebne są opery, pieśni i muzyka chóralna -
gatunki, które niektórzy kompozytorzy, zarażeni formalizmem, uważają 
za niskie i niepoważne. Stronią oni od muzyki programowej, a jednak 
„klasyczna muzyka rosyjska była z reguły programowa". Partia prze
zwyciężyła już reakcyjne i formalistyczne tendencje w malarstwie, ma
larze wrócili do zdrowych tradycji Repina i Wereszczagina, a muzyka 
ciągle nie nadąża za postępem. Do tej pory klasyczna tradycja rosyjska 
pozostaje nieprześcignionym wzorem. Kompozytorzy muszą mieć bar
dziej wrażliwe „nie tylko ucho muzyczne, ale także ucho polityczne". 

Również wyniki tej dyskusji nie dały długo na siebie czekać. Skry-
tykowany (m.in. za swoją 9 symfonię) Szostakowicz przeprowadził eks
piację pisząc odę na cześć Stalinowskiego planu zalesienia [oratorium 
„Pieśń o lasach", op. 81), a wielu innych kompozytorów jęło nadrabiać 

jdeologiczne niedostatki; ulubioną formą muzyczną tych czasów stało 

się oratorium ku czci partii, państwa i Stalina. 
Kampania przeciwko literaturze i muzyce była odzwierciedleniem 

ogólnych zasad stalinowskiej polityki tego okresu. Była to polityka 
ideologicznego zastraszania i uzbrajania narodu na wypadek wojny. Pod
stawowym założeniem ideologicznym był podział świata na dwa obozy; 
po jednej stronie gnijący i rozpadający się świat imperializmu, który 
rychło musi runąć pod ciężarem własnych sprzeczności, po drugiej stro
nie - „obóz socjalizmu i pokoju", który jest ostoją wszelkiego postępu. 
Cała kultura burżuazyjna z definicji jest reakcyjna i dekadencka, szu
kanie w niej pozytywnych wartości jest tym samym, co zdrada narodo-
va, służenie wrogowi klasowemu. 
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L. Kołakowski, Glówne nurty marksizmu, 
Wyd. Krąg, Warszawa 1989 
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.-1nna Achmatowa 

Z POEMATU „REQUIEM" 

-~ie, to nie jestem ja. to cierpi ktoś inny, 
Bo ja bym tak nie mogła. A to, co się stało, 
Niechaj okryją szczelnie czarne kiry 
I niech zabiorą światło„. · 

Noc_ 

EPILOG 

I 
Doświadczyłam, jak twarz się zapada, 
Jak strach nagle wyziera spod powit k, 
Jak na twarzy cierpienie układa 
Twarde linie pismem klinowym 
Jak się włosy z brązowych i czarnvcl 
Spopielałe, srebrne nagle stają, . 
Uśmiech więdnie na pokornych wargach. 
Lęk się w każdym półuśmiechu czai. 
.Tuż się modlę nie o siebie sama 
Lecz o wszystkie, co tam ze m~'ą staly 
W kleszczach mrozu, w lipcowe upah', 
Pod czerwoną oślepłą ścianą. -

1940 

przekład. Eugenia Siemaszkiewicz 
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,'\1. Heller, A. Niekricz 

IDEOLOGIA I KULTURA 

Za sprawy ideologii odpowiadał w latach 1946-1948 sekretarz KC 
A. A. Zdanow. [ ... ] W szeregu swych przemówień w latach 1946-

1948 Żdanow żądał całkowitego i bezwarunkowego wykorzenienia wpły
•.vów kultury zachodniej. Niezależnie od tego, do kogo przemawiał -
czy do leningradzkich pisarzy, czy do filozofów, czy też kompozytorów 
- nalegał na kategoryczne potępienie wszelkich odchyleń od marksi
zmu-leninizmu, od linii partii w dziedzinie kultury i twórczości. Zda
now umiejętnie wybierał cele, by przeprowadzić miażdżącą krytykę. 

W literaturze wybrał radzieckiego satyryka - Michała Zoszczenkę, któ
rego utwory były bardzo popularne wśród najróżniejszych warstw lud
ności. 

[ ... ] w tym czasie pojawiło się niebezpieczeństwo ze strony młode
gc pokolenia prozaików oraz poetów, którzy bogatsi o doświadczenia 
wojenne starali się inaczej ująć świat, w którym przyszło im żyć. A 
wszelkie dążenie do innej interpretacji świata jest buntem w oczach 
partii. Nowe prądy ogarnęły wszystkie sfery duchowego życia społe

czeństwa. 

Do walki z tym niebezpieczeństwem przystąpili więc partyjni ideo
lodzy, słusznie widząc w nim oznaki erozji radzieckiej ideologii, a więc 
i upadku reżimu radzieckiego. Partia wystąpiła na całym froncie, nie 
zapominając o żadnej dziedzinie. A jeżeliby nawet zapomniała, przypo
mniano by jej to. Miał kto przypominać. \V każdej dziedzinie istnieje 
pewna kategoria ludzi niezdolnych do tworzenia, lecz gotowych do nie
zwłocznego wydawania sądów i opinii o twórczości innych oraz, oczy
wiście, potępiania i utworów, i ich autorów. Ich nienawiść do wszyst
kiego, co wychodzi poza ramy przeciętności, jest bezgraniczna. Każdą 
taką próbę przyjmują nie tylko jako osobistą zniewagę, lecz jako za
grożenie swego istnienia („chcą być mądrzejsi od innych", „sławy mu 
się zachciało"). Ci właśnie ludzie są odwodami partii. Wystarczyło tylko, 
by partia dała sygnał i wszystko dalej toczyło się już samo, jak lawina 
z błota i kamieni, gdy nagromadzone w jarach spadają na osiedla, ludzi 
i bydło, zmiatając wszystko na swej drodze. [ ... ] 
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M. Heller, A. Niekricz, Utopia wlad;;y, 

tom II, WERS 1982 
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Jerzy Jaroszewicz 

IDEOLOGIA I MUZYKA 

W połowie stycznia 1948 r. odbyła się w Moskwie słynna narada 
radzieckich twórców, z udziałem przedstawicieli najwyższych ówcze
~mych władz partyjnych. Wówczas to wygłosił swój referat o współ

czesnej sztuce Andriej Zdanow. Punktem wyjścia dla ostrego ataku 
referenta na niektóre tendencje rozwojowe radzieckiej muzyki była su-
rowa krytyka opery Wano Muradelego Wielka przyjaźń; niemniej -
przy sposobności - poddana została drobiazgowej analizie aktualna sv
tuacja ideologiczna w radzieckiej muzyce. Wkrótce potem obradowa"ło 
plenum KC WKP(b), podczas którego referat Żdanowa uznany został 
za oficjalny drogowskaz dalszego rozwoju twórczości muzycznej w 
Z~RR. 

W Rezolucji o operze Wielka przyjaźń bardzo surowo ocenione zo
stały niektóre dzieła radzieckich mistrzów, przede wszystkim Prokofie
y,·a i Szostakowicza. W ślad za oficjalną rezolucją poszły liczne wypo
·uiedzi w prasie, napastliwie krytykujące wiele utworów, które jeszcze 
parę miesięcy wcześniej budziły powszechne uznanie. 

W lutym, w dniach od 17 do 26, obradował moskiewski Oddział 
Związku Kompozytorów Radzieckich; wkrótce potem - w kwietniu -
Zjazd ZKR. Podczas obu tych narad dyskusja toczyła się wokół zagad
nień poruszanych w Rezolucji KC WKP(b). 

Merytoryczna dyskusja na temat zagadnień estetyki muzycznej oraz 
JeJ odzwierciedlenia czy to w konkretnych dziełach, czy w ogóle w stylu 
poszczególnych twórców - była tym bardziej utrudniona, że podczas 
obrad dały o sobie wyraźnie znać pewne pozaartystyczne inspiracje. 
Postacie tak wybitne, jak Prokofiew, Szostakowicz czy - w mniejszej 
njeco skali - Szebalin i Miaskowski, od dawna były solą w oku wielu 
twórców nieporównywalnie niższej rangi, którzy doktrynalną uchwałę 
r.ajwyższych władz wykorzystywali ro.in. do podniesienia własnego 

wpływu i znaczenia w muzyce radzieckiej. W tych przykrych i żenują
cych aspektach, w jakie obfitował niestety „okres błędów i wypaczeń", 
rozpatrywać trzeba wydarzenia wiosny 1948 w radzieckiej muzyce. 

Ataki na twórczość Prokofiewa, podobnie jak na dzieła Szostako
wicza, były równie gołosłowne, co tendencyjne. Poszczególnym dzie
!om poszczególni „koreferenci" zarzucali tendencje formalistyczne, prze
jawiające się w odejściu od systemu tonalnego, w rezygnacji ze śpiew
nej melodyki, w poszukiwaniu nowych efektów sonorystycznych, przecle 
wszystkim zaś - w nieprzystępności ich muzyki dla masowego słucha
cza. 
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Podczas Zjazdu ZKR zapadły w1ązące uchwały: Tym razem nie 
tvlko wskazano imiennie kompozytorów „hołdujących tendencjom for
~alistycznym", ale wymieniono konkretne utwory jako przykłady ne
gatywne. Znalazły się wśród nich m.in. VI, VIII i IX Symfonia Szosta
kowicza, a wśród dzieł Prokofiewa: II, III, IV i VI Symfonia, Oda na 
kcniec wojny, świąteczny poemat, balety Błazen, Syn marnotrawny, 
Stalowy krok i Nad Dnieprem, opera Ognisty anioł (której - przy
pomnijmy - nikt nigdy nie słyszał!); z kompozycji fortepianowych .
m.in. Rzeczy same w sobie i V Koncert. VII i VIII Sonatę chromły 

przed atakami ... Nagrody Stalinowskie! . . 
Potępienie konkretnych utworów oznaczało w praktyce skresleme 

ich z repertuaru, a ponadto - znacznie rzadsze niż dotychczas wykony
wanie nawet tych utworów, które krytyce nie zostały poddane. Tak 
wiec aktem osobistej odwagi bywało ze strony odtwórców prezentowa
nie- na koncertach nawet takich dzieł, jak ostatnie sonaty fortepianowe 
Prokofiewa (Richter) czy V Symfonia Szostakowicza .Mrawiński). 

Borys Pasternak 

* * * 
O. gdybym wiedział przed debiutem, 
Jaką zabójczą siłę kryje 
Słowo poety z krwi wysnute -
Chluśnie przez gardło i za bije! 

'.fartów bym wyrzekł się bez zwłoki 
Z pułapką tak niezrozumiałą. 
Cóż, ślepe były pierwsze kroki, 
Ich sens ujawniał się nieśmiało. 

Tymczasem starość to Rzym, który 
Odrzuca bujdy i bredzenia 
; od aktora żąda z góry 
Pełnego samozatracenia. 

Niewolnik, kiedy ci uczucie 
Dyktuje wiersz, tyś już na scenie 
I wtedy cała rzecz nie w sztuce 
Losu i ziemi słychać tchnienie. 

~932 
przekład: Józef Waczków 
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Jerzy Jaroszewicz, Prokofie w . 
P\\f ~j 1933 

Dymitr Szostakowicz 

WSPOMNIENIA 
(fragment) 

Zdanow działał, jak doświadczony oprawca, a mianowicie szczuł 
jednego kompozytora przeciw drugiemu. [ ... ] 

[ ... ] Ze branie za ze braniem, konferencja za konferencją. Cały kraj 
tył w gorączce, a kompozytorzy bardziej niż ktokolwiek inny. To było 
tak, jakby pękła tama i jakby zalewała nas fala mętnej, brudnej wody. 
\Vydawało się, że wszyscy poszaleli. Opinie o muzyce wydawał każdy, 
komu przyszła na to ochota. 

Żdanow obwieścił, że „Komitet Centralny WKP(b) domaga się od 
muzyki piękna i subtelności". I dodał jeszcze, że celem muzyki jest 
sprawianie przyjemności, a naszej muzyce brak wdzięku i kultury, jej 
słuchanie niewątpliwie zakłóca równowagę psychofizyczną człowieka, na 
przykład kogoś takiego jak Zdanow. 

Stalina nie uważano już za człowieka. Był bogiem i wszystko to 
go nie dotyczyło. Był ponad. Wódz i nauczyciel umył ręce i myślę, że 

.1robil to świadomie. Spryciarz. Zdałem sobie sprawę dopiero póżniej. 

Wówczas wyglądało na to, że nadszedł mój koniec. Zapis utworów od
dano na makulaturę i poddano obróbce wtórnej. Po co palić? To byłaby 
:.trata. Przerabiając wszystkie te kakofoniczne symfonie i kwartety 
z powrotem na czysty papier oszczędzało się tzw. środki. Zniszczono na
grania radiowe. A Chriennikow powiedział: „No koniec z tym, na zaw
sze. Hydra formalizmu nie podniesie już głowy". 

Wszystkie gazety drukowały listy od robotników, którzy dziękowali 
;xHtii, że oszczędziła im męki słuchania symfonii Szostakowicza. Cen
;:ura wyszła naprzeciw życzeniom robotników i opubliko\vała listę sym
fonii Szostakowicza, które zostały wycofane z obiegu. W ten sposób 
!J!·zestałem osobiście obrażać czołową postać wśród muzykologÓ'w uni
wersyteckich, Asafjewa, który skarżył się kiedyś: „Odebrałem IX Sym
fonię jako osobistą obrazę". 

Od tej chwili muzyka miała być subtelna, harmoniczna i melodyjna. 
Szczególną uwagę należało zwracać na śpiew ze słowami, jako że śpievv 
bez słów zadowala tylko perwersyjne gusty paru estetów i indywidua
listów. 

Ogólnie nazywało się to, że partia uratowała muzykę przed unice
stwieniem. Okazało się, że Szostakowicz i Prokofiew chcieli unicestwić 
muzykę, ale Stalin i Zdanow do tego nie dopuścili. Stalin mógł być za
dowolony. Cały kraj zamiast zastanawiać się nad swoim nędznym ży
ciem, toczył śmiertelny bój z kompozytorami formalistami. Po co nam 
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dalej o tym mówić? Napisałem na ten temat utwór muzyczny, w któ
rym wszystko jest powiedziane. 

Były i dalsze reperkusje, Stalin oklapł trochę, gdy stwierdził, jak 
Zachód zareagował na tę historyczną rezolucję. Z jakiegoś powodu 
sądził, że także będzie szaleć z radości albo przynajmniej siedzieć cicho. 
Zachód nie siedział cicho. W czasie wojny trochę lepiej poznał naszą 

muzykę, wiedział więc, że cała ta rezolucja to bełkot paranoika. 
Stalina oczywiście Zachód nic nie obchodził, a już zachodnia inte

ligencja w szczególności . Zwykł mawiać : „Nic się nie bójcie, oni to 
przełkną". Niemniej jednak Zachód istniał i coś z tym trzeba było zro
bić. Rozkręcali właśnie ruch na rzecz pokoju i potrzebowali do tego 
ludzi. Stalin pomyślał o mnie. To było zupełnie w jego stylu. Lubił naj
pierw postawić człowieka w obliczu śmierci, a potem kazać mu tańczyć. 
jak zagrają. [ ... ] 

Swiadectwo, Wspomnienia Dymitra Szostaka
wicza Tak jak zostały opowiedziane 
SoLomonowi Wołkowowi i w opracowaniu 
t egoż, NOWA 1987 

Andrzej Żdanow pochodził z rodziny gimnazjalnego inspektora 
Był studentem Moskiewskiej Piotrowsko-Razumowskiej Akademii Rol
niczej . Po wybuchu rewolucji został bolszewikiem„. W miarę potrzeby 
decano mu wystąpienia na tematy polityki zagranicznej, historii filo
zofii, międzynarodowego ruchu robotniczego.„ W końcu został powszech
nie znienawidzony jako „dyspozycyjny" adiutant i potencjalny następca 
Stalina„. Na sztukę patrzył rzeczywiście z - bardzo przecież w partii 
rozpowszechnionych - obłudnie purytańskich pozycji. Najlepiej wyra
ziła to jego żona, mówiąc pewnego razu: „Erenburg dlatego tak lubi 
Paryż, bo tam są gołe kobiety".„ Istotnie walory artystyczne muzyki, 
malarstwa czy filmu były Żdanowowi tak samo obce, jak wyższa ma
tematyka. Rwał się jednak do ataków na nie, chcąc być w tym bardziej 
katolicki od papieża. 
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A. Awtorchanow, Zagadka .śmierci Stalina, 
NOWA 1981 
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