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Korzystając z dwusetnej premiery skła
damy podziękowanie wszystkim pracow
nikom, którzy wspóldzialali w tworzeniu 
Teatru Polskiego w Bydgoszczy od trud
nych początków 1945 r. aż do chwili obec
nej - składamy je nie w samych słowach, 
lecz przez kontynuację pracy jaką Oni 
podjęli. 

Składamy także podziękowanie publicz
ności Bydgoszczy i województwa za sym
patię i popieranie swego teatru w chwi
lach najśmielszych i najambitniejczych 
poczynań. 

Dziękujemy naszym Władzom Partyj
nym i Radzie Narodowej za patronat 
ideowo..:polityczny, stałą opiekę i dbałość 

o rozwój naszej placówki, stanowiącej 

cząstkę życia kulturainego województwa. 

zbiorów 
Dzia u o k men a ZG ZASP 

„Prasa" Bydg„ zam. 3736/63, nakł. <1 000 szt„ B-2, 1882 



DWUSETNA PREMIERA - pod tym określeniem 
mieści się wiele wzrus zeń , myśli , łez , śmiechu 

i to po obydwóch stronach rampy. Ten wielki wysiłek 
zespołu teatralnego, po którym zostały jako dowody 
odbitki fotograficzne, stare programy czy afisze nie 
przepadł przecież wraz z niepotrzebnymi dekoracjami 
czy kostiumami zgranych sztuk. Tak. Bo teatr jest 
najbardziej ulotną ze sztuk - gesty i słowa padaj ące 

w powietrzu bardziej przecież o nim stanowią niż ma
lowane lasy i butaforskie sale zamkowe - a czy gesty 
i słowa nie giną od razu .. . 

Nie. Wynosimy je wszyscy, i Wy - widzowie i My -
pracownicy; wynosimy je - gdy są celne - głęboko 

w sercach i umysłach i pozostają tam czasami dłużej 
niż zblakłe fotografie ukazujące z·astygłych w ruchu 
aktorów. 
Dwieście premier - to nasz wkład - zarówno tych 

znanych z nazwiska i sceny i tych bezimiennych, dzia -
łających w zapleczu pracowników - nasz wkład 

w przekształcenie człowieka. 
Każdy z nas wie, że w przebudowie społeczeństwa 

kultura ma swe wielkie znaczenie, a w jej ataku jedno 
z ważnych miejsc ma teatr, gdzie żywy człowiek bie
rze bezpośredni udział w tworzeniu przez drugiego 
żywego człowieka sztuki, kiedy na naszych oczach na-
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stępuje dziwna transformacja, a złuda sceniczna każe 
nam się przejmować losem stworzonych postaci. Siła 

wyrazu, ładunek ideowy, ładunek myśli i uczucia jakie 
potrafi wywołać teatr stanowi o jego mocy; każe ze
społowi walczyć o ową maksymalność przeżycia, bo to 
określa jego miejsce w społeczeństwie. Jest to walka 
o teatr żywy, wszystkim nam bliski. 

Niektórzy mogą sądzić, że w dobie filmu, a jeszcze 
bardziej telewizji, wkraczającej bezpośrednio do na -
szych mieszkań, rola teatru już się skończyła. Podob
nie zresztą sądzono w okresie wprowadzania filmu , 
potem radia. Tak chyba nie jest. Wydaje mi się nato
miast, że skończyła się pewna rola teatru werystycz
nego - owo hermetyczne rozgrywanie konfliktów 
w trzech ścianach sceny. Trzeba chyba szukać bardziej 
teatru myśli i przeżycia wyzwolonego z owych ułud
nych malowideł i rekwizytów usiłujących niewolniczo 
naśladować rzeczywistość, w którym więcej stanowiły 
świetnie zrobione peruki, czy zbroje przypominające 
wystawy meiningeńczyków niż cel widowiska. Teatr 
winien dziś szukać porozumienia z widzem na drodze 
skrótu dekoracyjnego, myślowej metafory, powinien 
chyba na wzór teatru elżbietańskiego bardziej uwie
rzyć wyobraźni swoich widzów, dążyć przez jej pobu
dzenie do współdziałania. 

Lecz teatr samej, nawet najbardziej komunikatyw
nej formy , to jeszcze nie teatr żywy. O życiu naszym 
stanowią ukazane na scenie treści, przez nas samych 
prawdziwie przeżyte. świadomość walki - o prze
obrażenie kategorii ocen i etykiet myślenia , o syste
matyczne demaskowanie .starzyzny przeszkadzającej 

w rozwijaniu humanistycznych treści - stanowi 
główny cel. śmiałe głoszenie materialistycznych idei 
i ich adekwatne ucieleśnianie w sztuce stawia teatr 
w centrum dyskusji swego środowiska, czyni go jed
nym z ognisk myśli. Naturalną konsekwencją myśle
nia są spory, sprzeciwy, dyskusje; starcie bohaterów, 
starcie przeciwstawianych poglądów jest istotą na
szej sztuki. Teatr winien więc być terenem ostrej po
lemiki z własnym społeczeństwem i takim być musi. 

Ale teatr ma zarazem nienajwygodniejszą pozycję 
w dyskusji - ciągle musi uważać na to aby miał 

z kim dyskutować. Teatr żywy musi mieć swoich 
widzów, nawet opornych, ale widzów równie jak on 
żarliwych. Jest to nasza nowa rola, ponieważ teatr 
mieszczański nie wymagał tego stosunku od nastawio
nego na bezmyślną konsumpcję widza. 
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Dziś pracujemy dla całego społeczeństwa, a nie dla 
jednej jego warstwy. Chcemy więc być teatrem pro
blemowym - przy wielkiej prostocie, lecz nie prostac
twie, środków wyrazu - zrywającym z utartymi sza
blonami i chwytami, stale i od nowa śledzącym życie 
i człowieka w ich wielowarstwowości i zmiennych 
przejawach. Chcemy być sceną prawdziwie ludową -
to znaczy powszechną, obchodzącą najszersze war
stwy, a nie folklorystyczną, jak się często rozumie 
ludowość - gdzie jest wiele miejsca dla poezji, bez 
której sztuka obejść się nie może. Piękno i patos na -
szych poczynań ma równe na niej prawa jak i ostra 
satyra chłoszcząca zakłamanie i fałsz. A więc teatr 
ludowy, to ten, który szuka najprostszych, najcelniej
szych form wyrazu artystycznego dla humanistycz
nych treści - teatr żarliwy, walczący i polityczny. 

Na drodze do niego leży wiele przeszkód, wśród któ
rych nasze nawyki, przyzwyczajenia i utarte szablony 
stanowią nie jedną przeszkodę. Gotowość przetrawio
nych formułek, będących zawsze pod ręką, zwalnia od 
dialektyki postrzegania, odkrywania rzeczy nowych -
mniej napotyka także oporów u widza. Nie łatwo 

przecież rozstajemy się z utartymi pojęciami lub oce
nami, nawet wtedy, gdy odkryjemy ich marność. Dla
tego obawa przed samotnością w tych poszukiwa
niach, przed pustką widowni skłania nas nieraz do od
stępstwa. 

Teatr Polski w Bydgoszczy przeszedł w ciągu swych 
dwustu premier wiele zrywów i wiele razy musiał się 
cofać. Wśród owych dwustu premier obok sukcesów 
i radości jest ukryty nie jeden dramat jego realizato
rów. Bo do tego, by powstał teatr piękny w swym co
dziennym tworzeniu, a nie w ozdóbkarstwie dekoracji 
czy gestu, potrzebni jesteśmy razem - Wy - Widzo
wie i My - Pracownicy - złączeni wspólnym dąże
niem. 
Oglądając się na swą przeszłość chcemy nawiązy

wać do jej najlepszych osiągnięć aby iść dalej, aby 
nasze premiery dawały owo catharsis, dla jakiego 
teatr był powołany. Chcemy, by na niej najpiękniej 
jaśniało słowo polskie i myśl socjalistyczna. 

T. A. 

WYWIAD Z ERWINEM PISCATOREM 
(fragmenty) 

Francuski dwumiesięcznik „Thećitre Populliire" za
mieścił wywiad z Erwinem Piscatorem, uzyskany 
z okazji pobytu Piscatora na tegorocznym Festiwalu 
Sztuki Dramatycznej w Paryżu. 

Na wstępie Piscator sformułował w kilku zdaniach 
swoje poglądy na teatr. Zdaniem jego odnowienie 
teatru nie zależy wyłącznie od sceny, lecz w równej 
mierze od publiczności. Nie można traktować sztuki 
wyłącznie z punktu widzenia rozrywki lecz - jak teg() 
żądali już Diderot i Schiller - należy dostrzegać 

w niej swego rodzaju laboratorium, w którym waży 
się postępowanie człowieka i jego edukacja moralna. 
Trzeba rozpatrywać teatr z puntku widzenia funkcji, 
jaką spełnia w społeczeństwie. 

Na tych przesłankach opiera się teatr po li -
t y c z n y Piscatora. 

Mówiąc o sobie Piscator dodał, że celem jego insce
nizacji nie jest wyłącznie chęć pokazania sztuki, lecz 
pokazania widzom, że ich życie prywatne i działanie 
indywidualne są zdeterminowane przez otaczający ich 
świat.( ... ) 

Wystawienie „WOJNY I POKOJU" uważa Piscator 
za pewnego rodzaju konieczność, gdyż w świecie, 

w którym żyjemy, stale waży się sprawa pokoju 
i wojny. 

Przedstawiciel „Thećl.tre Populaire" wtrącił, że po
wieść Tołstoja nie jest wyraźnie wymierzona prze
ciwko wojnie. Tołstoj - odpowiedział Piscator - był 
pacyfistą, lecz jego konkluzje i konkluzje insceniza

tora są odmienne: podczas gdy dla Tołstoja życie toczy 
się dalej mimo wojen, Piscator pragnie wyrazić prze
konanie, że może nadejść dzień, niosący całkowitą za
gładę życia. W okresie remilitaryzacji Niemiec Pisca
tor uważa za celowe przypomnieć, jak z każdą wojną 
rośnie liczba jej ofiar. 

Na pytanie przedstawiciela „Theatre Populaire" czy · 
zatem w wypadku „WOJNY I POKOJU" chodziło 

o sztukę „okolicznościową", Piscator odpowiedział 

przecząco, wspominając, że już w roku 1937 pewien 
producent amerykański zaproponował mu opracowa
nie adaptacji scenicznej powieści Tołstoja. Piscator 
wraz z Alfredem Neumannem, autorem „PATRIOTY", 
podjął się tej pracy. „Niestety - dodaje - Hitler 

uprzedził swoją wojną nasz pokój". ( ... ) 
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Na koniec padło pytanie, czy Piscator - aczkolwiek 
zdeklarował się już jako zwolennik teatru politycz
nego i teatru „prowokacji" - nie sądzi, że było by 
lepiej pozostawić widzowi swobodę w wyciąganiu 

wniosków z tego, co widzi na scenie, pozwolić mu na 
własny sąd. 

Piscator odpowiedział, że obawia się przerostu wy
obraźni u widza. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć 
sobie dojście Hitlera do władzy i zbrodnie faszyzmu? 
Należy więc wszystko objaśnić - stąd konieczność 

narratora czy komentatora. Krótko mówiąc widz po
winien być i współaktorem, a aktor - także widzem. 
Obie strony powinna łączyć wspólna nić zrozumienia, 
która pozwoli im uczestniczyć na prawach równości 
w rozgrywających się sprawach, rozumieć te same 
myśli - myśli bez początku i· bez końca, będące wła
śnie epickim objaśnieniem świata. („Dialog" nr 611956) 

* 
O zasadzie taśmy ruchomej myśleliśmy z Alfredem 

Neumannem również przy pierwszych próbach opra
cowywania adaptacji wspaniałej powieści Lwa Toł

stoja „WOJNA I POKÓJ". Nazwaliśmy tę adaptację 
przezornie „wersją mówioną dla teatru"; jest rzeczą 
oczywistą, że transponując to monumentalne dzieło na 
scenę należy zachować najdalej idącą ostrożność. 
Najważniejszą jednak sprawą było nie przeniesienie 

na scenę ale sformułowanie - co jest daleko ważniej
sze - zasadniczych idei utworu, a więc w tym wy
padku antywojennych intencji Tołstoja. ( ... ) 

Również prosta, pełna tragizmu miłość Andrzeja 
Bołkońskiego i Nataszy, czy miłość i przyjaźń Pierre 
Bezuchowa - jakkolwiek nabrzmiałe problemami -
nie mogły stać się centralną osią akcji. Pełne fataliz
mu siły, wyzwolone przez Napoleona, idee Rewolucji 
Francuskiej, idące wraz z jego armią na Wschód, 
obrona Rosji, raczej tolerowana niż prowadzona przez 
Kutuzowa, a więc krótko - cały wewnętrzny i ze
wnętrzny świat, musiały uzyskać jakieś wzajemne po
wiązania, zamierzone niewątpliwie przez Tołstoja, 

któremu nadaliśmy jednak pewien nowy, symboliczny 
sens. 

W wersjach od siódmej do dziesiątej naszej adapta
cji był Pierre równocześnie komentatorem. Doszliśmy 
jednak do wniosku, że podobne rozwiązanie pozbawiło 
by cały spektakl pewnej wzniosłości, ograniczyło by 
jego ramy. Zdecydowaliśmy się w końcu na wprowa
dzenie na scenę postaci współczesnego narratora. ( ... ) 
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Obie powieści (mowa tu o adaptowanych przez Pis
catora „TRAGEDII AMERYKAŃSKIEJ" Dreisera 
i „WSZYSCY LUDZIE KRÓLA" Warrena), jakkolwiek 
nie posiadały szerokiego oddechu „WOJNY I POKO
JU", stały się niewątpliwie wybitnymi dramatami 
„epickimi". 

W obu wypadkach rzuca się również w oczy użycie 
postaci narratora. Wynikło to nie z potrzeby znalezie
nia najłatwiejszeego sposobu przezwyciężenia wszel
kich trudności, ale z konieczności uzyskania pewnej 
kontroli nad tematem epickim. Skróty stały się naj
ważniejszym - czysto technicznym - czynnikiem, 
decydującym o możliwości wystawienia adaptowanego 
utworu; scena, w przeciwieństwie do książki, nie może 
zrezygnować z pewnych ram czasowych. Doświadcze
nia wykazały jednak, że skróty te wpływają również 
bardzo korzystnie na transpozycję samego tematu , 
który zyskał dzięki nim na wyrazistości. Postać nar
ratora bynajmniej nie osłabia napięcia dramatyczne
go - przeciwnie, przyczynia się do jego spotęgowania. 
Zaostrza uwagę widza i zmusza do dużo większej, niż 
uczyn ' łaby to jakakolwiek intryga, aktywności w od
biorze. 

Zauważyłem, że każda ciekawa powieść, przerobiona 
na scenę, dosłownie elektryzuje widownię. Innym cie
kawym spostrzeżeniem jest to, że oryginał w porów
naniu z adaptacją robi wrażenie surowego szkicu. Wy
nika to niewątpliwie z zasadniczej zmiany samego 
modelu utworu - to, co posiadało na stronach książki 
tylko jeden wymiar, wkracza tu w świat trójwymia
rowy.( ... ) 

Jedynym założeniem teatru epickiego jest zbliżenie 
widza do akcji dramatu i otworzenie mu oczu. Dla 
osiągnięcia tego używa teatr epicki również „przebitek 
przeszłości" podkreślających zasadniczą współzależ

ność występujących postaci, ścisły związek losu jed
nostki i społeczeństwa oraz jednoczesny rozwój wszy
stkich tych czynników. W ostatnim rachunku rzecz 
jest bez znaczenia: najważniejsze, by teatr - obojęt

nie epicki czy dramatyczny - spełniał swą najistot
niejszą funkcję, którą było, jest i będzie ukazywanie 
widzowi jego samego i wstrząśnięcie nim: 

„Tua res agitur ... " 
ERWIN PISCATOR 

(„Adaptacje powieści na scenę". Fragment 
artykułu z „Le Theatre dans les Monde" 
nr V/4 wg miesięcznika ,,Dialog" nr 5157) 
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Dwie wojny światowe - 80 milionów zabi
tych i kalek 

W ciągu jednej godziny na utrzymanie sił 
zbrojnych wydaje się 14 milionów, dolarów. 

Za jeden amerykański okręt podwodny o na
pędzie atomowym można zbudować 50 bloków 
mieszkalnych o 100 mieszkaniach każdy . 

Za jeden pocisk typu „Atlas" można zbudo
wać 36 szkół. 

Za jeden bombowiec typu B-58 można wybu
dować mieszkania dla 6000 osób. 

Jeden niszczyciel - to mieszkania dla 8000 
ludzi. 

UKŁAD 

O ZAKAZIE DOŚWIADCZEŃ 

Z BRONIĄ JĄDROWĄ 

W ATMOSFERZE, 

PRZESTRZENI KOSMICZNEJ 

I POD WODĄ 

do dnia 9 października 1963 r . 
podpisali przedstawiciele rządów 
104 państw. 





W Tołstoju wyraz swój znalazło 
morze ludu rosyjskiego 

Lenin. 
Swojego czasu Sienkiewicz powiedział że Lew Toł

st~j j_e~t naj'"'.iększym drzewem w lesie 'literatury ro
SYJ~-~ie~. P~ kilku ?ziesiątkach lat opinia autora „Try
logu me me straciła na wadze. Tołstoj pozostaje na
czelną pozycją myśli rosyjskiej mimo niebywałej dziś, 
zwłaszcza na Zachodzie, kariery jego rywala Dosto
jewskiego. 

Na wysokość tego drzewa literatury - autora 
„Wo~ny _i pokoju" składały się nie tylko pozycje jego 
powieśc10we. Obok Tołstoja powieściopisarza działa 
zawsze Tołstoj myśliciel i Tołstoj reformator życia 
wewnę~rznego ludzkości. Żar jego przekonania, jakie 
w swoJe apostolstwo składał, kazało krytykom zapo
mnieć o krańcowości jego nauk, zwłaszcza tam, gdzie 
':' zacie~~zewieniu dochodził do negacji dzisiejszych 
mstytucJi, nawet tak podstawowych jak oświata -
imponowała natomiast jego ewangieliczna bezkompro
misowość w walce o prawdę, która mu nawet jego 
osobiste życie przeistoczyła w dramat - na miarę 
szekspirowską dramat. 
:Wznio~~o~ć .mY:śli reformatorskiej sp..rawiała, że 

mimo rozmc, Jakie zachodziły między nim a podzie
mnie za czasów carskich działającymi ruchami rewo
lucyjnymi, ruchy te za zaplecze swe moralne przyj
mow::ły postać i postawę Tołstoja, zwłaszcza jego za
przysięgłą antypatię do niesprawiedliwości i do auto
kracji. 
:Wielkość autora „Królestwa bożego wewnątrz nas", 

wielkość jego zaprzeczeń i prób realizacyjnych, sło
wem: namiętna jego propaganda własnych wizji urzą
dzenia życia społecznego w niczym jednak nie po
mniejszała jego geniuszu powieściopisarskiego. Wiel
kim artystą pozostawał nawet w tych (końcowych) 
okresach swego życia, kiedy lekceważył element ta
~entu artystycznego. Znakomitym artystą jest więc 
i w „Zmartwychwstaniu", gdzie nim być nie chce. 
Literaturę światową wzbogacił Tołstoj o takie po

tężne utwory jak „Kozacy", „Sonata Kreutzera'', 
„Zmartv.:ychwstanie", „Smierć Iwana Iljicza", „Go
spodarz i parobek" (z arcydziełem opisu zagłady śnież
nej), „Hadżi Murat", a w dziale dramaturgii, która 
zresztą była najoporniejszą materią dla jego pióra, 
komedię „Owoce oświaty" oraz dramaty „Potęga 
ciemnoty" i „Żywy trup". - Wymieniamy tu najważ
niejsze jego osiągnięcia, do których by należało dodać 
szereg wspaniałych jego nowel i kaukazkich opowia
dań. Poza literaturą artystyczną zostawił przeliczne 
prace z zakresu religii, moralistyki, reform społecz
nych, pedagogiki, oraz krytyki i teorii sztuki. Nad ca
łością jego twórczości artystycznej jak korona górują 
powieści: „Anna Karenina" i „Wojna i pokój" - obie 
czterotomowe, obie powieści-rzeki, jakby się dziś po
wiedziało. 

W Europie czy na innych kontynentach nie brak mi
łośników literatury, którzy „Annę Kareninę" przeno-
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szą nad " „Wojnę i pokój" za jej niedościgłe ujęcie ta
jemnic serca ludzkiego, ale niesporną rzeczą jest, że 
wcześniejsza od „Anny Kareniny" „Wojna i pokój" 
(1864.-69) przewyższa swoją następczynię wagą poru
szanego tematu i zrośnięciem się z życiem narodu ro
syjskiego w katastrofalnej jego epoce wojny z Na
poleoi:;iem 1812 roku. Nic więc dziwnego, że nie od
osobnioną na świecie jest opinia, mianująca „Wojnę 
i pokój" największą powieścią w literaturze ogólno
światowej. 

Jak we wszystkich innych swoich utworach Tołstoj 
w „Wojnie i pokoju" nie dba o laury stylisty, o piękno 
języka, o kwiecistość frazy. Za swój naczelny pisarski 
wysiłek uważa ścisłe oddania myśli czy zobrazowania 
uczucia. Powiedzieć wszystko, co pomyśli głowa -
mógłby powtórzyć za Słowackim. To też poetą myśli 
nazywa go Turgieniew. Nie łatwo byłoby znaleźć dru
gą nowoczesną epopeę, w której by analiza psycholo
giczna zarówno jednostek jak i mas doszła do takiej 
jak tu perfekcji. 

Elementowi analizy wtóruje przeolbrzymia wyobraź
nia psychologiczna. Mimo naocznego faktu wierzyć się 

. nie chce, by można było stworzyć taką mnogość figur , 
jedna od drugiej światem odrębności oddzielona, 
a każda żywa, każda drobiazgowo opracowana, każda 
z wyrazistą osią charakteru. 

Tak wysubtelizowany artyzm nie łatwo było shar
monizować z ogromem, z masywnością tematu histo
rycznego: z wojną i jej oddziaływaniem na ludzi , 
a jednak magia talentu dokonała tego trudu. Najtaj
niejsze poruszenie serca jednostek i wielka panorama 
obrazów bitewnych, charakterystyczność poszczegól
nych postaci i wyraz duchowy całego społeczeństwa: 
miniatury, ale miniatury arcydzieła w rysunku sza
rych, a czasem jakże wzniosłych (kapitan Tuszyn) 
ludzi - i uwiecznienie poetyckie figur historycz
nych, humorystyka (Bilibin, Rostow ojciec i wielu in
nych) - i wstrząsające przedstawienie czy to pobojo
wisk, czy szpitali wojennych, czy wreszcie bytu je
nieckiego - wszystko to zrasta się w jednorodną 
a monumentalną całość. 
Urodził się Lew Ti;iłstoj w roku 1828, rodzice jego 

należeli do generacji, która przeżyła okropność na
jazdu Napoleona na Rosję w roku 1812 - i cała cy
wilna (pozawojenna) strona „Wojny i pokoju" prze
syciła się żywym sokiem autentyki. Zaczyna się to od 
nazwisk: Bezuchow to przeinaczenie Bezborodki, rodu, 
który wydał słynnego kanclerza czasu Katarzyny II; 
Kuragin tylko jedną głoską odbiega od istniejącej fa
milii książąt Kurakin; Bołkońscy to książęta Wołkoń
scy, z których pochodziła matka autora rozpatrywa
nej tu epopei, ojciec Lwa Tołstoja miał być prototy
pem starego hrabiego Rostowa, a szwagierka powie
ściopisarza pani Kuźmińska w pamiętnikach swoich 
twierdzi, że ona służyła za model do portretu Nataszy. 
Dramatyczne zgranie się w karty młodzieńczego Ros
towa odpowiada autentycznemu przeżyciu młodzień
czego Tołstoja, jego po tym fakcie udręce, której uko-
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jenia szukał w trudach służby wojskowej i w walkach 
na Kaukazie. Jedne z najpiękniejszych listów, jakie 
zna literatura - listy Marii Bołkońskiej do przyja
ciółki, zdobiące karty „Wojny i pokoju" budzą nieod
parte przekonanie, że są odpisem prawdziwych listów 
- może nawet matki autora? 

Przez katastrofę życiową zapędzony do służby woj
skowej odbywa ją w jednym z pułków huzarskich, 
szybko dobijając się szlif oficerskich. Uczestniczy 
w długoletniej walce z góralami kaukazkimi, a na
stępnie w wojnie krymskiej w 1854/5 roku, przebywa 
oblężenie Sewastopola, skąd do pism stołecznych prze
syła korespondencje wojenne, które - pierwsze -
gruntują mu chwałę u czytelników. 
Profesjonalność militarna wycisnęła swoje znamię 

na „Wojnie i pokoju". Jeżeli nawet zbraknie tu pier
wiastka malarskości batalistycznej w opisach bitew 
i potyczek, to za to w całości spraw wojskowych znaj
dziemy niepodrobione znawstwo rzemiosła marsowego; 
bitwy tu odbywają się tak, jak się odbywały w rze
czywistości, a nie w fantazji beletrysty. W żadnej in
nej powieści światowej nie mamy do czynienia z ta
kim realizmem ukazanej wojny i elementu wojsko
wości. 

Mimo swoje - w późniejszych latach - stanowisko 
moralne, wrogie instytucji służby wojskowej autor 
„Wojny i pokoju" do końca życia pozostawał pod in
stynktownym czarem pozytywnych wartości wo. ska, 
wyrabiających w młodzieży kult obowiązku, honor, 
zdolność do ofiary, no i tężyznę fizyczną. Zawsze na
tomiast, nawet w swojej oficerskiej młodoś~i, odrazę 
czuł do wojny, do przelewu krwi, do spustoszeń etycz
nych, jakie każda wojna czyni w jednostkach ludzk:ch 
i w kulturze mas. Ta to struna całą swoją siłą dźwię
czy w naczelnej idei „Wojny i pokoju". 

Niejedno ważne wskazanie, niejedno głębokie spo
strzeżenie szukało i znajdowało udokumentowanie na 
kartach tego dzieła. Jest ono niewątpliwie pomnikiem 
poetyckim wystawionym patriotyzmowi rosyjskiemu 
i obronie ojczyzny w roku 1812; nasilonym duchem -
przez przeżycia Piotra Bezuchowa - przekonywa nas 
autor, że busoli życia wewnętrznego nie znajdziemy 
dopóty, dopóki bratersko nie zjednoczymy się z pro
stym człowiekiem swojego narodu - nie bez namięt
ności brzmią też wywody Tołstoja, że losami historycz
nymi kieruje przede wszystkim zbiorowa wola i su
mienie społeczeństw itp. Ale ponad wszystkie myśli 
generalne wyrasta ta naczelna: wojna jest rzeczą nie
godną człowieczeństwa! 

Tę ideę, dla której niewątpliwie formował resztę 
swojej o 1812 roku epopei, unaocznia Tołstoj w prze
biegu życia bohaterów, z którymi wojna igra wprost 
demonicznie. Przerażającymi obrazami udowadnia to 
tak w opisie masowych rzezi wojennych, jak i w bo
lesnych ofiarach życia takich wzniosłych egzystencji 
jak na przykład Andrzej Bołkoński. 

„Wojna i pokój" jest wielkim wołaniem o pokój. 

Adam Grzymała-Siedlecki 
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