
dla ruchu czeskiego placówki. Dla badaczy kultury, ujmujących 
jej problemy z punktu widzenia dialektyki, zgromadzone mate
riały mogą stanowić zespół bardzo charakterystycznych dowodów 
dla uzasadnienia poglądu, że historię tworzą żywi ludzie, zwią
zani interesami klasowymi, że na kierunek działania wpływają 
też jednostki, jak  w ruchu budzicielskim Czechów Bezruć i inni. 
Zwłaszcza sprawy biblioteki i wydawnictw, związanych z Ma
cierzą Opawską, stanowią bogaty zespół zagadnień, które wy
m agają nie tylko szerszego omówienia w sprawozdawczym arty
kule, ale i dokładniejszego opracowania monograficznego.

i Marian Smereka

B e z r u ć u v  - Sbornik. K osmdesatym narozeninam basnika.
Opava 1947, Slezska Knihovna, Svazek 3.

A r t u r  Z a y o d s k y ,  Studie o Petru Bezrućovi. Opava 1947.
Nakładem Spolećnosti Petra Bezruće v Opave.
Z ramienia Towarzystwa im. Piotra Bezruća w Opawie, na

kładem Macierzy Opawskiej, pod redakcją Cernohorskiego i So- 
botika w 1947 roku wyszedł zbiór literackich szkiców, poświę
cony Piotrowi Bezrućowi z okazji osiemdziesiątej rocznicy jego 
urodzin. W tym samym czasie wyszły studia o Piotrze Bezruću 
Artura Zavodskiego, wiążące się ze wspomnianym zbiorem 
szkiców. Tworzą bowiem w sumie jakby rodzaj zarysu monogra
ficznego o czeskim poecie Śląska. Dlatego też obie książki na
leży omówić wspólnie.

Szeroki to krąg zagadnień, jaki roztaczają autorowie, ana
lizując poezję Bezruća. Polski czytelnik śledzi je z zaintereso
waniem tym bardziej, że rysuje się w nich ślad przeobrażeń po
glądów, jakie powstały w wyniku wielkich przemian społecznych 
i politycznych, które wspólnie przeżył i przeżywa naród czeski' 
i polski.

Zbiór szkiców, złożony z kilkunastu rozprawek, częściowo 
powstał z górą dziesięć lat temu. Znać też w postawie autorów 
piętno tego czasu. Część z nich jest nowsza i autorowie ich oscy
lują pomiędzy kierunkami ujęć społecznej funkcji dzieła literac
kiego. Nie mniej jednak dominuje jeszcze w tych szkicach po
stawa idealistyczna.

Jubileuszowy zbiór szkiców omawia społeczną i literacką 
genezę poezji Bezruća, stosunki czesko-łużyckie, łączność twórcy 
z innymi dziedzinami sztuki i wpływ poezji Bezruća na plastykę 
i muzykę. Przeprowadza się też analizę estetyczną utworów po
ety. Brak jednak pełniejszego obrazu stosunków społecznych 
i politycznych czasów, w których tworzy Piotr Bezruć.

Pójdźmy więc śladami życia i twórczości tego ciekawego 
człowieka i poety, autora jedynego zbioru pt. ,,Śląskie pieśni". 
Nie od rzeczy będzie więcej miejsca poświęcić życiu Bezruća 
zwłaszcza dlatego, że na ogół polska społeczność literacka zna 
go jedynie jako poetę-malarza nędzy robotników i górników,



jako poetę epoki modernizmu, kiedy to postawa dysaprobująca 
życie była bardzo modna. Kołtuneria drobnomieszczańska za
smakowała w obrazach nędzy, umacniała się lekturą w poczuciu 
swojego dosytu i przesytu. Nie potrafiła w tych manifestach 
krzywdy dostrzec rewolucyjnych zarzewi. Bezruć oczywiście ni
gdy nie był rewolucjonistą, sam ulegał atmosferze swego czasu. 
Niemniej jednak stanowi ciekawy przykład twórcy wyrosłego na 
podstawie współżycia ze swoim otoczeniem, będącego patriotą 
swojego terenu, często jednak myślącego zbyt prowincjonalnymi 
kategoriami.

Włodzimierz Piotr Bezruć przyszedł na świat w 1867 roku 
jako syn znanego filologa Antoniego Vaśka, który naraził się 
czeskiemu społeczeństwu swoim słynnym wystąpieniem o falsyfi
kacie dokonanym przez Hankę t. zw. Rękopisu Królodworskiego. 
Vaska okrzyczano zdrajcą narodowym. W młodości działacz 
patriotyczny, miłośnik prawdy i szczerej wiedzy, odsunięty od 
czynnego życia, strapiony trudnościami, zmarł stosunkowo mło
do, bo licząc pięćdziesiąt jeden lat życia.

Syn Włodzimierz, późniejszy poetycki malarz walk czeskich 
robotników, po śmierci ojca porzuca studia uniwersyteckie, aby 
ulżyć wdowie matce w wychowaniu i utrzymaniu licznej ro
dziny. Włodzimierz Vaśek przyjmuje posadę w urzędzie pocz
towym. O wyborze stanowiska zadecydowała zapewne tradycja 
domu matki, córki Franciszka Brożka, listonosza w Milewsku.

Idąc więc śladami przodków Piotra Bezruća, natrafiamy 
w genealogii rodu poety dzięki skrzętnemu zapisowi Kućika na 
kontaminację dwóch nurtów społecznych, a mianowicie: robot
niczego (pradziad poety był kowalem ,,na pańskim") i inteli
genckiego (ród Vaśków — o starych tradycjach, przechodzący 
od szesnastego wieku różne koleje i przeobrażenia w położeniu, 
socjalnym). Z rodu Vasków przejął Bezruć pasję dociekania 
prawdy i zamiłowania literackie; z rodu Brożków czułość na 
ludzką niedolę, na nędzę człowieka wyzyskiwanego oraz cały 
realizm życia.

Piękne przemówienie Wojciecha Martinka przy odsłonięciu 
tablicy pamiątkowej w Opawie (o tym pisarzu i krytyku mówimy 
na innym miejscu) odsłania tajemnicę genealogii poetyckiej Pio
tra Bezruća. „Śląskie pieśni" wyrosły z bezpośredniego zetknię
cia się Bezruća z rzeczywistością. Nie wystarczałoby jednak, 
powiada Martinek, gdyby Bezruć tylko poznał choćby najdo
kładniej życie ludu śląskiego, aby mógł pisać utwór poetycki. 
Z badawczego ustosunkowania się do rzeczywistości wyrosłoby 
studium naukowe, nie zaś poezja. I nie na tym zasadza się poe
tycka wartość Bezruća, że obudził gromkim okrzykiem czeskie 
społeczeństwo śląska, bezwolnie staczające się do przepaści, ale 
że słowa jego mają całą barwę żywej mowy, wszystkie jej od
cienie i akcenty, że tętni w nich krew ludu, z którego życia czer
pią tematykę i do którego i w imieniu którego przemawiają.



Podobnie jak  dla Martinka i dla Zavodsky’ego zetknięcie się 
w młodości z Piotrem Bezrućem było wstrząsającym przeżyciem,
0 czym autor studium powiada we wstępie do pracy. Po latach 
jako już wytrawni badacze poezji zrozumieli potęgę poetyckiego 
słowa, które wyrosło z życia i wybuchło siłą indywidualnego od
czucia. Stanowisko Martinka w ocenie genealogii poetyckiej Pio
tra Bezruća pokrywa się z poglądami radzieckiego estetyka Teo
dora Pawłowa, który również podkreśla, iż nieodzownym wa
runkiem sztuki prawdziwej jest jej związek z życiem oraz indy
widualny, na powszechnie jednak zrozumiałych znakach oparty 
system poetyckich ujęć. Zatem rzemiosła literackiego poeta musi 
się uczyć uporczywie, sam je doskonaląc.

Zrozumienie zaś stopnia postępu sztuki poetyckiej musi się 
rozpoczynać badaniem tradycji literackiej, z której wyrósł poeta. 
Śląska tradycja literacka przed Piotrem Bezrućem (szkic Jaro
sława Zavady — tenże jest autorem jeszcze drugiego szkicu pt. 
,,Układ rytmiczny Śląskich Pieśni") przywołuje na pamięć takie 
nazwiska Czechów i Polaków jak : Adam Gdacius z Kluczborka, 
Maciej Dobracki, Jan Kośny z końca siedemnastego i połowy 
osiemnastego wieku, a z młodszych Paweł Twardy, Samuel Lud
wik Zasadius i Jan  Klapś. Dalej Zavada wymienia również Jana 
Cochloviusa, Jana (chyba myśli o Józefie, skoro podaje datę 
urodzin 1797) Lompę, Pawła Stalmacha. Bezpośrednio z Piotrem 
Bezrućem związani już są Jan Loris, w młodości poeta liryk, 
później uczony dialektolog, wydawca staroczeskich zabytków 
literackich, oraz Ostravicky.

Najczęściej spotykanym na Śląsku rodzajem literackim jest 
pieśń i ballada. Podobnie w tym jedynym zbiorze Bezruća, niczego 
bowiem poza „Śląskimi pieśniami" nie napisał, przeważa pieśń
1 ballada. Zavada podkreślił w końcu szkicu, że pieśń Bezruća 
miała akordy społeczne i narodowe, ale sztukę poetycką tłuma
czy idealistycznie jako zrodzoną samą z siebie i chociaż brzmi 
poetycko zdanie o wkorzenieniu się twórczości pisarza w ziemię 
śląską i skupieniu w pieśni odcieni tragicznej symfonii stuleci, 
jednak współczesnemu i naukowemu sposobowi myślenia o lite
raturze takie ujęcie nie odpowiada. Ta forma pieśni i ballady 
była uwarunkowana stosunkami politycznymi i klasowymi. Warto 
przytoczyć tak znamienne przykłady, jak wiersze zatytułowane 
„70.000", oraz „O ndraś"1). (Sto tisic nas ponćmćili, sto tisic nas 
popolstili, v srdci pad mi svaty klid —  70.000 albo „A kdo dava 
cizi śkoly? Ten, kdo bohat, kdo ma hutę" -— „O ndraś").

Nie wytrzymuje też krytyki twierdzenie Zavady, że poezja 
Bezruća nie mogła wyrastać ze śląskiej poezji ludowej, bo ta 
była zbyt prymitywna. Nasz przykład „Lilii" Mickiewicza prze
czy temu twierdzeniu, żaden poeta nie snuje z siebie wierszy jak

i) U nas legendę o Ondraszku przed ostatnią wojną światową opracował 
Gustaw Morcinek do muzyki Feliksa Nowowiejskiego. Miała to być śląska opera.



pająk nici (Mickiewicz zdawał sobie sprawę z nierealności swo
ich marzeń o samorództwie poetyckim, dlatego używa optati- 
wu). I Bezruća wychowali ludzie, a warunki ekonomiczne, spo
łeczne i polityczne uformowały jego poetycką wizję.

„Białe miasto" Opawa (za czasów „śląskich Pieśni", tj. 
w latach 1900-nych 250.000 mieszkańców licząca), brzegi Opy, 
dymiąca, kipiąca i hucząca Ostrawa, a nawet „dzika" Ostrawica 
zmieniały przecież swój wygląd w ciągu wieków, a nawet lat 
pod działaniem ludzkiej ręki i po ziemi tej rozniosła się pieśń 
Bezruća cytowana i powtarzana w setnych urywkach, łączyła 
autora z wieloma już nie tylko jednostkami, ale całymi grupami, 
jak przedstawia w swoim szkicu Rusinsky („Głosy okolicy" Bez
ruca).

Ważne to zagadnienie zasięgu czytelniczego autora, jego 
inspiracyjnej roli w świecie literackim. Słusznie autor podkreśla, 
że o stopniu przeniknięcia poezji Bezruća do świadomości cze
skiego społeczeństwa świadczy nie tyle literatura kształcona, 
lecz ten jej niejako peryferyczny odłam.

Słusznie podkreśla Strakos, że czescy badacze literatury są 
dłużni wobec Breziny i Bezruća. Operują utartymi sloganami, 
twierdząc jakoby Bezruć nie miał nic wspólnego z symbolizmem, 
a Bfezina z realizmem. Ale i na koncepcję Strakośa trudno się 
pisać. U Breziny jest realność Boga i duszy, powiada Strakoś, 
realność życia, wrastającego w boski żywot — u Bezruća to re
alizm jakby usychającego drzewa życia, jego obumierania. Mię
dzy Breziną, twierdzi autor, a Bezrućem nie ma żadnych prze
ciwieństw postawy, ale jedynie różność tematu. Obydwaj jednak 
wyszli z realizmu.

Temu twierdzeniu Strakośa, które jest z gruntu błędne, 
niezależnie od zagadnień związanych z poezją Breziny i Bez
ruća i to zarówno z punktu widzenia idealizmu (Bóg jest real
nością dostępną dzięki łasce, jedynie przez wiarę przyjętą przez 
powszechność), jak  i materializmu (symbolika realisty zastępuje 
powszechniki, ściślej mówiąc bardziej je uwypukla), można 
przeciwstawić ujęcie realizmu przez Wacława Kubackiego, który 
w świetnym szkicu o Mauriacu (w zbiorze „Krytyk i twórca") 
rozprawia się z tak samo mniej więcej legendarnym realizmem 
francuskiego pisarza. Szkice Jana Kotta „Mitologia i realizm" 
te zagadnienia na szerokim tle przykładowym omawiają. A Pa
włów tak formułuje podstawowe zagadnienie realizmu: „Sztuka 
jest sztuką tylko wtedy, gdy odbija obiektywno-realną rzeczy
wistość... i to w taki sposób, że ...dzieło musi być postrzegane 
zmysłami nie tylko przez swego autora, lecz i przez pozostałych 
ludzi w danym społeczeństwie i epoce"2).

Niewątpliwie byłoby bardzo ciekawe ukazanie, jak właśnie

2) Przegląd Filozoficzny, Rocznik 45, zeszyt 1—2, Zagadnienia este
tyki, s. 39.



krzepnie optymizm autora, ilekroć zwiąże się on z gromadą, ze 
społecznością. Brezina, oddalony od życia, zapatrzony w swoje 
wizje, przypominające filozofię buddyjską, choć i Bezruć sięgał 
do hymniki religijnej, nie zna tych wahnięć smutku i radości. 
Nierozerwalny związek Bezruća z ludem i ziemią zrodził w nim 
gniew sprawiedliwy, który przyrównał Lazecky (autor szkicu 
pt. „Poeta gniewu") do gniewu starobiblijnych proroków. Weisl 
podkreśla, że całe dzieło Bezruća jest właśnie symbolem służe
nia sprawie wolności człowieka. Dlatego Bezruć, jakkolwiek był 
zwolennikiem autonomizmu swojego terenu, to właśnie pierwszy 
wystąpił z apelem, aby zaniechano szykanowania Polaków. Wy
tykał też polonizacyjne tendencje niektórych czynników.

Poezja Bezruća służyła więc szlachetnej sprawie porozu
mienia międzynarodowego. Wpłynęła też swoimi sugestywnymi 
obrazami na muzyków i plastyków, co omawia Hradil w swoim 
sumiennym artykule, zawierającym również wyczerpującą bi
bliografię utworów muzycznych, osnutych na tle poezji Bezruća.

W zbiorze zaś umieszczono między innymi reprodukcję 
drzeworytu Salichowej, płaskorzeźbę Handzela i rzeźbę Wiel- 
gusa, drzeworyt Duśy, utwory ilustrujące poematy Bezruća. 
Właśnie strona realistyczna poezji Bezruća została w nich 
uchwycona.

Studia Zavodskiego, ciekawe i wnikliwe, już samym zasię
giem tematów pogłębiają naszą wiedzę o Bezruću. Oparte są 
bowiem o wnikliwą, choć również przeważnie formalno-estetycz- 
ną analizę. Zestawienie twórczości Piotra Bezruća z twórczością 
telakovskiego i Poe’a, zagadnienie symbolu i motywu, jak  i inne 
omawiane w studium tematy świadczą dobitnie o krytycznym 
stanowisku Zavodskiego, a równocześnie potwierdzają tezę o ide
alistycznym jego stanowisku.

Nas może szczególnie interesować ostatni artykuł „Studiów" 
pt. „Poezja Bezruća i rzeczywistość" i w związku z tym chcie
libyśmy w zakończeniu zwrócić uwagę na fakt zasadniczy. Piotr 
Bezruć, autor „Pieśni Śląskich", z całym swoim pesymistycznym 
nastrojem, malarstwem nędzy, krzywdy społecznej, walk naro
dowych i narodowościowych, szermierz autonomii śląska, jest 
zjawiskiem już historycznym. Przeszedł do historii literatury 
czeskiej i śląskiej jako pomnik swego czasu, żaden z problemów 
poruszanych przez Piotra Bezruća nie jest żywotny ani dla cze
skiego ani dla polskiego narodu. Czech bowiem pozostaje na 
Śląsku Czechem, Polak Polakiem. Zakończenie waśni narodowo
ściowych na Śląsku to wielka zdobycz naszych czasów. Nikt już 
nie potrzebuje wyrzekać się swojej narodowości. Marian Smcrcka

Z d e n e k  B a r :  Vojtech Martinek, ćlovek a dilo. Opava, 1948,
s. 54, 2 ilustracje.
Macierz Opawska (Matice Opavska), której działalność 

w przeszłości była znana szerokiemu ogółowi czeskosłowackiego
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