
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



społeczeństwa i po drugiej wojnie światowej podjęła się pracy 
informacyjnej o Śląsku i jego dziejach. W początku 1947 roku 
zaczęły wychodzić pod redakcją Wiktora Ficeka popularne ze
szyty śląskiej Biblioteki (Slezska Knihovnićka). Jako 13 zeszyt 
tej serii ukazał się, jakbym nazwał, zarys programowy do mono
grafii o Wojciechu Martinku. Autorem tego zeszytu jest Zdenek 
Bar, a nakładcą czeski Instytut Śląski.

Niewielka ta rozprawka, barwnie i pięknie po literacku 
ujęta, równocześnie sugerująca pewne naukowe poglądy na 
twórczość literacką w ogóle, a w szczególności konieczność zwią
zania jej z glebą ojczystą, stanowi cenny dorobek zasłużonego 
wydawnictwa. Sama winieta, gustowna i urozmaicona, daleka 
w swoim charakterze od powagi zewnętrznej „ksiąg uczonych", 
jak i ścisłe, pomysłowo rozmieszczone dane, związane z topo
grafią książki, piękny wykrój czcionek, sensowny i estetyczny 
układ architektury tekstu, wszystkie te zalety mogą być wzorem 
tego rodzaju broszur popularnych, dostępnych dla każdego, 
a przecie opartych na wiedzy przedmiotu i psychiki czytelnika, 
w większości nie fachowca w dziedzinie literatury, lecz amatora.

Popularyzacja wiedzy w ogóle, a w szczególności wiedzy 
o literaturze, nie należy do spraw łatwych. Wprowadzić czytel
nika w świat poezji, a nie odstraszyć go zawiłościami, wyczulić 
jego smak, a nie zrazić trzeźwego człowieka egzaltacją, to 
sztuka nielada. Zdenek Bar potrafił uniknąć wszystkich trudno
ści — książkę czyta się bez wielkiego wysiłku, a jednocześnie 
wnika się w tajnie sztuki literackiej, krytycznej, naukowej, na
uczycielskiej, bo przy zaznajamianiu się z osobą Wojciecha 
Mortinka czytelnik zapoznaje się z wymienionymi tu dziedzi
nami.

Rozprawa Bara powstała w dalekim Grenoble w 1947 roku, 
z tęsknoty za krajem, a praca nad nią, jak  sam autor wspomina, 
przyniosła mu wiele godzin wewnętrznego spokoju i była przy
pomnieniem domu rodzinnego.

Autor w oparciu o bogaty w obrazy urywek krytyczny Woj
ciecha Mortinka, poświęcony charakterystyce twórczości poetyc
kiej Piotra Bezruća, podkreśla na wstępie, że ta kraina od Ostra
wy, Karwiny i Łazów, nie mogąca się chlubić żadnymi wielkimi 
dziejowymi wypadkami, tak różna pod względem stosunków 
społeczno-gospodarczych od reszty obszarów Czechosłowacji, 
wydała owych wspomnianych dwóch wielkich mistrzów, stoją
cych na czele je j kulturalnego ruchu. Jak  najściślejsze złączenie 
z regionem, szukanie w nim swojego literackiego tworzywa po
zwoliło Piotrowi Bezrućowi i Wojciechowi Martinkowi stać się 
pisarzami ogólno-czeskimi.

Środowisko, w którym wychowywał się ten ostatni, było 
mało poetyckie. Wystarczy zresztą spojrzeć na zamieszczoną 
fotografię rodzicielskiego domu Martinka w Brusperku, gdzie 
przyszedł na świat 11 kwietnia 1887 roku. Dopiero zetknięcie



się na tajnych zebraniach młodzieżowych z poezją Piotra Bez- 
ruća, jego rodaka, obudziło w Martinku poetyckie natchnienie 
i Skłoniło go do zupełnego poświęcenia się literaturze.

Nas szczególnie interesują te fakty z życia Martinka, które 
świadczą o jego zbliżeniu się do kultury i literatury polskiej 
i którym ktoś z naszych badaczy powinien poświęcić więcej 
uwagi. W 1910 Martinek studiuje w Krakowie, przekłada bal
lady Mickiewicza, związany jest silnie z ruchem literackim Mło
dej Polski, Kasprowiczem, Przerwą-Tetmajerem, Staffem, nie
jedną zbieżność poetycką można wykazać w jego poezji z Tu
wimem. Kiedyś w młodości rozczytuje się w Sienkiewiczu.

Wszakże w zakresie prozy coraz wyraźniej zbliża się do 
realizmu, najpierw popularyzując francuskiego naturalistę Emila 
Zolę, a później ojca socjalistycznego realizmu Maksyma Gor
kiego, w końcu (w powieści „Czarna ziemia“ ), w trylogii wyda
wanej od 1926 roku do 1932, ukazując walkę społeczną. Od 
powieści psychologicznej, analizującej przeżycia jednostki, prze
chodzi Martinek do powieści o problemach społecznych.

Podczas okupacji Wojciech Martinek pisze książki o nowym 
człowieku, o jego wierze w skuteczność pracy i społeczne wy
zwolenie. Chociaż przeżył wiele i doznał bolesnych strat podczas 
wojny, nie załamał się. Pomimo wielostronnej i wyczerpującej 
jego siły działalności, jako poeta, pisarz, krytyk literacki, dra
maturg i nauczyciel młodego literackiego pokolenia, dożył sześć
dziesiątego roku życia i w 1947 roku mógł z całym spokojem 
spojrzeć na swoje dzieło i na ziemię ojczystą, krainę węgla 
i żelaza.

Całość pracy Bara dopełnia rozumowana bibliografia utwo
rów Martinka i studiów o nim. Jest to bardzo ważne dla dal
szego rozpracowania twórczości Martinka.

Autor pominął jednak z wielu względów ciekawą rozprawkę 
Ślamy Frantiśka pt. „Martinek, slezsky buditel“ , wydaną już 
w 1920 roku. Wydaje się też, iż rozczłonkowanie tak małej roz
prawy na oddzielne rozdziały, w zasadzie słuszne, spowodowało 
z konieczności kilka powtórzeń zbędnych. Zatarła się linia roz
wojowa twórczości przez oddzielenie samego życia Martinka od 
jego twórczości. Postawa badawcza autora jest raczej chwiejna. 
W każdym razie brak wyraźnej linii ideologicznej przy ocenie 
utworów. Zbyt łatwo autor godzi się ze stanowiskiem Martinka 
i raczej stara się go tłumaczyć, niż wydać o nim sąd krytyczny. 
Analiza każdego utworu w tak krótkiej rozprawie musiała z ko
nieczności być powierzchowna, informacyjna i nieco mechanicz
nie ułożona, co wpływa ujemnie na kompozycję całości.

Ale też książka Bara jest w większej części hołdem złożo
nym zasłużonemu czeskiemu pisarzowi śląska, niż rozprawą 
krytyczną. Nie znaczy to, że książka nie posiada i naukowej 
wartości. Próbę tego monograficznego zarysu można uznać za 
w pełni udaną. Marian Smereka
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