
Z naszej korespondenc,ji 
Ob. L. Sierakowska z Białegoetoku 

nadesłała nam program sztuki ,,.Mo
•kiewski charakter", granej przez 
Państwowy Teatr w Białymstoku. 
(Dyrektor Władysław Szypulski). 

Trzeba przyznać, że wśród bzdur 
1 mętniaćtw wypisywanych w progra
mach teatralnych (o cżym pisała w 
nr. 51 M. Czanerle) - cy~owany niżej 

wyróżnia się szczególnie. Nie dziwi 
nas więc, że zamiast podpisu znajdu
jemy tylko literę „T" (czyżby skrót 
nazwiska kierownika literackiego Z. 
Troczewskiego)? 

Czytamy, co prawda, w objaśnie

niach słuszne, mądre słowa: „GDY 
KULTURA IDZIE DO MAS, NALE-
2Y ZNALE2C JĘZYK, KTORY BY 
DO TYCH MAS PRZEMOWIL". 

Niestety, są to tylko słowa. W pro
gramie czytamy bowiem: 

W dobie modernl.<im;u, które.i wy
kladln~kiem była przew(l)ga uc21Wi.a 
nad ro...umem, większą wagę przywią
zywano do formy (w odróżnieniu jed
nwk od '"""~nty.zmu czy e>ksprersjo
nizmiu), skra]iejsi jej zwalenni.cy, 
„pięknoduchy", giosiH hasło ,,sztuka 
dla s~uki". y po kari:dej /=ie 
uaę<ucia rozsądek ~ochadilM cio glorsu, 

wówc.ms głównym kamonem tnoorrzy
wa st<Vwala si11 oz , to tre.M, treśó 1 

jej komwn,katywn°'ó, jej 'UŻJ/lte>eznoM. 
Aozk-0/iwielk nawet w dZ'ł.si.6}8zB>J et.o
bie, talk wyr@nie raicjonaHstyo.i>no• 
utylita1"!lfl1j 1tpatykalmy tw6rc6w Wll• 
bi.tnie „nie>komunikaltywnych", .ero~ 
mialych przez wybranych wyląc=w 
(czasem przez stebie sarrnych tylko, 
choó 1 za to ręczyó trudno) w ro
d.zaju Picassu, Galczyiiskiego, cz~to 
Przybwia i jego plejady, czy te~ 10 

dlZie>clzinie plastyki zwłaszcza - jakłtr 
goś /1lt11ryzm1i, /órmizm;u, kt11b~m1ł, 

nadreali~mu czy innych „imn6w" -
ja<kże da0l(Jlkich od zwmilowań st<}3°k-
nionych do nalturaJiZ'!'IVU, a llWla.· 
szcza j~go podkiert11n.ku: rewl~mu, 

większości ,,szarych" odbiorców - to 
jednak mimo tych „poozuk~wań", m'
mo współistnienia epigonów ro=· 
ty;i,mu w osobach Rybicki.ego, CZ'JI 
trochę Bąków, Szaniaw.skwh, Za.wie1/'" 
skich - głównym nurtem lnoórczo.§d 
artystycznej dnia dzisiejszego będ.zie 

chwytanie życia „na gO'rącym UiCzym· 
ku". ~Nqd też rod.zi się m,-otta ró:t
nych reportaży, choóby taJk wyiso·kief, 
jwk Fiedlera, Wańkowicza szamty, 
stąd „routenl:'!J:;,m" różnych ,,Pa.miętn'
ków" bfł-"rabotnych, ,,chłopów" itd. 
~td. 

Spocil! y się trochę, ale nareszcie 
to jest realizm... „Pod.Id• 

turalizmu". Jasne? 


