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Z.. oc~'!Jli-jzny „ ~'"'- :..;~ .. hwa)Jl .. ,„. s-~Tottj!}Ca i·ro .. nii~~ lioisóW ludz-
dliL .~itru Nowego, , ktory .;. "'~kich! ... ·' .• , · .. ,., ·, ~-~. " ~ , r-, -

w s:waich rei).elT'tuairow.ych Oieirpkiaj garziloa jeisrt prarw-
~wkin.oomiaich, s;i,ę.grnq.W)szy d'a sceiniiczned wypowied.zi 
tei~ do railzieciki,elj bi1teiratu-· Letonowa. ~J.eilmmkże ois1ta.tecz.~, 
1'Y dro.maty.c.zmA:!lj, wytdobyl z ny wydźwięk jeij nie brZ>mi
niiej pozycję g_OO.'ną uwagi i peisymi;styczinie, s-kxxro opro-
dys1lw.sij'i - „.zamieć" Leonida m'iem.ia ją w~arra w czl0twie-
~· ..__,,. . ,._ ka; szlax:h.eibny humam.izm 
· .y;ZaJmieć" tpOIDS1Mla rw roku aurora. S~koda też, że 1'etż&-
1940: Nie spoisób nie prrcypom ser, -Wainoo La!S1korws:k.a; ei -, 
nieć tej dJ.a;ty. Dowoidlzi OO.a ponruj<fC eielnpką gorycz s~tu-
bowi..em w.ie.bloiej UC'zciwości ki; Z10Jt'w$ZJ()IW'ałJa nietco jej hu-
pisars.kiej i o4fUXDgi Le.ano- mamWm.. ~ 
wa; który w okrreisiei wiarlo- Nie jedyna to wsite1rik:a. Re- '. 
mych wypaiczeń .stJworJ-zy.l ta- żyse'1' cmiaJl bu dJ.o wyboiru 
kie_ d..z.id:l::O j.oot:r.ai.lme. Ja1k to ·dwie moŻili·wości: a4ibo w 100 
oloresLa E. Swl'llroW - :.;;.;; .,,... stvUJo.. -proc • . --~~rzumać arwteirotyzim , 
sVę . mw ;,a>raiwdz>iiwą . i męiS·k.ą środoumk;a" -ro.s-y.js:TCwgo-;- -aribo 
roz.mówą . o .sprzoOC'Zlnośoi i nie- - t'eż rzecz uogólnić. w fJlnda.. 
mo1żności · pogodizetnia ponur~j La:s.Jrowstk;a obra.la t·ę drrug4 
podejrzUwości, zioślilweij nie- dfrogę;, wyiohodzq.c ·z. z<DW.żemta, i 
ufności .dio ~botwieik.a... ze że „Zmmieć" . nie j1e1S1t .sz.bu;ką 
w.zinio.s;lymi " Z'alsail.iai1ni ~ma- rodzajową; że ~le.żwf;o.by ra-
ni:zim-u socfa.lbS<tyczmego i -ra- czej 'wypunJ<itoruxz.ć jej .s-etns 
dzieiakJielj detmokrracji". _ moral'71!0 - etycZ'rny; a więc 

W ·sumie, rna tle wriil!llkich s~<JiWY atk!tu.(Jflne ZaJWS!Ze i 
'/wnfli'ld'Ów ~Ziny.eh, po.kia- wsz~e. 1 
z.uje na.im Leqnow sprawy~ lu- J ei/m(J}k:.że 'l"etżysetr .me po- ! 
dzi m-0,lych, za,guibionych w trafił ~ewlirwwać do k;.otńca 
tra:giczm.ej zami.ieci : rniiedomó- swojego zailoiżemi.a; wprowa-
wie<ń, Tvompromiis·órw, fatszu. . i d:mjąc w pabotwie sztwk;i -
Mk'tanrulinia. Je<bni z ni.JCh .sa- wraz z p01s;taiciami ;z. rad.ziec-
mi, dobroUXJtlJ:nie, _ po1grą.zai3ą kieigo lOOlchozu - wiele lok.al-
się w .jej gląib. Inrfii ~ z.rezyg n.ego kotoryrl'u. Stqd i dy1shar-
110Wani - pagoid:z;i.li si.ę z fa- mon~a w zeist&wierniu posz-
tal?lym lasem, i.rl(n.i wreis_zcie czegóLnych figur. Obok k'Tl'Wi;. 
(ci rnaij;S'ZJ.acneit.nieijsi.!) usUują stych; wiet„t.vyiklle . plais:tycz-; 
wyrwać się z · teij zlej za.wi.e i nyich po.s·taic.i, tYJPOIWYIC'h d.La \ 
i $pQ!jrzeć :prarwctz.ie '!° oczy. radzieio.k:wj 1?si (Jamii<~ J<:blo. l 

Autor, wi.eirny swotirm zaisa- nows:ka; 1a1ko Liz(J)toiJeita, 
dom; TeiaiZWni perwmych jaik,- Ludwik . FfulJPiit,_~l)W~ 

r-· -. · ~fPO'daije~'1>e.%~~~6kńJn)';":: p0!3taciec· _zupe:~ńie 
przy · -row.' . noczeisn. yrrn poglę·oie 1JijaJkie; irnterrnacjOn.a. ine (wp. 
niu pMWC!y · psycho.lągiczmej Wala w · ujęciiu· B(Jff\bairy Ni.-
postaci .. · Przez , siZifJu<kę jego krie1ls1k:iej): · -
przewiija się, obok różnych ,Rozwmi.e1my1 że ws·ULiwiic.zme 
temOOncji . fiJ.ozofjcznó-spoleez- . . blą'<ł.zeinie w ZOJmiJeci za11clamuz 
nych; kinkxl pókr.ywa,ijących nia i faJszu mog;&J .s·tiać - s:ię 
si.ę ze . sobą wq;tfków .f(])bular- pnyczy.ną neirUJ'IOIWOŚci Zoi. 
ny.eh. Do.m1mująca - jest tu hi:- J.Mna1lcże Zioija w iinite~e,t-a-

. Sltloria o dn.vóoh b:raciJQJCh, 1'C- cjli W'(JJndy Ch!.wianlrows1k.ie1j, 
~ęnitu jqcych · diwie. odlrnie<n- która l[lOV1°(1JktowmLa pós•ta.ć 
ne posta;wy morr{l)Lne. · - clvwi:l:armi z,byt hti.ste1rycznie, 

·Jed.erri · z braci · - P<Yrfirry; nie zy.s;lwila pr.zyc.hylmośoi wt-
j<Dko mfody ohiopak wye;mi- dawni-, któro , ra'CzeJ ' . .sy.rril]Xtti.ę 
grow<a -_ ze swio~ej ojczyz.n,.y, s•woją przelal;a 'TUE ••• ,,.- „czefrrny 
ażeiby po wielu _ larfJox:h g.orz- cluvra1kte.r" sz.twki ~ · S·tieipa:-
kich doświ:adczeii - Zlroizu- ina Syrowair,owa (kJtórego- gr-0. 
1?'1Ji.awszy swój bląd - powró- BogwslaJ.w Sochnooki). 
cić poprzez pobojowi,s1k'a Hi.sz . Wanda J<1Jkul;Jińs<lw (g,ębo-
pam,ii, do k1r(JJjU . · Nat:omia.st ko wzrwszająoa M(l)rta), Zbig-
b-rat jego Svi.ęipam SyrowarOtW, ni.ew Józeif01wicz (Porrfiry) , 
który zręc21nie żo.n;g-lując fra.:. , Kry,sly·na Feiidmam (Zima), Ha 
zeis:ami i ; S't<(bram.ińie -rios:ząc na ·lina Mae:hu·lska (Ka;tarrzyina). 
twarzy mQJskę, zrobił w Zygm:unt Ma,lal'fJ)ls1kli (Loipo·tu::-
ojczyźruie · karrie1rę; przy nada- chi·n), Ada1m Darntiewicz (Pota-
rzaj.ącej si.ę s.po1sob:.n<Q·ści ucie- s21o•w), Witold Zaotorstki (Ma,,,. 
ka za gro;nicę, a więc wlas- dal:i) - oto poza,staii bohaite-
n·ie taim, skąd wrócił je'{Jo na rzy tego, z ca.tą , peiwnoś-cia, 
wrócony l>ra.t.. tntere:sującego; sipe1k>txuklu. 
C&ż to za para&o1ksa.lne ze- MIECZYSŁAW 
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