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Jerzy Broszkiewicz nalety do poko· 
lenia pisarzy, którzy twórczołt rozpo
częli w czasie wojny. Początkowo za. 
mierzał zostat pianistą, jednak pod 
wpływem przetyt okupacyjnych „zdra· 
dził" muzykę dla literatury. Plerwsu 
jego powlełt pt. „Oczekiwanie", napi
sana we Lwowie w 1943 r. była próbą 
literackiego obrachunku z okrucleń· 
stwaml faszyzmu. „Oczekiwanie" wyda· 
ne w zmienionej redakcji w 1948 r~ JO· 

stało wysoko ocenione przez czytelni· 
ków I krytykę. I przyniosło autorowi Na· 
grodę Literacką m. Krakowa stawiając 
go w rzędzie czołowych pisarzy mło· 
dej generacji. NHtępny wielki sukces 
odniósł Broszkiewicz kslątką o Chopl· 
nie pl. „Kształt mlłołci" (1950), jedn' 
z najlepszych powiełcl biograficznych 
w naszej literaturze. „Kształt miłołcl" 
nagrodzony został Nagrodą Państwową 
I tłumaczony na szereg języków obcych. 
Dalsze prace beletrystyczne Broszkie· 
wicza to powiełt „Obcy ludzie" (1948), 
trzy powlełci dla młodzlety: „Opowlełt 
Olimpijska" (1948), „Opowiełt o Cho· 
plnle" (f95f). „Jacek Kula" (t9Sl) I zbl6ł 
opowiadań pt. „Kartki z kalendarza" 
(1955). Poza pract literacką zajmuje się 
Broszkiewicz publicystyką politycznt 
I krytyką muzyczną. Zbiór Jego recenzji 
muzycznych, drukowanych uprzednio na 
łamach „Przegltdu Kulturalnego" uk11al 
się w r. 1956 pt. „Spotkania z muzyką". 

W roku f9SJ napisał Broszkiewicz 
wspólnie z Gustawem Gotesmanem swo· 
ją plerwszt sztukę teatralnt pt. „Banc
roftowle" którą wystawiły teatry w Po
znaniu I Katowicach. Druga sztuka tej 
spółki autorskiej pt. „Zaczyna się dzień" 
nie doczekała się ·wystawienia. Tryptyk 
„Imiona władzy" Jest pierwszą samo· -
dlielnt pracą dramaturgiczną Broszkie
wicza. Wydrukowany w „Dialogu" w 
1957 r. stał się dzięki swej aktualnej pro· 
blematyce, sile ldeowołcl I randze erfy. 
stycznej czołową pozycją polskiej lite· 
ratury popatdziernikowej. Prapremiera 
„Imion Władzy" odbyła się w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie we wrze· 
łnlu 1917 r. 
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Wśród an~yczn go chóru głośników, 

Pod pomnlkaml, co schlebiają bohaterom 

Obok maszerujących uyków, 

Pozwólcie żyć nam, nie obleczonym w marmur, 

Nam, ktorzy jesteśmy żerem 

Milionowych statystyk, 

Nam którzy j steimy armią 

Ust niesytych I trenie. I brzuchów nieczystych 

<> 

Dajcie przestr.zen źrenicom kaidego człowieka, 

Pozwólcie tyć widokom odbitym pogodnie 

Jak w szklance v1ody 

W głosach 

Dzieci, mężczyzn i kobiet. 

Jełli katde uczucie ma zastygnąć w pomnik, 

.\ 

Jeśliby kaide zdanie miało być zdaniem na zawsze, 

Nie chcę być jednym z kroczących Niezłomnych 

W kompanii posłuszeństwa z opaską na oczach. 

<> 

I m rzy mi się cień słodki pod drzewem 

W ogrodzie rozkwitłych form, 

Republ ka kolorow, 

Zycie wolne> "d cięż ru stuleci 

1 c1ema sm1erc1 

Pod błękitnym do przesady niebem. 

1949 

w J s T R IJ 

z O G, I A I POPIOŁU 

O tych czasach z ognia i popiołu 
Będą mówiły suche roczniki historii, 
I nikt już nie będzie wiedział, 
Jak smakowała śmierć 
Tym, którzy byli na kaźń prowadzeni. 

Umieraliśmy, rodziliśmy się na nowo, 
I niewinne rzeczy tego świata 
Nagle ukazywały nam nieprzy1azne twarze, 
Z książek czytanych w młodości 
Wypłynęła na wierzch brudna oliwa 

I wiedzieliśmy tylko jedno: 
Człowl~k nie mogłby żyć am godziny 
W świecie, z którego uszłaby nadzieja, 
Jak woda z rur nieszczelnych uchodzi. 

Schwytani połykali prawdę swoją Jak diament 
I umierali z nią. 
Ocaleni deptali testament 
Umiera1ących wtenczas dla nadziel. 
Upodlenie przerosło przewidziane normy. 

Nie chcę wtórować klaszczącym chórom 
Am opłakiwać zbyt wielu niepogrzebanych. 
N"enawidzę słodyczy w ustach fałszerzy. 

Z dziur w ich pośmiertnych koszulach wyskocz11 uczury, 
Krat czarny wyjdzie z ich miękkiego gardła. 

Rozwieje się dym po wojnach. 
Pam ęć po władcach, obł11kanych pychą, 
Roz o i s·ę w deszczach wiosennych. 
Ul c powietrze ra em Z" in1eglem 
Wykopa e w n m ślady, 
W le~endę ostaną dzieje 
I tam dz·e drut otaczał obozy milcz11cej zagłady, 
Z okna chusteczka powieje. 
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„Imiona Władzy" Jerzego Brosdde· 

wie.za są w naszym Teatr.ze pierwszą 

sztukę polskiego współczesnego autora. 

Ha sztukę takt czekaliśmy od dawna, 

sztukę sięgającą po Intelektualne uogól· 

nienie przeiyt naszego pokolenia. 

Jesteśmy .za nią głęboko wdzięczni 

Autorowi. 

• 
Poezję M I e c z y s ł a w a J a s t r U· 

n e („Gorący popiół" wyd 1956), uwa· 

iamy za najpiękniejszą I najpełniejszą 

wypowiedź liryki polskiej ostatniego 

czasu. Zżyliśmy się z nią bardzo, stała 

się nam nieodwołalnie potrzebna, ko

nieczna jako liryczny komentarz przed· 

stawienia. Jesteśmy wdzięczni Poecie za 

prawo do tego komentarza. 
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