
Socrealizm: wybór poezji

Wiktor Woroszylski, Wiosna

A w Nowej Hucie – polska wiosna.
Place, rowami przeorane,
pachną wspomnieniem Komsomolska,
gdy pierwszy dźwig podnosi ramię,

gdy w chmurze kurzu przemknie ciągnik,
a za nim – stu ciągników bractwo,
gdy lokomotyw gwizd przeciągły
wtacza na stację nowy transport

cegieł i belek, które żyją –
życie im dały ludzkie ręce,
gdy betoniarka krótką szyją
kręci i mruczy: prędzej, prędzej!…

A w Nowej Hucie – polska wiosna.
Przyjaźni doskonałym prawem
inżynier schyla się nad planem
w mieście o dźwięcznej nazwie: Moskwa.

I oto w podkrakowską ziemię
nie istniejący jeszcze gmach
fundament wpuszcza jak korzenie
już ściany piętrzą się, już dach

na ściany się wdrapuje zręcznie,
już dymi komin zasapany,
z nowego kranu woda cieknie,
na oknach lśnią słoneczne plamy…
Wiersze i poematy wybrane, 1955

Adam Ważyk, Widokówka z miasta 
socjalistycznego

O świcie niecierpliwa,
niesyta swojego piękna,
syczała lokomotywa
nad dziewczyną, która uklękła.

Ktoś, kto przelotnie zobaczył
pogański profil dziewczyny,
opacznie sobie tłumaczył,
że modli się do maszyny.

A jej tylko drgała warga,
gdy ranną racją oliwy,
maściła, czuła kolejarka,
tłoki lokomotywy.
Wiersze, 1953

Adam Ważyk, Rzeka

Mądrość Stalina
rzeka szeroka,
w ciężkich turbinach
przetacza wody,
płynąc wysiewa
pszenicę w tundrach,
zalesia stepy,
stawia ogrody.

W gmachu imperium strop się ugina:
pękła kolumna.
Wstępuje z głębin

mądrość Stalina,
rzeka podskórna.

Góry wysokie
w kraju poety
Mao Tse-Tunga –
zgryzła opokę,
panów zwaliła
i nawodniła
biedniackie grunta.

Ludzie zbudzeni
na ziemi swojej,
łamią się chlebem,
dzielą pokojem.

Ty ich opływasz,
rzeko rozumna,
ty wiejesz zdrowiem,
wiatrem urody;
przebijasz góry
rzeko podskórna,
łączysz narody.
Bój to jest nasz ostatni 1953

Władysław Broniewski, Pierwszy Maja

Temat? – jak rzeka. Miejsce? – świat.
Cel? – szczęście. Wróg? – kapitalizm.
Myśmy widzieli świat spoza krat,
kraty pękły od młota ze stali.

My pójdziemy Pierwszego Maja
ulicami stolic świata,
my za ręce będziemy się trzymali,
my każdego przyjmiemy jak brata…

Każdego? – nie!
bo jest gniew,
bo są banki, kajdany, trony…
Nasz sztandar?… Jego kolor czerwony,
„bo na nim robotników krew”.

Myśmy szli, raczej nasi ojcowie
(ileż to lat?…)
w Warszawie, w Łodzi i w Żyrardowie
myśmy szli na Pierwszego Maja
jak na bój!
Trony, banki się jeszcze trzymają.

Trzymaj sztandar,
bo twój.
Był rok Piąty, był Siedemnasty,
błysnął Petersburg: natchnienie-miasto,
była dokoła wroga banda,
błyszczał Październik: sztandar!

Ten sam sztandar szumiał nad Madrytem,
pieśń szumiała tym samym rytmem,
na placu Grzybowskim, jak dziś pod 

[Grammos,
w sercach i w pieśni było to samo.

Nie będzie tronów, nie będzie banków,
złamiemy fronty Kuomintangu,
nie będzie City i Wall Street,
błyśnie wolności świt!

Pokój, pokój, pokój narodom,
braterstwo dla wszystkich ras,
w przyszłość – pierwszomajowym 
pochodem,
wyżej sztandarów las!

Młot, kielnia, młotek, kilof i pióro,
pług za traktorem, mosty w dal.
I ty tam pójdziesz literaturo:
słowo – stal.

Pięćdziesiąt osiem lat
liczy Pierwszy Maj.
Towarzyszu, masz zdobyć świat.
W trudzie trwaj.
Nadzieja, 1951

Władysław Broniewski, Byt określa 
świadomość

Smutna to była świadomość:
hałdy, hałdy, osada…
Proletariusz? – to przecie wiadomo:
ten, co nic nie posiada.

Co mi tam opowiadać,
co było, a czego nie będzie!
Chcę rozpowiedzieć radość
wszędzie.

Wydobyliśmy tyle a tyle
ponad normę. Wiadomo.
Niech dzieci spytają: „Ile
chleba z masłem przybyło do domu?”

Niech żona spyta: „Dlaczego
niezmęczony i taki radosny?”
Mąż odpowie: ”Bom robił dla swego,
dla socjalizmu, dla wiosny.

Robiłem z rozmysłem, honornie,
kilof walił jak sto tysięcy,
325 ponad normę,
a będzie jeszcze więcej!”

Jeszcze czarne pod kopalniami
hałdy i widma domostw.
Przyszłość przed nami!
Byt określa świadomość!
Nadzieja, 1951
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Wiktor Woroszylski, Świerczewski

– trafne rozpoznanie wroga to, przede wszystkim 
kwestia trafnej intuicji klasowej rewolucjonisty:

Bo choć różny twych oczu blask
i różną przemawiasz mową,
przecież widziałem: masz
w każdym kraju twarz jednakową.
1949

Andrzej Mandalian, Dzisiaj

– za wszystko odpowiedzialny jest „wróg klasowy”; 
wszystko podporządkowane jest „walce klas”:

Jeśli traktor nie może orać,
jeśli siew nie osiągnie skutku,
jeśli łamie się w ręku norma,
a od majstra zalatuje wódką,
jeśli zamarł warsztatu ruch,
spalił serce motor –
to fakt,
że działa klasowy wróg.

– człowiek-rzodkiewka; z wierzchu czerwony, w środku 
biały; „wymacywanie” wroga:

Czujniej, towarzysze,
czujniej,
dotrzymamy epoce kroku,
i pod skórą legitymacji
trzeba umieć wymacać wrogów.

Jerzy Jurandot, Kobiety

– dlaczego bumelant, czyli bezwiedny pomocnik wroga 
klasowego, nie ma szczęścia w miłości i nie zdobywa 
nagrody – kobiety:

Pewien bumelant
Gwiżdżąc na pracę
Z ładną dziewczyną
Chciał iść na spacer.

Rzekła mu pierwsza:
„Idź, nic nie wskórasz,
Ja nie mam czasu,
Ja jestem murarz”.

– niefortunnego amatora spacerów odtrącają kolejno: 
dziewczyna-tramwajarz, dziewczyna-tokarz, 
dziewczyna-dekarz, dziewczyna-drukarz, dziewczyna-
malarz – ta ostatnia bardzo dosadnie:

Rzekła mi szósta:
„Już się odwalasz,
Bo zamaluję
W łeb, jakem malarz”

„Wszystkie zajęte,
Każda ma pracę –
I z kim ja będę
Chodził na spacer?” – próbuje wyjaśnić sobie 
niepowodzenia nieszczęśnik i martwi się; narrator 
wyjaśnia mu w końcu przyczynę niepowodzeń:

A one właśnie,
Wiedz, bumelancie,
Poszły na spacer
Po fajrancie.

I nie z takimi,
– Niech chodzą sami –
Tylko z fajnymi
Przodownikami.
1954

Julian Przyboś, Głos o poezji

– krytyka nieefektywnych poetycko nawiązań do 
tradycji:

A skądże was aż tylu redaktor przynęcił
jak pracowitych mrówek:
1) uczniowie księdza Baki stłoczeni we zwrotkach,
2) arkadyjscy rapsodzi w działkowych ogródkach,
3) homerzy epopei rycerskich na dudkach,
4) …………………………………………………
5) …………………………………………………
na koniec – gromowładni, gromcy i zacięci
TYRTEJE!… pełzający po wielbionych schodkach…
Mdli wasz bęben, mdli wasza katarynka słodka

1954

Włodzimierz Majakowski, Włodzimierz 
Iljicz Lenin

– wyższość dążeń kolektywu nad pragnieniami 
jednostki, postulaty prymatu organizacji nad 
żywiołem, kultury nad naturą, wołanie o dyscyplinę i 
oddawanie najwyższej czci partii:

Jednostka!
Co komu po niej?!

Jednostki głosik
cieńszy od pisku.

Do kogo dojdzie?
Ledwie do żony!

I to,
   jeżeli pochyli się blisko.
Partia –
      to głosów

jeden poryw –
zbity z bezliku

cichych i cienkich,
pękają
      od nich

wrogów zapory,
jak w huku armat

w uszach
bębenki.

Przekład Adama Ważyka

Wiktor Woroszylski

– w życiu chodzi o to, aby:

Życia się nie przegrało w karty
ani dzierlatkom nie rozdało

– wygnanie z poezji tematu erotycznego.

„Kolego, Werterów nie potrzeba nam 
teraz” – zwracał się Woroszylski do łódzkiego 
studenta, który popełnił samobójstwo z miłości;

Anna Kamieńska, Pisarzom jadącym na 
Śląsk

– jakie uczucia są właściwe:

trzeba z węgla śląskiego, z książek,
nawet z wyznań miłosnych
kłaść przęsła mostów nad państwami 
Europy
– właściwe uczucia to te, które pozwolą 
„kłaść przęsła mostów…”
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