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Áskriftargjald 3 6 0 , 0 0 kr. á mánuði innanlands.
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varnarleysi Islands kemur
í ljós, að það er af sama
toga spunnið, og það orð
bragð, sem sovézk blöð
vota
um
Solzhenitsyn.
Þjóðviljinn lýsir aðstandendum
undirskriftasöfnunarinnar sem „rottulegum
karakterum",
„hundflötum
skrælingjalýð", „Bandaríkjaleppum"
og svo framvegis. Hér er
talað í svo líkum tön, að
engin tilviljun er. Forystumenn kommúnista á íslandi og skriffinnar Þjóð-

Rógsherferðin í
Moskvu og Reykjavík
H

erferðin
gegn
sovézka
Nóbelsskáldinu
Alexander
Solzhenitsyn
heldur áfram í sovézkum blöðum og tímaritum.
í
nýlegu
tölublaði Pravda er Solzhenitsyn
sagður
„óður
maður, sem hefur orðið
brjálaður af hatri og er án
tauga til Sovétríkjanna" og
Nóbelskáldið
er
kallað
„svikari, sem eigi engan
samastað með heiðarlegum
Sovétborgurum og föðurlandsvinum". Áður hefur
Pravda sagt, að Solzhenitsyn eigi skilið örlög föðurlandssvikara,
en
samkvæmt sovézkum lögum
liggur dauðarefsing við
föðurlandssvikum.
Og
vikurit
sovézku
rithöfundasamtakanna hefur
sagt, að „Solzhenitsyn er
óvinur lands síns. Hann er
óvinur landa sinna, það eru
engar ýkjur að segja, að
hann sé í andlegu samfélagi við landráðamenn,

Jón úr Vör:

Eins og menn vita er það að
verða mikil iðn á Islandi að
setja saman bækur, sem ætlaðar eru til jólagjafa. Einkum
hefur þessari bókaútgáfu vaxið
fiskur um hrygg síðan sjónvarpið kom til sögunnar, þvi
þar eru augiýsingar miklu
.áhrifameiri en í útvarpi og
blöðum. Fæstar eru þessar
bækur skáldskapur eða tilraunir til bókmenntalegrar starfsemi í þeirri merkingu sem
lengst af hefur verið lögð í
þessi hugtök. Hér eru viðtalsbækur, andabækur æviminning
ar, þjóðlegur fróðleikur. Allt
væri þetta gjaldgeng vara, ef
vel væri unnið, og sumar
þessara bóka eru það að sjálí'sögðu. En ötrúlega miklu af

sem beittu vopnum gegn
eigin þjóð".
Herferðin gegn Solzhenitsyn
hefur
vakið
mikla athygli á Vesturlöndum, og enginn vafi er á því,
að ástæðan til þess, að
Sovétstjórnin hefur ekki
gripið til harkalegri aðgerða gegn Nóbel skáldinu
er sú, að herrarnir í
Moskvu óttast þá mótmælaöldu, sem upp mun rísa á
Vesturlóndum,
ef
Solzhenitsyn verður settur
í fangabúðir eða frelsi hans
heft með öðrum hætti. En
hafa menn tekið eftir því,
að hér á íslandi hafa undirsátar Kremlbænda hafið
herferð gegn nokkrum einstaklingum, sem líkist með
ótrúlegum hætti herferðinni gegn Solzhenitsyn.
Þegar skoðað er það orðbragð, sem kommúnistamálgagnið á íslandi hefur
notað undanfarna daga um
aðstandendur undirskriftasöfnunarinnar
gegn

þessu er rubbað upp af lítilli
fyrirhyggju
og enn minni
smekkvísi. Fólkið, sem fær
þetta gefið, segir að sjálfsögðu
fátt, þegar smekk þess er misboðið, enda væri það lítil
kurteisi við gefendur. Bókagagnrýnendur eru hér yfirleitt
mjög miskunnsamir — og ef út
af því bregður ætlar allt vitlaust að verða. Þessi iðja er að
kæfa raunverulega bókmenntastarfsemi ílandinu. Bókau'tgefendur fitna og fyllast auknum
hroka gagnvart hinum eiginlegu rithöfundum, panta meira
og meira af þessum söluvarningi, en fúlsa við þvi sem
þeir þykjast ekki geta grætt á.
Þetta á að sjálfsögðu ekki við
um alla útgefendur, en undantekningarnar eru fáar. Ég tala
hér af eigin reynd. Ég hef orðið
að gefa sjálfur út flestar bækur
mínar, þrjár af níu frumUtgáfum hafa aðrir gefið út —
og i tvö skiptin með slíkum
afarkostum að ég tel mig hafa
beðið við það varanlegt tjón á
sál og líkama. — Og ég er ekki
einn um þessa reynslu.
Rithöfundar hafa alla tið, hér
sem erlendis, staðið í fylkingarbrjósti, þegar barist hefur verið
fyrir mannréttindum og launajafnrétti.
En
þeir
eru
einstaklingshyggjumenn
og
fæstir línudansarar. Samtök
þeirra sjálfra og samvinna við
ríkisvaldið er því sjaldnast góð.
Vegna fámennis hér er órðugra
en annarsstaðar aðsinna köllun
skáldskaparins og hér hefur
ætíð legið í landi að skáldskapur sé tómstundadútl, beri laun í

viljans hafa lært sitt fag.
Þegar mikið liggur við, er
sömu vinnubrögðum beitt
á
ritstjórnarskrifstofum
Prövdu og ritstjórnarskrifstofum Þjóðviljans.
En það er líka annað,
sem vekur athygli í sambandi við herferðina gegn
Solzhenitsyn. Vinstri sinnaðir menningarvitar á Islandi hafa ekki látið á sér
standa, þegar um er að
ræða Vietnam, byltinguna
í Grikklandi eða í Chile. En
af einhverjum dularfullum
ástæðum heyrist hvorki
hósti né stuna frá þessum
sömu mönnum, þegar öllum mætti sovézka heimsveldisins er beitt gegn einum manni. Hyað veldur?
Það skyldi þó aldrei vera,
að þessir menn leggi tvöfaldan
mælikvarða
á
ófrelsið, eftir því hvar það
birtist? Þeir berjast gegn
ófrelsinu í Chile og Grikklandi, en þeir opna ekki
munninn, þegar reynt er

að þagga niður í einum
manni austur í Sovétríkjunum.
Stundum hefur því verið
haldið fram á undanförnum árum, vegna þeirrar
þíðu, sem skapazt hefur í
samskiptum austurs og
vesturs, að veruleg breyting hafi orðið á stjórnkerfi
Sovétríkjanna. Herferðin
gegn Solzhenitsyn sýnir, að
svo er ekki. Kommúnistar

Listaverk
Reykjavíkurborgar
undanförnum árum
hefur
ReykjavíkurA
borg keypt talsvert af lista-

verkum eftir listamenn
yngri sem eldri. Um þessar
mundir stendur yfir sýning á Kjarvalsstöðum á
þessari
listaverkaeign
borgarinnar og er óhætt að
fullyrða, að borgarbúar
eru
almennt
sammála
þeirri
stefnu
forráðamanna
Reykjavíkurborgar, að borgin eignist gott
listaverkasafn.
í sýningarskrá vegna
sýningarinnar á Kjarvalsstöðum ritar Birgir ísleifur
Gunnarsson
borgarstjóri
nokkur formálsorð, þar
sem hann fjallar
um
þennan hátt í starfsemi
borgarinnar og segir m.a.:
„Sú staðreynd, að borgin
ver á ári hverju nokkru
f jármagni til kaupa á listaverkum er óumdeild. Hitt
er jafnvíst, að sitt kann
hverjum að sýnast um
myndaval. Gamlir, virðulegir meistarar eru nokkuð
fyrirferðarmiklir á myndasafni borgarinnar, en þar

Bækur
og
bókmenntír
sjáldu sér, en eigi ekki að
greiðast í peningum. . . En þetta
eru háskalegar kenningar. Einstaka skáld hafa risið upp á
íslandi og sigrast á öllum erfiðleikum, en mestur fjöldi þeirra,
sem fást við bókmenntastörf,
gefst upp með eínum eða
öðrum hætti, koma því ekki í
verk sem gera átti eða slaka á
kröfum
listarinnar.
Ymsir
þeirra sem bestum árangri ná
kaupa sigurinn svo dýru verði,
að þeir og þeirra nánustu hljóta
að spyrja: Var þetta rétt?
Þetta á ekki að vera löng
grein og verður því fátt sagt af
því sem segja þyrfti. — Einn
þeirra jólabókahöfunda, sem ég
nefndi áðan, maður sem kallar
sig Blekbullara, ritar stuttan
pistil í Tímann 18. jan. s.l. Þar

hér á íslandi hafa einnig
reynt að fá almenning til
þess að trúa því á undanförnum árum, að þeir hafi
breytzt, að þeir séu ekki
sömu Moskvuþjónar og
áður. Viðbrögð þeirra við
herferðinni
gegn
Solzhenitsyn og rógsherferð þeirra gegn aðstandendum undirskriftasöf nunarinnar sýnir, að kommúnistar á íslandi hafa heldur
ekkert breytzt.

er kvartað undan skiptingu fjár
þess sem ríkið hefur nýlega
ætlað til uppbötar á höfundrlaun rithöfunda
og fræðimanna. Hjá honum — og
raunar fleirum — hefur komið
fram sú skoðun, að úr þvi þessir
peningar séu kenndir við söluskatt eigi að skipta þeim á milii
manna i hlutfalli við verð og
eintakafjölda
seldra
bóka
þeirra. Þessi skoðun hefur og
verið studd af virðulegum
félagssamtökum, sem ég kann
ekki við að nefna.
Nú skulum við athuga með
hvaða hætti er til þessa nýja
rithöfundasjóðs stofnað.
Samtök
rithöfunda
og
einstakir formælendur þeirra
hafa áratugum saman reynt að
sannfæraalþingismenn' og ráð

eru líka myndir eftir okkar
yngstu menn. Stefna borgarinnar er sú, að eignast
sýnishorn af myndum sem
flestra
íslenzkra
listamanna, a.m.k. þeirra, sem
lifa og starfa í borginni. Að
vísu hafa málverk eins
og þau, sem hér eru
sýnd, þann galla, að þau
eru ýmist hengd upp í
sýningarsölum eða ýmsum
stofnunum, sem misjafnlega margir heimsækja. Til
að myndverk nái þeim tilgangi að verða í raun almenningseign
þarf
að
koma listinni meira út til
fólksins. Af hálfu borgarinnar verður það bezt gert
með því að stórauka f jölda
höggmynda, sem settar eru
upp f borginni og flytja
þær meir út í hverfin,
svo og með því að ráða
myndlistarmenn
til
að
skreyta
borgarbyggingar
bæði að utan og innan í
meira mæli en nú er gert.
Að þessu hlýtur að vera
stefnt, þannig að borgarbúar í daglegri önn séu í sem
nánastri snertingu við listina í borginni."

herra um það, að nauðsynlegt
sé að styrkja listræna bókmenntastarfsemi i landinu, rithöfundar búi við óeðlilega samkeppni vegna innflutnings erl.
bóka og blaða, og þó kannski
ekki síst —, sem þó er sjaldnar
nefnt
— vegna
óeðlilega
mikillar útgáfu á gervibókmenntum. Rithöfundar hafa
bent á það í þessu sambandi, að
óeðlilegt sé, að sá gróði sem
rennur
til ríkisins vegna
þessara
samkeppnisgreina,
skuli ekki vera með einhverjum hætti skattlagðar til þess að
standa undir þeirri bókmenntastarfsemi i landinu, sem er
nauðsynleg til þess að íslendingargeti kinnroðalaust horfst
í augu við sjálfa sig og aðrar
menningarþjóðir.
Þegar vinstri stjórnin var sett
á laggirnar komst að nýju
hreyfing á þetta mál. Hinn nýi
menntamálaráðherra, menntamálanefnd alþingis og nokkrir
vinir rithöfunda í stjórnarandstöðunni fengu samþykkt á
alþingi að tólf milljónum 'af
söluskattstekjum ríkisins af
bókum skyldi varið til uppbótarritlauna til rithöfunda og
fræðimanna
(síðastnefnda
hópnum bætt við þéim alþingismönnum til huggunar, sem
meir eru fyrir hið þjóðlega en
misgóðan
skáldskap).
Til
forystu á þingi völdust: fyrir
stjórnarliðið
Svava Jakobsdóttir og af hálfu stjórnarandstæðinga Gunnar Thoroddsen.
Þetta gekk þvi eftir áætlun,
nema helst að einu leyti. Þegar
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