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Opóźnione procesy 

SZLACHTA ZACHCIANKOWA 

Poezja polska jest nieraz zdumiewająca i do poezji świato
~'ej wnosi ton' własny, niepowtarzalny - o czym przekonuję 
SIę tłumacząc cudzoziemcom utwory współczesnych poetów 
polskich na francuski albo na angielski. Utwory te czerpię na 
przykład z następujących książek: Wiersze Aleksandra Wata, 
Hermes, pies i gwiazda Zbigniewa Herberta, Obroty rzeczy 
Mirona Białoszewskiego. Na przykład, bo są i inne pozycje. 
Choćby Myśli nieuczesane Stanisława Jerzego Leca, bo nie są 
to już "dowcipy" ale, przez zajadłość, zwięzłość i tragizm, 
poezja. Jedynie kraj o bardzo dużym dorobku poetyckim mógł 
zdobyć się na taką mutację świadomości _ nie o tzw. walory 
formalne mi chodzi, ale właśnie o świadomość, bo dzięki niej 
polski wiersz należy do tej samej rodziny w nowoczesnej sztuce 
co filmy Ingmara Bergmana. 

Poezja trudna, o skromnej bazie czytelniczej, dystansująca 
bezapelacyjnie prozę, a zarazem zależna od bardzo prozaicznych 
doświadczeń zbiorowości. Powołało ją do życia wielkie adieu 
zwrócone do dawnych sposobów myślenia i odczuwania, wraz 
z ich literackimi pozostałościami. Nie byłaby też zapewne moż
liwa gdyby nie pożywka jakiej dostarczają pasje filozoficzne, 
?bUdzone i przez samą twardość stosunków pomiędzy ludźmi 
l kto wie, przez pigułki marksizmu-leninizmu-stalinizmu wpy
chane do ust opornych pacjentów. 

Mutacja piętnastolecia zdaje się wyrażać najpełniej w poezji 
i patrząc od strony poezji najłatwiej jest chyba uchwycić zja
wisko obcości d.wóch kulturalnych pokładów: tego sprzed II 
wojny światowej, który zachował się na emigracji i noweg-o, 
występującego (choć tam też są różne pokłady.) w Polsce. Dla 
kogoś, kto wieki temu (nie mówię tylko o sobie) usunął między 
pamiątki historycznego lamusa Tang-o 1ilong-a, Wiadomości 
Literackie, "Qui pro quo" i g-enerałów na białym koniu, było 
Oczywiste, że prędzej czy później dojdzie do konfrontacji, z 
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wynikiem łatwym do przewidzenia. Zabawne też jest ś!edz~ć 
co się teraz odbywa: ambitniejsi emigranci nagle przeJrzeli! 
odnaleźli w sobie wstręt do starzyzny i, mówiąc słowami 
Gombrowicza, na kolana padli (choć czy przed znienawidzonym 
Gombrowiczem wątpliwe, brak mu krajowej sakry). Ludzie ci 
naśladują na swój sposób licznych Amerykanów, owładniętych 
nagle kompleksem niższości wobec Doktora Ziwago i rosyj
skiego szkolnictwa. To wpadnięcie z jednej skrajności w dru
gą, to "przegięcie pałki" 'czy stampeede (pęd na oślep) jest 
najzupełniej anty-historycznym procederem i niewiele chyba 
pozwala zrozumieć... . 

Literatura polska piętnastolecia (dla prostoty ogramczmy 
się do tej dzie?ziny). je~t ~a:dzo. trud~a. do rozszyfr0.wani~. 
Ułamki rzeczywistoścI pOJ.awJaJą Się ~ mej pod ~SeU?OO1mar~l1! 
a niekiedy są to pseudommy pseudommó",:,. ~~plsame do mej 
jakiego takiego klucza wymagałoby co. naJmmeJ d~óch tomów 
in folio. Tam, gdzie na stół nie ~ozna. pOWIedzieć stół ale 
trzeba używać omówień powoli dOjrzewają sz~zególne cechy 
stylu. I nie mam na myśli tylko c~n~ry, bo uCieczka w g?r~e 
rejestry ma swoje prawa, sarna slebl~ zag:rz~w,~' sarna Siebie 

Ś 'Iesza Tak albo nie bez ŚWIatłoclema przekształca przy p ., , . . . l al . I' 
się w światłocień bez tak I me, alego na za ęga egonę, a uZJa 
aluzję· Stąd (przed 1949 i po 1955) olśniewająca nieraz gibkość, 
ukośność chwytu, złożoność intelektualna. Ale nie da się zawsze 
latać, nie tykając stopą gruntu, i cierpi na tym proza bele
trystyczna, która musi przecie nazywać, nie tylko pseudoni
mować. Cierpi również krytyka, bo próbując wyjaśnić jakieś 
dzieło podstawia przyczyny zawiłe i wytworne na miejsce przy
czyn prostych i wulgarnych, Najmniej może szkodzi to poezji: 
ostatecznie pseudonimowanie jest jej żywiołem. 

Czy ów świat jest dostępny dla ludzi z zewnątrz, nie jest 
pewne. N a przykład trzeba byłoby urządzić całe seminarium, 
żeby wyłożyć sens poezji Tadeusza Różewicza. Od swego de
biutu w 1947 r. pokazał coś, czego w poezji polskiej. dotychczas 
nie było: rozpacz w stanie czystym, w porów~anlU z. którą 
najbardziej rozdzierające wrzaski dekadentów f,.n de stecle'u 
wydają się dzieciństwem. Później kazano mu włozyć na tę roz
pacz czapę z lukru, ale nie tr~yz:nała się. Żał?bna fi.loz?fia tego 
"szarego człowieka z wyobrazmą małą kamienną I O1eubłaga
ną" z pozoru jest pokrewna poczuciu obrzydliwości życia, w 
czym specjalizuje się co gorsza literatura zachodnia. Dlatego 
też pewien pisarz amerykański, przeczytawszy opowiadanie 
Różewicza Nowa szkoła filozoficzna, napisał do mnie, że to 
bardzo złe ("uprawialiśmy to w wieku dojrzewania"). Może 
miał rację, ale nie chwytał podtekstu. Psychoanaliza literacka 
zastosowana i do Różewicza i do wielu innych odkryłaby rÓżne 
dziwy przerzutu tzn. sytuację klęski przebraną w strój rozmyślań 
o okrucieństwie człowieka i przyrody ; tutaj też są korzenie 
materialistycznej i anty-dialektycznej filozofii tego wybitnego 
poety. Lechoń, roniąc w New Yorku łzy nad pasem słuckim, 
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ani podejrzewał, że prawowitym dziedzicem Wespazjanów Ko
chowskich był nie on ale ,Jakiś Różewicz, pewnie obrzydliwy ko
munista. Nie mam zamiaru wskrzesać metody zacnego prof. 
Chrzanowskiego i wszędzie dopatrywać się słonia a Polski. 
Niemniej poeci są często biernym instrumentem jakiejś mocnej 
tradycji i urazowe tło bywa nieraz zbyt widoczne. I zdarza 
się, że zdanie: "szczęścia nie znalazł, bo go nie było we 
wszechświecie" tłumaczy się po prostu: "szczęścia nie znalazł, 
bo go nie było w ojczyźnie". 

"Osłupienie ontologiczne", tak często spotykane we współ
czesnej poezji polskiej, jest w każdym razie silnie zabarwion~ 
filtrowanymi na różne odmiany doświadczeniami historycznymi 
i to stanowi o jej wigorze. \V rozmowie z francuskim poetą 
wyznałem, że nie znajduję zupełnie w poezji francuskiej tego 
zmysłu, tej gry w paradoksy dziejących się dziejów, z czym 
się zgodził. Nowoczesna poezja wywodzi się z Francji (choć 
MalIarme i Laforgue niemało skorzystali tłumacząc Whitmana) 
ale Francja nie miała nikogo takiego jak Norwid. 

Mój wywód pewnie jest niejasny . Do czego zmierzam? 
Do tego, że daleka jest droga do Tipperary i że od Tanga Mi
longa do współczesnej literatury polskiej nie ma wygodnej 
ścieżki. Jeżeli kto chce, może te uwagi rozszerzyć na politykę, 
bo w danej formacji kulturalnej pomiędzy poezją i polityką 
zachodzi ścisła współzależność. Dokonując bezcennych odkryć, 
na jakie co poniektórzy wpadli już bardzo dawno, np. że Pol
ska leży w orbicie rosyjskiej, nie dopędza się jeszcze rzeczy
wistości. 

Błędne odczytania i coś jakby moda na przysięgi, że 
wartości kulturalne mogą powstawać tylko w Kraju (wielkie 
K). Co jest katzem, zgagą po zbyt długim pobycie na wyspie. 
złudzień. W istocie pi.śmiennictwo polskie (przepraszam, że cią
gle wracam na swoJe podwórko) powinno być, póki zdoła, 
dwutorowe. Chorobliwość wielu tamtejszych objawów jest ude
rzająca, nawet jeżeli pominiemy cały doraźnie stosowany dęto!. 
Lista skaz, jakimi jest dotknięta literatura w Polsce byłaby 
długa, nie dałoby się co prawda tych skaz wydzielić i ponazy
wać osobno, bo mamy tutaj do czynienia z całością, ze splotem 
zjawisk. Fajnowanie, aluzyjność, ucieczka w górne rejestry (lud 
tymczasem dostaje Kraszewskiego), wielosłowie zastrzeżeń i 
obwarowań, a zarazem "przyswajanie" wszelkich ochłapów z 
~ac~odnie~o śmietnika, niezdolność dyskryminacji, tak wielka, 
ze . ht.oŚć I trwoga ogarnia .na 'Yidok wypracowań zerżniętych 
~ JakiChś subtelnych poe~ycklsh plS~ paryskich, których to pism 
zaden przyton:ny c~łowlek, Jako zywo, nie czyta. Próbuje z 
tym walczyć kIlku pisarzy, ale trudno jest czyścić stajnię Augia
s~a jeżeli c~ymś musi być wypełniona, brednie przynajmniej 
me wadzą mkomu poza fanatykami wspólnej sprawy. Co mó
wię nie stoi w sprzeczności z pochlebnym sądem o polskiej 
poezji, trzeba ją tym bardziej cenić, że wbrew wszystkiemu po_ 
zostaje sercem dzwonu. Ale jeżeli piszącym po polsku na Za-
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chodzie grożą skazy, to całkiem inne i warto chyba być świado
mym ~orzyści.' jakie daje publikowanie poza jednym akwarium. 
Kto wie cz,y .Język mniej ćwiczony w wysokiej szkole ubezpie
~zeń, ba~dzleJ wulgarny, nie okaże się trwalszy. I kto wie czy 
Jakako~wlek ~róba osadzenia J?Olskiej literatury uda się kiedyś 
bez dZieł napisanych za granIcą. 

W Kulturze omówiono entuzjastycznie Rachunek zachcian
kowr ~irona Białoszewskiego. Mo~e .recenzent i pojął te ćwi
cze.Ola językowego grotołaza. Ale nie jest prawdą, że w sztuce 
kazdy eksperyment musi być udany, a chwaląc na oślep na 
kred:yt nazwis~a, p.omnaża si~ tylko zamęt w "nowoczes'nej" 
kadzI. Stąd tez ' wziąłem termm: szlachta zachciankowa. 

ODWIEDZINY U PROROKÓW 

"Był tak piękny, że kiedy wchodził, kobietom trzęsły się 
kolana" - powiedziała mi kiedyś o młodym Stanisławie Igna
cym Witkiewiczu jego rówieśniczka. Gdyby jedyny syn Stani
sława Witkiewicza, autora Na przełf!czy, nie wychował się w 
środowisku bardzo wybrednym, gdyby nie naznaczyła go euro
pejska belle epoque, gdyby nie podróżował z Bronisławem Ma
linowskim (tym wsławionym jako uczony angielski) do Indii 
i do Australii, nie zaznałby może później tak ostrych konfliktów 
z in~eli!?encj:t dwu?zi~st?le~i~ ICI18-1939,. ale nie napisałby też 
powieścI Pozegname 1es,ern ! N,enasycerne. Mieszkaniec Zako
panego z rosyjs~im paszp?r~em, w I wojnie światowej pra
porszczyk gwardl1, oficer liniOWY, mógł też zginąć na froncie 
I wtedy ~abrakłoby nam relacji o latach między wojnami spo
rządz~nej pr~~z ~ogoś zupełnie z boku . Z rewolucyjnej Rosji 
p.rzyWlÓzł w~zJ~ I obsesję. Polska, i cała Europa, wydała mu 
Się .kr~cha, .J~:enna . Nlena~idzący sty~u Warszawki, "Ipsu", 
"Ziemiańskie] , anty-filozoficznych geniUSZÓW, pederaStycznych 
arystokratów, upotwornił i skarykaturował życie wyższych sfer 
choć może nie bardziej niż dzisiejszą Amerykę upotworni~ 
Lolita. To nie jest porównanie. Witkiewicz, katastrofista, wy
kreśla! linię w cz~sie, zajmowa! się przyszłośc~ą i to nie przy
szłością rewolu~y)ną,. eksplodUjącą, bo ta miała. być jedynie 
wstęI?en;, ~le JUZ clch'ł' u!adzoną, gładko-totalItarną, kiedy 
spełni Sl~ Jego przepowiednia: "z bydła wyszliśmy i w bydło 
Się obróCImy". 

. Tomasz Mar:n gdzieś napisał, że literatura dwudziestego 
Wieku zaczyna sui' od /ądra ciemności Conrada. Jest tam już 
lę~ przed tym c~ Się zblIza. Ale ta lękowa literatura dwudziestego 
WIeku byłaby mekompletna bez Witkiewicza _ niestety znają 
go tyl~o Pola~y. W przeklad~ie - nawet gdyby próbo:vano 
- musiałaby Się zatrzeć cała wltkacowska drwina mruaame do 
cz:ytelni~a: tQ prz,ecie r:a niby, ja się bawię, naprawdę intere
~uje mOle. tylko fIlozofia, szukaj jej, Bo witkacowska drwina 
jest w zbItkach słownych, w igraszkach na pograniczu kilku 

• 
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języków, najczęściej na pograniczu polskiego i rosyjskiegl? 
Jaki cudzoziemiec odgadnie, że cały traktat socjologiczny kryje 
się w imieniu i nazwisku: Persy Zwierżontkowskaja? Jaki poj
mie, że Zosia Osłabędzka nazywa się tak bo osioł plus bęc 
plus łabędź plus osłabienie? I że wódz armii europejskiej Uak 
pamiętamy armia NATO u Witkacego, zwątpiwszy w skute.cz
ność oporu przeciwko Konieczności Historycznej, poddaje się 
ChiI'lczykom bez wystrzału) jest już scharakteryzowany, bo 
Kocmołuchowicz? W obcym kontekście cały smak straciłby 
metafizyk ksiądz Wyprztyk, mianowany po przewrocie przez 
swego ucznia, Sajetana (Sajcia) Tempe dyrektorem instytutu 
kultów. A inni bohaterowie: Atanazy Bazakbal (z tatarskiej 
rodziny), Ziezio Smorski, Mieczysław baron Baehrenklotz, po
rucznik Grzmot-Szmuglewicz, książę Belial-Prepudrech (z Per
sów), Genezyp Kapen? vVitkiewicz był poetą nazwisk. Jak rów
nież kazał jadać swoim bohaterom imaginacyjne potrawy: zupę 
z czerwonych marmo!1tijów czy taftany na słodko-słono, ale to 
śmieszy tylko jako inkrustacja słowiaI'lszczyzny, zamiast barszczu 
z uszkami. Na poważnie, z zatarciem parodii, proza Witkiewi
cza może by nudziła. Jego niby bardzo nieprzyzwoite opisy 
"tych rzeczy" są dość papierowe i mało seksualne. Ten potężny 
praktyk oblizywać się, przypominając sobie różne scenki, nie 
umiał. 

Mniej więcej równocześnie z powieściami Witkiewicza uka
za!Y się dwa inne proroctwa przyszłości totalitarnej: My Za
mla~~a i Nowy wspaniały świat Huxleya. Zamiatin wróżył z 
~OSJ1, ~uxley z Ameryki, dochodzili jednak do wniosków 
niemal Identycznych (Zamiatina nie czytałem, znam jego ideę 
w ogólnym zarysie). Tak samo jak u Witkiewicza, ludzkość 
\V tych po~ie.ś<:i~-fant~zjach zostaje znakomicie uporządkowana, 
ale szczęście Jej Jest mkczemne, megodne ludzi. 

W kilkanaście lat p.óźniej, już po II wojnie, Rok 1984 
Or:JJe~a .. Są z.naczne zbieżności i znaczne różnice pomiędzy 
Wlt~lewlczem I Orwellem. Wspólna im obu jest odraza do sza
rOŚCI, do zapach~ nędzy i kapusty, do pół-ruiny nienaprawianych 
domów. Ostatnie rozdziały Pożegnania jesieni - opis Polski 
po rewolucji "niwelistów" - to Orwell a przy tym dość do
kładnie przewidziana Polska autentyczna' po r. 1945, ta sama, 
~tóra zmuszała jej poetów do różnych przerzutów i przyczyniła 
~Ię do somatyzmu Różewicza (Od soma, ciało - istoty ludzkie 
jako kawałki mięs~) jak również do reizmu Białoszewskiego 
(~ r~s, .rzecz - plec~, ~rzesł~ jako jedyne byty niewątpliwe). 
WItkIeWIcZ dawno wiedział,. ze ta sza.roŚĆ jest nieunikniona, 
dl~te~o . w 1939. r. 'popełOlł samobójstwo. Jednak książki 
W~tk~ew~cza są ftiozoflczne, książka Orwella raczej polityczna, 
'YI.tk~ewlcz obrał za t~mat rozkład kapitalistycznej Europy, jej 
Olejako wewnętrz~y, z~ wyrazimy się po rosyjsku, tupik, nie
odwołalne ?bum.le.rame religii, filozofii i sztuki, które 
muszą UStąpiĆ mIejsca panowaniu etyki, co dokona się przez 
"transcendentalną mechanizację" . Przełom, rozpoczynający 
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nową erę, czy nastąpi wskutek rewolucji czy najazdu wojsk 
chińsko-mongolskich, będzie jedynie prztyczkiem danym zmur
szałemu doszczętnie gmachowi. Dalej wszystko było Witkiewi
czowi obojętne. Gdyby go zapewniono, że "transcen.dent~lna 
mechanizacja" może się też odbyć inaczej, poprzez uśmlec~mę~ 
konformizm telewizji i barwnych okładek, prawdopodobme tez 
orzekłby, że żyć nie warto. Orwella natomiast fascynował nowy 
mechanizm władzy. Podział kuli ziemskiej na trzy super-państwa 
toczące ze sobą wojnę ale na wzajem dla siebie potrzebne, bo 
dzięki międzynarodowemu napięciu trzymają w szachu swoich 
obywateli, zdaje się być zaczerpnięty i z Rewolucji manadżer
skiej Burnhama i z obserwacji powojennych "stref wpływów". 
Reszta - kwadranse nienawiści, Big Brother, Wewnętrzna 
Partia i żałosny los ludu czyli "prolów" , to oczywiście stalinizm. 

Wreszcie, po Orwellu, Jack Jones. Amerykański literat 
Jack Jones napisał w 1953 roku essej pt. To the end of th~ught 
i nikt nie chciał mu go wydrukować. Wreszcie zdobyła Się n.a 
to angielska Cambridge Review, a w Ameryce tekst opubh
kowało w tym roku nowojorskie pismo odbijane na powielaczu, 
tytułujące się po prostu newspaper. Na powielaczu? Tak, bo 
każdemu wolno, ale żeby opłacić drukarnię trzeba mieć pieniądze 
tj. odbiorców) innych niż intelektualiści ,) beatniks" . Jednak 
essej Do końca myśli zdołał narobić hałasu. 

Jones za punkt wyjścia obrał Orwella, a zwłaszcza zaczął 
się zastanawiać dlaczego w dwudziestym wieku Ministerstwo 
Bezpieczeństwa może podawać się za Ministerstwo Miłości i 
dlatego hasło: "niewola jest wolnością" porywa tłumy. Kon
kluzje jego są w skrócie następujące. Rozum ludzki zrobił 
w myśleniu społecznym skok, porównywalny tylko ze skokiem 
jakim w nauce jest einsteinowska względność. Nauczył się mia
nowicie usuwać fakty, zastępując je interpretacją. Czyli że .za
miast faktów surowych i nieociosanych jak np. tortura WięŹ
nia podstawione jest wyjaśnienie odbierające im jakąkolwiek 
wagę· Zdaniem Jones'a rozum musiał wziąć wreszcie ten ~r.óg, 
bo cała jego zdobywczość w stosunku d~ natury b~ła m?z~lwa 
tylko na cenę gwałtu skierow~?ego p~zeclwko człOWiekoWi }ak~ 
całości, za cenę auto-represJl. Pomiędzy Drze.wem .Życla I 
Drzewem Wiedzy nie ma zgody. Żeby zaspokOIć swoJe prag
nienia człowiek musi zarazem pragnienia coraz bardziej pos
kramiać - wyciągnąć rękę i zerwać owoc nie jest tym samym 
co zbudować maszyny i produkować, bo wtedy pomiędzy prag
nienie i zaspokojenie wkracza upływ czasu. Całego wywodu 
Jones'a, ujętego w terminach psychoanalizy, nie będziemy 
powtarZać. Dzieje gatunku ludzkiego są dla niego dziejami co
raz bardziej zwycięskiego, a więc coraz bardziej represyjnego, 
rozumu, kolejne progi to chrześcijaństwo, które zburzyło jed
ność człowieka, wprowadzając podział na ciało i duszę, następ
nie Renesans i era przemysłu (surowa, auto-represyjna etyka 
protestancka). Ale rozum nie może się zatrzymać, miażdży 
cokolwiek nie jest nim i dąży do znalezienia się sam na sam 
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ze sobą tj. do idealnego społ~c~eństwa! w którym nic nie będ.zie 
spontaniczne. Pragnienia są JUZ zdłaWIOne (nowocze~na techruka 
nie zapewnia robotnikom fabryk ż~d.ny~h bezpośredDlc~ satysfa~
cji). Nowy etap otwiera przezwyclęzanle f~któ:w, g.dyz pe~~epCJa 
faktów jest zmysłowa, odbiera je "czł.owlek Ir~aCJona1n>, . dla 
rozumu tylko zawstydzający i nienaWistny. N~emoc mieszkań
ców kapitalistycznego Zachodu wobec ma.rkslzmu poleg~ ~a 
tym, że nie wznieśli się na wyżynę, .n~ jaką w marksizmie 
dźwignął się rozum. Amerykanie uwazaJą kog?ś, . komu. udo
wod~iono szpiegostwo, za. szpiega i ~ie p~jm:1Ją ja~ ~o:e o~ 
znajgorętszym przekonamem zapewmać, ze. Je~t mewI.n y. A 

jednak nie kłamie on, bo jest poza f~ktar~ll, Je~~ 10jalno~h 
wobec komunizmu, nie jest ich lojalnością. Nle~lezme ?d takic 
czy innych wahnięć albo odmian, przyszłOŚCią ~ałeJ plane~y 
jest społeczeństwo racjonalne, bez przypadkowoścI,. społecz~n
stwo z 1984 Orwella. Tak spełni się prze~aczeme .rodzaju, 
zgodnie z odpowiedzią jakiej Winston?wi udZiela <?'Bnen :. Co 
jest celem wład.zy? - Władza .. Gd:yz Drzewo Wiedzy, kiedy 
wydaje owoce, Jest Drzewem Smlercl.. . 

Marksiści są rzeczywiście, jak to sami utrzymują, n~stęp
cami i chrześcijan i ludzi Renesansu i Encyklopedystów I ka
pitanów przemysłu . "Człowiek etyki " , fan~t.yk cz~~tyc~ st,;uk
tur umysłu wcielanych w życie, jest mocDleJ~zy 11IZ. opierający 
mu się "człowiek irracjonalny':, z je.go. mgdy. n~e wyga.słą 
tęsknotą do jedności pragniema-spełmema (taki jest kazdy 
artysta i tutaj jego pokrewieństwo z "mały~i lud~mi " ). Zu
pełna racjonalizacja jest nieunikniona, chy~a ze - J O?C;S wy
powiada tę nadzieję - niezwykłym wysiłkiem wyo~Jraz~1 z~o
łamy odtworzyć człowieka "jednościowego " , zrobiĆ WięC Je-
Szcze dalszy skok i proces odwrócić. . . 

Jones, rzecz jasna, nie czytał Witkiewicza. Ale Ciepło, 
ciepło. Królestwo etyki (tj. wartości względnych, społecznyc~, 
utylitarnych), koniec "metafizycznego zdziwienia", sprawnl~ 
obracające się tryby "transcendentalnej me~hanizacji", ~rtyś~1 
albo znijaczeni albo posłani do domu wariatów ---: duzo. Się 
zgadza. Witkiewicz nie spodziewał się wiele po. człowle~u "Irra
cjonalnym", rozum dla niego był domem podZielonym I obrac;~.ł 
się przeciwko sobie. Jones jest bądź co bądź kuzyn~m "beatm
ków", chuliganów i teddy-boys'ów, ślepo protestujący<:h prz~
ciwko porządkowi, wpłynęła też na mego psychoanalIza, Ole 
Freuda, Reicha. Jednak bohater Witkiewicza, A!an.azy. Bazak
bal , uciekając z Polski przez Tatry, nagle ma olśmeme: ze prze
cież proces można odwrócić (jak u Jones 'a, przez świadomość 
teg o co się odbywa) i wraca . Co prawda bezsensowny poryw, bo 
zaraz go rozstrzelali. 

Daty powieści Witkiewicza : 1927, 1930. Essej Jones'a 
poważny , ciekawy . jako objaw n?wego w Ameryce zmysłu tra
gicznego. A prze~le dla p<;>kolema które wt.ed~ , d<l:w~o, ~ch~o
nęło końską porcj ę pesymlstycznyc.h ? akcyh, Jest j~z . ~oze J~
dynie komentarzem do spraw WidZia nych szerzej I maczej. 
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Bakcyl syfilisu bywa niekiedy oswajany przez rody czy plemio
na i nic im nie szkodzi. Tak samo nas Witkiewicz uodpornił. 
J ego diagnoza okazała się trafna ale niepełna i choć należy mu 
się podziw jako największej chyba figurze dwudziestolecia, ~ie
którym z nas dane było przeniknąć w złożoność zjawisk dopiero 
kiełkujących po jego śmierci. Zakładał, że cykle znajdą wypeł
nienie w Finale, w ustroju pełnej kontroli. I triumfowałby, 
gdyby mu pokazano tysiące ponurych Sajetanów Tempe w 
Polsce stalinowskiej, nihilistów działających pod różnymi 
etykietkami. Triumfowałby też, natrafiwszy w prasie 1949 czy 
1950 roku na hasło" walki z żywiołowością procesu twórczego" 
- piękny argument dla niego i dla Jones'a. Jednak był chyba 
mur, którego Witkiewicz nie mógł przebić. W istocie kto wie 
czy fantazjo-powieści o przyszłym martwym duchowo społe
czeństwie nie wynikały z tego samego porażenia historyczno
ścią, co wiara w absolutny przełom, w millenium, tylko na 
odwrót. Tak jakby ludzkość nie mogła nowego wymiaru oswoić 
od razu i drżąc albo tęskniąc narażała się na figle demiurga 
nicującego podszewką do góry i jej lęki i jej tęsknoty. Demiurg 
ten, "humor historyczny", jest nam mało znany, tyle o nim 
wiemy, że jest przewrotny i że szczególnie upodobał s<?bie ~ar
ksizm (nihilistów poznaje się po tym, że demiu;ga me lubią). 

Witkiewicz, Zamiatin, Huxley, Jones, cózby to był za 
traktat. Niestety to wszystko nie jest ani już przeszłością ani 
jeszcze przyszłością, zanadto splata się z tym co obserwujemy, 
wymaga przeciwstawienia jednego wróżbiarstwa innemu wróż
biarstwu. Z niepełnych wizji (a każda alegoria ' i satyra jest 
niepełna) niemało zostaje, a zasadniczy motyw tych autorów 
sprowadza się właściwie do tezy: wspólnota ludzka opanuje 
naturę, ale za cenę niewoli. Że ten pesymistyczny pogląd jest 
sztywny, że rozbija go heraklitejska płynność świata, o tym 
poucza nas tylko trudno uchwytne doświadczenie, właśnie asy
milacja bakcyla - ale spór z Legendą o Wielkim Inkwizytorze 
Dostojewskiego (bo jemu tutaj przypada pierwszeństwo) nie 
jest ~ynajmniej łatwy. A wa!'to .za~ważyć! że rad?snej przy~o
wieścI o społecznym mechanIzmie Jutra nIkt bodaj w dwudzie
stym wieku nie ułożył. 

Pomimo wszystko pomyłka Jones'a jest chyba w tym, że 
Drzewo Życia i Drzewo Wiedzy mają korzenie zanadto ze sobą 
splecione, żeby komukolwiek (choć amatorów nie brak) udało 
się je rozdzielić. To powinno służyć także za pociechę zwolen
nikom innej pary przeciwieństw: humanistyka _ technika (w 
Kulturze Juliusz lVlieroszewski). Technika z humanistyki pow
stała i w humanistykę się obróci (wróżba). Choć pewnie nie
prędko i po wielu klęskach. 

Czesław -'!lLOSZ 

Smoi obcy (dok.) • 
l 

(Z CYKLU "ŻYDZI W KULTURZE POLSKIEJ", II) 

IV 

Jednakże różnice mogą być nie tylko ~~tury ~ewnętrznej. 
Mogą być również różnice duchowe, wyrazaJ'tce. Się w odr~b
ności zachowania się człowieka, jego myśleD1a I odczuwama . 
Słowem, chodzi tu o różnice kulturowe. ., , 

Jest rzeczą wyraźną, że we wszystkich epokac~ I cywIli
zacjach różnice tego rodzaju. potężnie n::rzucały Sl~ uwadze 
człowieka. W czasach nowozytnych w mIarę ro~oJ.u, ~spół
czesnego nacjonalizmu stały się one jedną z naJwaz~leJs.zy<?h 
podstaw różnicowania ludzi. Język, religia, instytucje zycla 
publicznego, tradycje, obyczaje, sposób życia - wszystko to ,z 
całą mocą narzuca się naszej uwadze i staje się punktem WYJ
ściowym dla różnicowań i klasyfikacji. ,. , 

Bardzo często te różnice kulturowe są łączone z ~ózm~aml 
zewnętrznymi. Przekonanie, że lud,zie, inne~o i~zyka, !Dn~J na
rodowości i innej kultury wyglądają !Daczej, mz my, na!ezy do 
pospolitych stereotypowych obrazów cudzozlem~a. LudZie! któ
rzy mówią po włosku, są ruchliwymi brl!netaml,. Francuz,l gc;s: 
tykulują, Rosjanie mają rysy mongolskie, AnglIcy .są zu~m I 
opanowani, itd. bez końca. Są to typowe trafarety, którymi po
sługujemy się i. zaw~ze się, posługiwaliśmy i co d.o któ.rych 
nie mamy wątphwoścI. To, ze pewne cechy atropologIczne I pe
wne wzory zachowania się rzeczywiście często występują ~ 
pewnych cywilizacj~ch, trafaret?m ,tym daje podsta~ę empi
ryczną i pseud?r~cJonalną .. Angielski :~zór. wychowanIa gentle
mana rzeczywIście tradyCyjny w AnglII, miał kolosalne znacze
nie dla wytworzenia się stereotypowego ~brazu Anglika ,wśró~ 
ludzi innych krajów. Nie zmienia to faktu, że w rzeczywistoścI 
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nie k.ażdy Angli.k jest gentlemanem, jak nie każdy Włoch jest 
ru<:hlIwym . br~.IDetem, nie każdy Francuz gestykuluje i nie 
kazdy Rosjanm ~a rysy mongolskie. 
. We wszystkIch wypad~ach stykania się z ludźmi innego 
języka, naro~u czy - szerzej - kultury oczekujemy od nich, że 
będą zg?dnI z nasz.ym obraz~~, ~ jeżel!i zachodzą tu jakie~ 
?dchyl~nIa, to ~lbo. Je zwyczajnIe IgnorUjemy, albo interpretu
Jemy Je odpowIednIo, sprowadzając do przyjętego przez nas 
wzoru. 

.B~z ~zględu jednak na to, jak wyglądają nasze trafarety 
ludzI mnt;J .mowy, narodowości i kultury, ważne jest to, że 
odrębn?ścl Język.owe, pańs~wowe, narodowościowe, kulturalne 
stan?wlą zasadn.lcze kry~ena w naszych różnicowaniach ludzi. 
N,: ~ch p.od~ta:Vle kl~syflkujemy ludzi, stwierdzamy zasadnicze 
róznIce, jakle Ich mIędzy sobą dzielą. 

. W pr~tyce je.dnak sprawa nie wygląda zbyt prosto. Albo
wIem z~óznl<:owanIa kulturaln~ mogą być wyprowadzane na 
podstawIe rózporodnxch kryt.enó.w, które bynajmniej nie są ze 
SO?ą zharmOlllZOWanIe. Co wIęceJ, mogą tu między nimi zacho
dZIć wyraźne sprzeczności. 

;Zacznijmy od kryterium języka. Szwajcarzy mówią cztero
ma Językami i odrębność mowy nie jest tu równoznaczna ze 
zr?żn~cowanie~ narodowo-p.ańs~wow~m. Nie ulega wątpliwo
ŚCI: ze. Szwajcarzy stan~wlą JednolIty nar.ód, w jednolitym 
panstwle, o wspó!nych. I .moc~ych. trad~CJ~ch. historycznych 
I kulturalnych: Hmd~sl uzywaJą kllku~zleslęclU różnych ję
zyków, by nIe mówIć o lokalnych dIalektach. A jednak 
młoda w~pólnota narodowo-państwowa Indii jest faktem. 
I :v SzwaJ~arii, i .w II?diach, . i w.całej .masie innych krajów 
śWIata ludZIe mÓWIący mnym JęzykIem nIe są uważani za róż
nych od na~. Z drugiej zaś strony Anglicy, Amerykanie i IrIand
c:ycy. mów!ą .tym samy~ językiem .. C? w naj mniejszym stop
nIU Ole z~lem.a faktt;, ze odczuwają SIę nawzajem jako różni. 
W obrębIe tej samej grupy narodowo-językowej różnice dia
lt;kty~zne ~ogą być tak znaczne, że uniemożliwiają porozumie
n!e SIę wzajemne. ':"y~tarczy. wsk!lz~ć tu na Ch~ny. Dostrzega
me tych o~rębnoścl Ole komeczme jednak mUSI prowadzić do 
powsta~ama ocen,. ldas~fi.kują.cych ludzi na ich podstawie. 
Albo tez d?s.trzega~le .rózmc dlal~ktycznych może być np. łą
czone Z róznIcowamaml klasowymI, w których właściwości ję
z.f~a .są atrybu~em przynależności do. warstwy. ~ższej lub 
mzszej. W tym jednak wypadku chodZI o zupełme mny rodzaj 
ocen społecznych. 

Cor~z . bard:ie~ oddalamy się od romantyczno-mistycznej 
koncepcJI JednoItteJ kul~ury narodowej . Koncepcja ta odegrała 
kolosalną rolę w :oz:V0Ju pr~dó~ ~acjonalistycznych, by z cza
ser;t ulec z:vyrodnIenlU .w raSIzmIe ~ prymitywnym socrealizmie. 
?,I~~y d~lś dobrze, 7e w obrębIe każdej grupy narodowej 
IstnIeje wlelo.ść spec'yflczn.ych ~ultur klasowych, terenowych. 
zawodowych ltd. I nIe kOnIeCZnIe muszą się one mieścić w ra-
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mach tej tradycyjnej kultury literack.iej,. jaką ~znaj~~y za ofi
cjalną kulturę narodową. Ta ostatma Jest ~aJczęśclt;J prod.uk
tern wielowiekowej działalnośc! war~tw wyzszyc~,. lIterackich, 
które ze świata swych wartoścI zrobIły system oficJalny, repre
zentacyjny, uznawany za typowy dla danego narodu. Ta ofi
cjalna kultura miewała potężny wpływ na kultury .ludowe c~y 
lokalne, ale nie panowała nad nimi, nie zamykała Ich w s~ble 
bez reszty. W rzeczywistości każda kultura narodo~a Jest 
wielością, której praca literatów, a w czasach osta~nIch.
propagandystów i dziennikarzy, usiłuje nadać p.ostać JednolItą: 

A jednocześnie coraz trudniej jest okreśItć, co stanowI 
swoistość określonej kultury narodowej - bez względu na to, 
czy chodzi tu o kulturę "oficjalną", czy regionalną lub klasową. 
Albowiem najważniejsze wzory kulturowe są uniwersalne, prze
nikają do różnych cywilizacji i narodów. I tak hyło zawsze. 

Wielkie religie ludzkości tworzyły potężne systemy war
tości un~ersa1nycb . Dziełem chrześcijaństwa była wielka cy
wilizacja światowa . Cywilizacja Islamu czy cywilizacja buddvj
ska nie dadzą się zlokalizować. Judaizm przeniknął do różnych 
cywilizacji - nie tylko do żydowskiej - i je zapłodnił. Uni
wersalny charakter miała kultura rycerska, mieszczańska czy 
chłopska. Oczywiście kultury te w poszczególnych krajach na
bierały - w zależności od warunków lokalno-historycznych -
odpowiedniego zabarwienia. Ale zasadnicie treści były zgod
ne. Kultura chłopa polskiego ma uderzające cechy :-vspólne z 
kulturami chłopów całej masy innych narodów śWIata. Gdy 
w swoim czasie w Ameryce pracownia Margaret Mead rozp0-
częła badania nad tym, co nazywała "national. c~aracter" po
szczególnych krajów, krytyka nie bez uzasad?lema pOd~lOS.lł~, 
że to co szkoła Mead uznawała za specyfIczne dla J akl ~l~ 
grup; kulturowej W jednym kraju, możn~ by uznać. równlez 
za specyficzne dla analog Icznych grup w mnych .kraJac? 

Nie wynika stąd, byŚmy mieli odrzucać .fakt IstOlema kul
tur narodowych jako swoistych produ~tów hls~orycznych okre
ślonych wspólnot na rodowych. StanOWIsko takle by~oby ~bs~lr
dem. Narody istnieją i wspóln~ta .kultury stanowI rację Ich 
istnienia. Chodzi jednak o to, ze zad~a z .ty.ch .kultl}r na:o
dowych nie jest metafizycznym I?onohtem I z~ zadna z DI.Ch 
nie jest czymś całkowicie Specyflc.znym, właŚCiwym tylko Ja
kiejś jednej społeczności narodowt;J .. 

Niemniej jednak w naszym zyclu p.rak1;ycznym m.om~nty 
te bardzo rzadko są uświadamiane. Przyjmujemy tu ~Ity Jed
ności i swoistości kultur narodowych. Romantyczny mlstycyz~ 
wyznacza treść naszych ocen i decyduje o ~a~zym zachowa:JU 
się. Mamy trafaret naszej kultury ~arodo~eJ. I mamy trafar~ty 
innych kultur narodowych. ZgodnIe z nImI tworzymy n.a~7.e 
definicje ludzi innych narodowości. Człowiek, któr~go deflfl1u· 
jemy jako Francuza, musi reprezentować kulturę Jn?ą od na
szej i z tej racji musi być różnym od nas. Tego o~ mego ocze
kujemy, to a priori . Nie moment obIektywny ma 
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tu znaczenie, ale nasze subiektywne ocenianie, oparte na tym 
systemie wartości, w którym i którym żyjemy. 

Z pomocą idą nam te obiektywnie istniejące okoliczności 
zewnętrzne, które w danych warunkach szczególnie mogą się 
narzucić naszej uwadze. W krajach bardziej jednolitych wyz
naniowo przynależność do dysydenckiego wyznania mocno 
narzuca się uwadze i łatwo stać się może podstawą różnico
wania. Żeby tylko wymienić stosunek do nie-muzułmanów 
w wielu dzisiejszych krajach arabskich . W krajach katolic
kich protestanci byli czymś różnym, w krajach protestancki~h 
- katolicy. Anglicy stosunkowo dopiero od niedawna pogo
dzili się z faktem istnienia "papistów". Wszystko to jednak 
znika lub słabnie, gdy przynależność wyznaniowa przestaje 
odgrywać decydującą rolę w życiu zbiorowym, lub gdy kraj _ 
jak np. Stany Zjednoczone - jest konglomeratem wszelkich wyz
nań. Jeżeli zaś nawet w takich wypadkach utrzyma się coś ,. 
różnicowania na podstawie przynależności wyznaniowej _ ma 
to miejsce w Stanach Zjednoczonych - to staje się składnikiem 
pewnych ogólniejszych konwencji życia społecznego i ma sto
sunkowo bardzo mały wpływ na sprawy całej zbiorowości 
narodowej . 

Odrębność obyczajów bywa niezmiernie ważnym czynni
kiem w różnicowaniu ludzi. W obyczajach jesteśmy tradycjona
listami, nawet gdy się tym obyczajom sprzeniewierzamy. Ob\'
czaj niezgodny z naszym uderza nas i niepokoi. I nie jest istot
~e, czy jest. to obyczaj obiektywnie bardzo ważny. Wiadomą 
Jest rzeczą, Jaką rolę w stosunku do obcego odegrała kuchni:ł 
tego obcego. W krajach anglosaskich Francuzi ciągle są "zja
daczami żab" czy nawet po prostu "żabami". Ten przysmak 
francuski - wybitnie niezgodny z obyczajami dietetycznymi 
mnych narodów - wywoływał oburzenie i niesmak. Dla PoIa
ków Niemiec jest nieraz . "kiełbasiarzem", a raczej był nim 
za dawnych idyllicznych czasów. Inna rzecz, że kiełbasa we
szła do kuchni polskiej i zajęła w niej bardzo czcigodne miejsc~. 
Bez końca można by przytaczać przykłady takich różnicowClń 
na podstawie zwyczajów jedzeniowych. Dla Polaków czosnek 
stał się bez mała synonimem Żydów, jakkolwiek ta znakomita 
roślina jest spożywana na olbrzymich obszarach naszego globu 
Ale oczywiście nie momenty racjonalnej refleksji i obserwacji 
miały tu znaczenie. Istotne były pewne wzory tego, co je4ć 
należy, i tego, czego jeść nie należy. Człowiek, który je to, 
czego jeść nie należy, jest od nas różny, nawet _ jest nam 
obcy. 

Ani na chwilę nie można powątpiewać o obiektywnym 
charakterze zróżnicowań kulturalnych. Są one faktem. Co wię
cej - bez względu na uniwersalność podobieństw _ zróżnico
wania te są wyjątkowo liczne i głębokie. Są wyjątkowo wszech
stronne i różnorodne. To, że w olbrzymiej ilości wypadków 
reprezentują one wartości nie dające się zamknąć w ramach 
jakiegoś jedynego i specyficznego systemu, nie ma w prak-
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t -ce wi ksze o znacze~ia. W k~żdej zbi~rowości lud~~iej 
ZarodoV:ej !rznaniowej, klasow~J, loka!neJ, zawodowej It.d .. 

d' zuwane jako coś swoistego I tylko danemu ml~jscu 
~ądone . °trCadycj'i właściwego. Rzecz jednak jest w tym, ze te 
lanej . . k " ą bvć obiekt wne zróżnicowaDla kulturowe D1e ' oDlec:D1e mu.sz _ 

y e J'ako j'asne o sprecyzowanym zakreSie treŚCI, odpo-stosowan '.. . .. h l d i W 
. d '0 uszeregowane krytena rózDlcowaDla mnyc. u z. 

wie Dl . k .... ó· w ogóle b d wielu wypadkach oble tywDle IstDlejące r ZDlC.~ . 
~r zo dostrzegane i nie są narzędziami kategoryzacJI I klasy

~.I; s~ 'stot ludzkich i całych grup. Tak jest n~. '!" wypadku 
I acp I ski ego zróżnicowania językowego. NIekiedy nato

sz:waJcar ędziami takimi stają się różnice kulturowe bard;>;? 
mla~~a~~~~by się - mało istotne, jak np. różnice ~ .kuc~nl. 

h warunkach tak ważne obiektywne rózDlce Jak 
W pe~enYI'c j'ęzyk nie narzucają się uwadze ludzkiej, w innych wyznam . . 

a' kolosalne znaczeme. . . . 
- m ją więc tu wyraźną paralelę ze sferą zrózD1~owan 

MarYiCznych czy ściśle zewnętrznych. Obiektywr:l1e za
antropO eO~óżnice nie muszą być podstawą dla ich .s';lblektł'\\:' 
chod~~strzeżenia i ocenienia. Co więcej, i w dziedzlme ~rózm
nego ó kulturowych dają się zauważyć te !?ame postawy I reak-
cowa 'l ' ś dk' ,,, . których mówI I my w wypa u "passlDg u . 
cje, ~dk ycie że ktoś jest pochodzenia różnego od tego, które 

. r za ~asze, prowadzi do przypisania temu komuś tyc~ 
uwaza~l~turowych, jakie odpowiadają naszemu stereotypowI 
cech u d której on powinien należeć. Rzeczy te są doskonale 
kultury~ ~olsce ze stosunków polsko-żydowskich czy ~ols.ko
znanfńskich itd. Muzyk Polak przypadkowo i ze zdumleme~ 
ukr~ . . ę że jego adorowana koleżanka jest pochodzema 
dowladUkłeg~ , Pani jest Żydówka? To Pani nie lubi Chopina, 
żydows le ." R b' '?" Dl ?" y ta . l bi Antoniego u lDstelDa. -" acz ego . - p. 
Pant. ':1na pianistka. "Bo przecież Chopin jest obcy duszy zy
zdumk~'" Ta autentyczna rozmowa może być uznana za ?OS
dows lej r~ykład klasyfikowania kulturowego na podsta~le z 
konały P 'ętego stereotypu i oczekiwania, że rzeczywlst~ść 
gór~ :r~l~ być zgodna. Do tej pory miliony Polaków WI~
musI' e t lko Polak moze być dobrym wyk~nawc~ Chopl
rzą, W

z
. y ," to ludzie którzy Walca ChoplDa me potra-a lerzą·.., " lk ~ . d Ó· 'ć od Walca Straussa! Są jednak przekonam, ze ty o 

fi:,! ~ r Z~I lak może "wczuć się" w Chopina i dobrze go .wy
plan~~ta Ze

o 
w rzeczywistości nie koniecznie tak być mUSI -:-" 

~on ~~z znaczenia. Rozmowa, o której. przed chWilą ~spoml
Jesl\m pokazuje nam mechanizm takiego rozumowam~. <?d
na I. Y'. e X jest pochodzenia, z którym w umyśle mOIm je<;t 
kr~c~~n z określony schemat kulturowy, sprawia, że od ra~~ 
ZWI.ą y X a w ramach tego schematu i oczekuję od X-a, IZ 
umieszczę ~ - . " . T 

h się tak jak reguły schematu tego wymagają. o, 
~ac owda m wyp' adku X uwielbia Chopina, że go doskonale 
ze w an . X " . ó dczuwać wykonywuje, jest bez znaczenta. pOWtmen me m c o 
Chopina. 
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. ~a każdym kroku, we wszystkich epokach, krajach, cywi -
lIzac)ac~ ~ozemy się spotykać z p9<łobnymi ocenami i zacho
wama~1 Się. Jedna z moich amerykańskich znajomych doznał 
pr~w.dz.lwego ws~rząs~ psychicznego, gdy spotkała się z pol
skimi mtelektuahstaml. W tym zakątku Stanów Zjednoczo
nych, ~ któreĘ"o pochodziła, poza garścią robotników kole.io
~ych !lle .był? mnych Polaków. Obraz intelektualisty całkowicie 
me mieścił Się w ramach obrazu Polaka, jaki zawdzięczała za
~ów~C! Swym własn~m dotychczasowym doświadczeniom jak 
1. mleJ~cowym. tradycJom. Znajoma moja _ sama intelektua_ 
lIstka 1 wyćwiczona w myśleniu naukowym _ szybko potrafiła 
przejść ~o .porzą<;lku dziennego nad stereotypowym obrazem 
Polaka, Jaki. wymosła ze swego .rodzinn~g:o miasteczka. Wy
m~g:~o t? Jed.na~ pewnego w~slłku z Jej strony. Ale ludzi 
z Jej mtelIgencją I przygotowamem naukowym nigdzie nie jest 
zbyt wie.lu .. Najcz~ściej .też tradycyjny stereotyp _ z reguły 
!>ardzo sllDle emoCJonalme zabarwiony _ nie ulega zachwianiu 
~ nowosp~tkany, bez względu na jego obiektywne właściwości, 
Jest defmlOwany zgodnie z uznanym schematem. 

v 

Nie ~ażdy, ~ogo uważamy za różnego od nas, jest przez 
nas defimowan~ Jako obc~. f\le określając kogoś jako obcego, 
ty~ sa~ym stwierdzamy, ze Jest on od nas różny. Obcość impli
kUJe rózność. 

"My i Wy", "My i Oni", "Nasi i Wasi", "Swoi i Obcy" 
- pr~ez całą. ludzkość prze~ho?zi ten. podział i zawsze prze
chC!dzlł. .Pod J~go ką.tem w zyclU codZIennym, w naszych filo
zO~lach I te?nach hlst<;>rycznych czy socjologicznych klasvfi
k~Jemy ludZI, z którY~l11 stykamy się bezpośrednio czy pośred
~1l0, o których słyszehśmy, i o których myślimy. Podział ten 
Jest za.sadmczy dla wszystkich cywilizacji, dla wszystkich eta
pów historycznych. 

"Obcy" nie są "swojakami". Nasz stosunek do nich nie 
zawsze musi być wyraźnie antagonistyczny. Może być neutral
ny,. może być za~arw.i0ny ż~czliw!e. W pewnych wypadkach 
moze być .nawet zy~zhwy: Nlg?y Jednak nie jest on nacecho
wany ~ą IOtymnoŚClą, bhskośclą czy ufnością, jaką nacecho
wany Jest ~asz ~t<;>sunek do , ,swoich". Zawsze jest tu jakiś 
dystans, najczęściej f!oł~czony z dozą nieufności. W każdym 
wypadku k~te~o:y~acJa Je~t stanowcza: obcy nie jest swoim. 

Jednakze Jezeh od .teJ ogólnej ~ategoryzacji przejdziemy 
<;lo konkretn~ch. postaw 1 zachowań Się ludzkich, to okaże się, 
:-:e sprawa ~lle. Jest tak prosta. W praktyce podział na swoich 
1 obc:yc.h Ole Jest czymś .~ztywnym ani jednoznacznym. I im 
bardZiej od ogólnych teorII przechodzimy do konkretnych fak-
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tów życia, tym mocniej uderza nas płynność wieloznaczność 
tej zasadniczej kategoryzacji. 

Różnym jest się pod jakimś względem czy ze względu na 
coś. Tak samo i obcym. Obcym jest się ze względu na coś, 
i to coś jest zawsze podstawą naszej definicji obcego. Obcy!? 
jest nie nasz krewny, obcym jest człowiek innej narodowośc!, 
innego .wyznania, innej grupy zawodowej czy zabawowe). 
~bc:ym .Jest mieszkaniec innej miejscowości, innego domu czy 
mneJ uhcy. Jest niezliczona ilość okoliczności, które mogą słu
ży~ nam. za podstawę do wykreślenia linii "My i Oni", do de: 
fmlOwama naszych bliźnich jako obcych. Zawsze tu wchodZI 
w grę element negatywny: obcy jest ten, kto nie jest taki jak 
my; czy też - obcy jest taki, jakim my nie jesteśmy. 

Zauważmy jednak, że takie określenie obcego jako kogoś, 
kto nie jest taki jak my, nie opiera się na jakimś stałym 
i niezmiennym systemie kryteriów. Obcym jest zawsze ktoś, 
kto jest od nas różny ze względu na jakieś cechy, które przy
pisujemy sobie i swoim. Co więcej, cechy te nie są czymś 
danym raz i na zawsze, ale ulegają stałym przemianom. 

W izolowanym osiedlu obcym bywa każdy, kto przybywa 
z zewnątrz, kto się tu nie urodził, czy też nie ma tu bliskich 
i licznych krewnych. Taki przybysz nawet po całych dziesię
cioleciach przebywania w tym samym miejscu będzie wciąż 
uważany za "obcego", będzie traktowany z pewną rezerwą 
i nieufnie. Nieraz aż do końca długiego życia będzie uważany 
za tego, który "nie przynależy". Człowiek ten, poza tym że 
nie jest "miejscowy" - ani językiem, ani religią, ani obycza
jem, wyglądem, przekonaniami, całą kulturą nie musi się różnić 
od reszty otoczenia. Nie przestanie jednak być obcym. Brakuje 
mu cechy, która w przekonaniu tubylców jest zasadnicza: 
nie jest człowiekiem miejscowym. 

. Ale. "'!' ~ażdej. zbio.ro~voŚci lud:kiej - nie koniecznie t~rv
tonalnej I Ole kOOleczme Izolowane] - obcym może być kazdy, 
kto nie jest "miejscowym". Dla zabawowej bandy wyrostków 
obcymi są dzieci z sąsiedniej ulicy, nawet - z sąsiedniego 
domu. Obcym jest każdy, kto nie należy do stowarzyszenia czy 
zespołu towarzyskiego, w których uczestniczę, do szkoły, w 
której się uczę albo w której nauczam. Obcym jest każdy, kogo 
osobiście nie znam lub znam bardzo słabo. W naszych codzien
nych stOsunkach międzyludzkich bez przerwy i w najrozmait
szych sy.tuacjach i kombinacjach definiujemy ludzi jako obcych 
lub SWOich. 

Cały szereg niezmiernie doniosłych instytucji społecznych 
i prawnych polega na rytuale "uswojszczania" obcych, na wpro
~adzeniu ich do nasz<:go. zespołu. Inicjacje w tzw. cywilizacjach 
plewrotnych, chrzest I bierzmowanie w życiu religijnym, rytuał 
"wtajemniczenia" w masonerii, procedura nadawania nowego 
obywatelstwa w przypadku naturalizacji, przyjęcie, jakie w 
;vielu miejscowościach Ameryki nowy przybysz obowiązany 
Jest urządzić dla swych sąsiadów - oto kilka przygodnie do-

I! 
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branych przykładów powszechnie obowiązując):ch. rytuał.ó:v 
uswojszczania". Rytuały te występują w naJróznorodm.eJ

~~ych sytuacjach, we wszystkich cywilizacjach, we ws~elklch 
formach obrzędowych. Zanik ich w jakimś zespole ~wladczy 
o słabnięciu więzi zespołowej i o dużej przypadkowoścI w sto
sunkach międzyludzkich. 

Stale też i wszędzie obcym jest się ze względu na coś. 
I stąd ktoś jest dla mnie obcym w )ednym układ~ie stosunków, 
a może przestać być obcym w mnym układzie stosunkó,~. 
Mieszkaniec innej dzielnicy tego miasta może być dla mnie 
obcym, gdyż nie jest moim s~si~dem. Ale jes.t zarazem swoim, 
gdyż jest moim bratem, przYJacielem, cz!onklem zespoł~ tow~
rzyskiego, w którym uczestmczę. Stale I zawsze odnosimy Sl~ 
do innych ludzi jako do tych, którzy jednocześnie. są. obcymI 
i swoimi. X może być dla mnie najbliższym człowle~lem, ~le 
może być równocześnie obcym i intruzem na tereme mOIch 
spraw zawodowych czy rodzinnych. Właśnie od dobrego przy
jaciela oczekuje się, by nie narzucał mi się. w sprawach, które 
się nie tyczą ani jego ani naszej przyjaź.m.. . 

Prowadzi to do ocen i postaw wybltme ambnvalentnych, 
co w pewnych konkretnych sytuacjach może mieć k~losalne 
znaczenie społeczne. Dla białego planta~ora na Połudmu Sta
nów Zjednoczonych jego Murzyn-me~olmk był. zarazem obcyrr; 
i swoim. Był obcym jako M~rzy~, Jako człow.le~ pogardzanej 
rasy, jako niewolnik; był SWOlt? Jako cząstka zycla plant~to.ra. 
jako jego własność, jego człowIek zau!any, nawe~ --:- przYJac~el! 
jako składnik jego systemu wartoŚCI. Wypadki lI~tymn~ś~1 I 
serdeczności pomiędzy białym panem a. czarnym mewolOl~lem 
nie były osobliwym w stanach 'p?łudmowych. Dla polskleif~ 
szlachcica jego chłop pańszczyzmany mógł. być , ,;h.amem , 
od którego dzieliła go cał~ przepaść, ~le. Jedn.ocz~sme móg~ 
być człowiekiem bardzo bliskIm, tak bhsklm, ze zad na prze 
paść tu nie istniała. W każdym ~ypadk,: de~ydowała pl~
szczyzna spotkań się dwu tych. l.udz.l. N a J;dn~J. pł~szc~yźme 
byli oni obcy, na drugiej - SWOI I bh~cy .. A IstnteJe mez!tc~ona 
ilość płaszczyzn, na których odbywają Się nasze spotkama z 
bliźnimi. . 

Uwagi te są bardzo ważne, gdyż - jak dalej wrpadm,~ 
nam o tym mówić szczegółowo - typ stosunków "swOI-obcy . 
miał zasadnicze znaczenie dla sytuacji Żydów w Polsce. ~y~1 
oni "obcymi" na jednej płaszczyźnie, "swoimi" - ~a drugl~!. 
Mieściło się to w obrębie powszechnie i we wszystkIch cywlh-
zacjach obowiązujących systemów ocen i odczuwań. . 

DodaJ'my daleJ' że obcość" i swojskość" są kategon~: 
'" ". l . ó W II mi historycznymi. Były czasy, kiedy dl~ ml~sz {anc w et;ec. 

Genuel1czyk był nie tylko obc\'m, ale I śmIertelnym wrogler.~· 
W Niemczech, we Włoszech, 'we wszystkich kraj~ch o potęz
nie rozwiniętym partykularyzmie dynastycznym,. pohty~znym cz~ 
po prostu obyczajowym - pełno było obcych I "odWIecznych 
wrogów. Z czasem rzeczy te ulegały zmianie i dziś jest rzecz;} 
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więcej mz wątpliwą, aby Wenecjanin i Genueńczyk reagowali 
na siebie tak, jak ich dalecy przodkowie. 

Z drugiej jednak strony w wyniku takich czy innych oko
liczności może powstawać uczucie obcości i wrogości tam, gdzi.! 
go dawniej. nie było lub gdzie było ono bardzo słabe. Walki 
klaso,we wlek~ XIX były wyrazem wytwarzania się nowych 
uczuc wrog?ś~1 do obcych, a i uczuć obcości w ogóle, niezna
nych w ŚWIeCie stosunków patriarchalno-patronackich. Zorga
Olzo~any . robotnik i przedsiębiorca stali się sobie obcymi w 
stopntu Oleznanym społeczności i majstrów i czeladników. 

Ta obcość może występować czy wzmagać się nawet w 
wyp~dkach, gdy tzw. obiektywne różnice ulegają znacznemu 
zmnIejszeniu. Nie ulega wątpliwości, że antagonizm między 
białymi i czarnymi na Południu Stanów Zjednoczonych wzmóg-ł 
się znacznie po emancypacji, choć obiektywne kulturalne i spo
łeczne różnice między obu grupami zaczynały się zmniejszać. 
I nie ul~ga wątpliwości, że w Polsce - a i poza Polską _ 
an~ysemltyz~ ,,;ybuchł sz~~ególną mocą w epoce, w której Ży
dZI za~zy:nall SIę całko~lcle upodobniać do swego otoczenia. 
OczywIścIe te fakty obiektywne są bez znaczenia dla masowo 
tworzonych wtedy racjonalizacji, które cały nacisk kładą na 
obcość grupy, będącej przedmiotem antagonizmu. 
. Wszystkie wymienione dotąd przykłady wskazują na to, 
ze "obcość" nie jest czymś stałym, raz i na zawsze zdefi
n~o~anym, niez~iennym. Jest wyraźnie uwarunkowana społecz
Ole : hIstoryczOle. Nie musi wynikać - i w rzeczywistości nil' 
~YOlka - z dokładnego i wszechstronnego rozeznania istnie
jących fa~tó~. Jak~ postawa w~rtościująca jest w swych oce
nach wy:bl~n~e ambl:valentn~. CI sami ludzie mogą być dla 
n.as SW?I~I. I obcymI: Ludzie,. którzy byli obcymi, mogą stać 
SIę SWOImi., I odwrotnIe - SWOI mogą stać się obcymi. Słowem 
- .choć nIe~a.wsze .z te~ zdajemy sobie sprawę _ nasze kry
teria ?~COŚCI. I swoJ.skoścl ulegają stałym przemianom. W ciągu 
stuleCI I w ciągu mmut. Albowiem w zależności od okoliczności 
są rozmaicie stosowane. 

Ka~egorie "swojskości" i "obcości" należą do świata 
wartoścI kulturalnych. Oceniamy ludzi jako swoich" czy 
,.'~bcych" ze względu na pewne systemy wart~ści, którymi 
zYJemy. Swoim jest ten, kogo umieszczamy w obrębie tych 
systemów, cz~ któregoś z nich, jest ten, kto tam "przynależy"; 
o~c~~ - kazdy, kt.o w naszym przekonaniu tam "nie przyna
lez,Y . Mome~ty oble~t~wnej obserwacji i refleksji, obiektyw
neJ. oceny mają tu mlnIm.alne znaczenie, lub w ogóle go nie 
mają: !?ecyduJą na~ze subIektywne sądy, z reguły zresztą spo
łeCZnIe I hIstorycznIe uwarunkowane. 

. Całe nasz~ życie, naszy zachowanie się, działanie, myśle
me, odczuwante, są wyznaczone przez te systemy wartości 
k~ór~ p.rzyjmuje~y jako własne. Są one uwarunkowane społecz: 
nIe I hlstoryczm~: ~ostały nam. przekazane przez tradycje wy
chowawcze, wyntkaJą z uczestmctwa naszego w różnych gru-
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pach społecznych i ich dążeniach. A że człowiek _ zwłaszcza 
dzisiejszy - jest współuczestnikiem całej mnogości grup s po
łecznych, przeto krzyżują się w nim różnorodne systemy war
tości. 

Nie zawsze są one ze sobą zharmonizowane. W cywili7.a
cjach współczesnych jest to raczej zjawiskiem wyjątkowym . 
Żyjemy w świecie pełnym konfliktów, w świecie wielostronneg o 
rozdwojenia, i to ma swoje odbicie w konfliktach między syste
mami wartości w każdym z nas. I to też pociąga za sobą 
wzmożoną ambiwalentność naszych postaw i ocen. 

Te systemy wartości mają wyznaczające znaczenie dla na
szego ustosunkowania się do innych ludzi. W ocenach naszych 
ludzie ci mogą się mieścić w obrębie systemów wartości, które 
uważamy za własne, i wtedy są "swoimi", lub mogą się nie 
mieścić i wtedy stają się dla nas "obcymi". Ale że przyjmu
jemy różne systemy wartości, że rzadko potrafimy je zharmo
nizować, że najczęściej sami z tej racji jesteśmy w stanie wew
nętrznego konfliktu, przeto ci sami ludzie mogą być dla nas 
zarówno "obcymi" jak i "swoimi". Wszystko to zależeć bę
dzie od płaszczyzny naszego zetknięcia się z nimi, od tego, 
jakie wartości wyznaczają tę płaszczyznę i całe nasze zachowa
nie się· Biały wobec czarnego, nie-Żyd wobec Żyda, Francuz 
wobec Niemca, członek klubu wobec nie-członka, sąsiad wobec 
nie-sąsiada itd. w nieskończoność - wszystko to może ozna
czać zupełnie różne typy odczuwania i oceniania w zależno.';ci 
od rodzaju styczności społecznej, jaka tu może mieć miejsce. 
Człowiek, którego ze względu na pewne sytuacje i związane 
z nimi wartościowania uważam za obcego, może stać się swoim. 
gdy znajdę się z nim w sytuacji innej, wymagającej innych 
wartościowań. . 

Bez k~ńca. trzeba powtarzać, że "swojskość" i "obcość" 
są kat~gor~aml PsY0o~ocjalnymi, że są uwarunkowane his
to:yczme, ze. są . wynIkIem przekształcających się doświadczeń 
zbIorowych, ze me są czymś absolutnym i istniejącym niezależ
nie od naszych odczuwań. Mogą być one przez nas odczuwane 
bardzo ~ilI?ie, nie wynika .stąd )ednak, by musiały mieć swe 
uzas~dnI~nIe w faktach nIezalezn~ch od naszej świadomości . 
Swo~m Jest ten,. którego dra t~klch a nie innych względów 
uwazamy za swoJego. I obcym Jest ten którego dla takich a 
nie innych względów uważamy za ob~ego. Te oceny nasze 
stal~ uleĘ'ają zmianom i - co więcej - mogą współistnieć w 
zaleznOŚCI od płaszczyzny naszych zetknięć się z innymi . 

VI 

"Swój" i "obcy" są wypełnione treściami emocjonalnymi. 
Nasz uczuciowy stosunek do swojaka jest bardzo różny od na
szego stosunku uczuciowego do obcego. Odnosimy się życzliwie 
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do pierwszego, nieufnie czy wrogo do drugiego. Stwierdzenie, 
że ktoś jest obcym, wywołuje w nas skarę uczuć od chłodnej 
obojętności do gorącego antagonizmu. 

Sam fak~, ~e ktoś jest dla nas obcym, nie oznacza jeszcze, 
byśmy go mIelI odczuwać antagonistycznie. Jeżeli jednak sto
sunek nasz. do k.og?ś jest nacechowany antagonizmem, to nie 
ulega w~tphWOŚCI, ze tego kogoś odczuwamy jako obcego. We 
wszyst~lch postaw~ch antagonistycznych element obcości ma 
zasadmcze znaczeme. 

Zagadnienie antagonizmu do obcych należy do najlepiej 
opracowanych we współczesnej literaturze socjologicznej i his
torycznej. I nic dziwnego. Antagonizm do obcych był od za
rania dziejów jednym z najpotężniejszych motorów historii 
człowieka. A w epoce naszej, w epoce wielkich konfliktów 
narodowych i klasowych, zagadnienie to specjalnie zaciążyło 
nad całym życiem ludzkości. Musiano mu więc poświęcić szcze
gólnie dużo 'uwagi i pracy. W Polsce prace Znanieckiego 
i . Chałasi~skiego .wniosły tu wiele cennego. W Ameryce bada
nIe konfltktów mlędz)'rasowych zebrało skarbnicę materiałów i 
dociekań o kolosalnej wartości . 

Nie możemy tu szczegółowo omawiać wyników tych badań 
i rozważań. Możemy jedynie w formie jak najbardziej ogólni
kowej podkreślić zasadnicze ich momenty. 

Antagonizm do obcego jest uwarunkowany przez prze
świadczenie, że obcy ten reprezentuje wartości, które są zaprze
czeniem. naszych wartości, są dla nich groźne, a więc tym 
samym I dla nas groźne. Obcy jest tu symbolem niebezpieczeń
stwa. Obcy ponadto może być traktowany jako przyczyna czy 
źródło I?aszych niepowodzel1. Skoro bowiem reprezentuje o~ 
co~, co Jest dla nas groźne, przeto faktycznie nam grozi i szko
dZI, tym samy~ stają<; s~ę odpowiedzialnym za nasze porażki. 
Jest. rz~czą. ?boJęt?ą, ze zródła naszych niepowodzeń mogą być 
gdZ1e IOdzleJ. ObIektywne. przyczyny tych niepowodzeń mogą 
być bardzo różnorodne i bardzo skomplikowane. Mogą być nam 
nIeznane lub tylko częściowo znane. Wiemy jednak, że istnieją. 
vv: "obcym" polaryzuje się to wszystko, w czym chcemy wi
dZIeć źródła naszych nieszczęść. "Obcy" staje się wtedy owym 
".kozłem ofiar?ym", tym, który personifikuje źródła naszych 
nIe~owodzeń, Jest za nie odpowiedzialny i z tej racji powinien 
ponIeść karę .. W każdej mitologii narodowej spotykamy się z 
taką koncepcją "obcego", w praktyce najczęściej sprowadza
ną d? k~)Qkretn~go obc~go. Ro~a? Dmowski uporczywie do
W?dZlł, ~e za n.leszczęśCIa PolskI I odpowiedzialność ponoszą 
Nlemcr I . ŻydZI. Z c~asem w koncepcji Dmowskiego Żydzi 
w:>:parl.1 Nu:mców. K~zdy n~ró? miał zresztą swoich Dmow
skIch I takle koncepCJe. Zmlemała się tylko osoba " obcego " . 
Kat~ow z całym. ~rzekona~iem . głosił, że źródłem nieszczęść 
ROSJI są Polacy 1 Ich złoś!twe IDtrygi. 
. . Obcy wśród nas jest intruzem. Wdziera się on w nasze 
ZYCie, wnosi jakieś wartości, które są niezgodne z naszymi 
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~a:tościami, są ich zaprzeczeniem i z tej racji są dla naszego 
zycla groźne. Trudno nam ścierpieć obcego w naszym gronie, 
gdyż jest on tu czynnikiem dysharmonii, zamętu. Jeżeli zaś -
jak to w szczególnym stopniu ma miejsce w naszej cywilizacji 
- sami w obrębie przez nas uznawanych wartości jesteśmy 
w stanie dysharmonii i zamętu, to obcy staje się tym bardziej 
groźnym i niepokojącym. Srodowisko bardzo zwarte, mocno 
ustabilizowane, jeżeli odrzuca obcego, nigdy nie traktuje go tak 
histerycznie, jak środowiska wewnętrznie skłócone i niepewne 
swych wartości. Nie było rzeczą przypadkową, że nasza cpoka 
znalazła się pod znakiem najbardziej dramatycznych i fanatya
nych przejawów nienawiści do obcych. Jest to epoka straszliwych 
schorzeń społecznych i kulturalnych. Rozwój antysemityzmu i 
formy, jakie antysemityzm przybrał w wielu krajach europejskich, 
były to symptomy głębokich schorzeń całych zbiorowości luoz
kich i całej cywilizacji. 

Antagonizm do obcego był zawsze wielkim motorem his
torii. Zmieniało się jedynie jego napięcie, zmieniały się jego 
formy. W epokach wielkich schorzeń socjopsychicznych zjawi
ska wyobcowania, rodzenia się nowych antagonizmów, zaostrz~l
nia dawnych, brutalność form walki - wszystko to zaznaczało 
się szczeg-ólnie potężnie. Zbiorowości ludzkie w stanie głębokie
go konfliktu wewnętrznego, niepewne swych własnych warto
ści, zaniepokojone swą słabośc!ą, z tym większą trwogą pa
trzały na tych,. którzy mogą ~n~eść n?we ~~rtoś~I,. zagrażające 
starym. Czy CI obcy rzeczywIście bylI nOSICielami Jakichś war
tości nowych i odmiennych - nad tym się nie zastanawiano. 
Y'~zędzie widziano obcych-wrogów, którzy rozkładali nasze 
zycie. 

Gunnar Myrdal, badając antagonizm do Czarnych w sta
~ach południow.~ch Amery!<i, w spo~ób niezmiernie przekonywu
]ący wykazał, IZ an~agonJzm ten Jest symptomem glębokieg-o 
kryzysu moralnego I społecznego, jaki stał się udziałem białej 
społeczności tej części Stanów Zjednoczonych. Zamiast też 
mówić o istnieniu tam "kwestii czarnej", słuszniej byłoby 
mówić o istnieniu "kwest"ii białej". Te uwagi Myrdala dadz3 
się odnieść do wszystkich innych krajów i cywilizacji. Antysc: 
mityzm więcej mówił o "kwestii" polskiej, niemieckiej " czy 
ukraińskiej,. niż o żydowskiej .. Żydzi --:- sami. zresztą będąc 
spolecznoś:lą schorzałą - bylI tu okolIcznOŚCią raczej przy
pad~ową I. zewnętrzną. Jakiś antagonizm do jakiegoś obceg o 
muslałby.slę tu wytworzyć nawet gdyby Żydów w ogóle nie 
by~o. Mle)sce Z):'dó.w ~ innych wypadkach z podobnym skutkiem 
zajmowalI O:mlanle ~ Parsowie,. katolicy i protestanci, Chii1-
czvcy, met"vSI wszelkiego rodzajU itd. w nieskończoność. \V 
epoce Katkowa w Rosji podobna rola była przydzielona Pola
kom. In~a rzecz, że w każdym z tych wypadków wybór obcego
wrog-a .me był spraw~ czysteg.o przypadku. Grupa, która byl::t 
przedmIOtem anta~onJzm~, zaJmowa~a określoną pozycję spo
łeczną, wykonywała okreslone funkCJc, co stwarzało korzystne 
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warunki dla antagonistycznego ustosunkowania się do niej l 

?awało wygodną podstawę dla racjonalizacji. Nie wynika stą-:l 
Jednak, by ten wybór wroga opierał się na rzeczowych, logicz
nych przesłankach i był wynikiem trzeźwej obserwacji. Jak w 
całej sprawie oceniania obcości, tak i w antagonizmie do 
?bcych, momenty obiektywne i momenty racjonalne nie maj:! 
IS.totnego znaczenia. Obcy, którego uważamy za wroga, nie ko
niecznie obiektywnie rzecz biorąc jest obcym i jest wrogien1. 
\V stanach południowych wrogość do czarnych wzmogła się " 
\V okresie, gdy Murzyni coraz bardziej upodobniali się do bia
łych, gdy całkowicie przejęli ich wartości i dążenia. Im bardziej 
Murzyn stawał się Amerykaninem, tym bardziej przez białych 
Poludniowców był odczuwany jako obcy i wróg. W stopniu 
nie mniejszym to samo da się powiedzieć i o Zydach. Antyse
mityzm przybrał najostrzejsze formy, gdy upodobnienie się 
Zydów do nie-"Zydów stało się faktem obiektywnie nie mogą
cym budzić wątpliwości. 

Ale nie jesteśmy tu w świecie, w którym obowiązują reguły 
naukowego myślenia. Jesteśmy w świecie wartości, odczuwań, 
definicji, opartych na emocjach. Jesteśmy w świecie człowieka . 
Człowiek zaś przy swym ciągłym dążeniu do racjonalizowania 
swych odczuwań i działań nie przestaje być istotą nieracjonalną. 

Wyraża się to i w ambiwalentności naszych postaw w anta
gonizmie do obcego-wroga. To, cośmy przedtem mówili o wielo
płaszczyznowości w naszych ocenach ludzi jako obcych, w takim 
samym stopniu odnosi się i do postaw antagonistycznych. Ten 
sam biały Południowiec, który w jednej sytuacji odnosi się 
~rogo do czarnego, w innej odniesie się do niego z calą 
zyczliwością. Anegdotka o polskim dziedzicu, który nienawidził 
wsz)'stkich Żydów z wyjątkiem swego faktora, adwokata, le
karza, bankiera itd., ilustruje pokrewne zjawiska w obrębie sto
sunków polsko-żydowskich. Oczywiście polaryzacja nienawiści 
może pójść tak daleko, że nie zostawi miejsca ani dla takich 
wyjątków ani dla ambiwalentnego ustosunkowania się do tego 
S~ego człowieka. Ale nawet w wypadkach najbardziej POSI1-
nlętych polaryzacji, w wypadkach najbardziej usystematyzo
wanej i bezkompromisowej nienawiści do obcego, można się 
było spotykać z przykładami ocen i zachowywań się ambiw"ł
lentnych, rzadko zresztą uświadamianych. 

Znane są wypadki - niestety bardzo nieliczne - prze
konanych hitlerowców, którzy bez wahania tęoiąc Żydów czy 
Polaków, w pewnych sytuacjach, gdy chodziło o ludzi, którvch 
znali osobiście i dla których mieli jakąś dozę sympatii, wyka
ZYwali pomoc, nawet ich ratowali. W dziejach wszystkich naj
bar~ziej fanatycznych antagonizmów narodowościowych, wvz
nal110wych czy klasowych można spotkać się z przykładami 
POd.obnej dwoistości odczuwania i zachowania się. Antysemici, 
robiący wyjątki dla pewnych Żydów, biali Południowcv, z 
całą . d . . h sy~patlą o noszący Się do "SWOIC " Murzynów, Turcv, 
pomagający pewnym Ormianom, protestanci ang-ielscy w XVJT 
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wieku, ratujący pewnych katolików - przykładów takich 
mozna znaleźć ilość nieskończoną we wszystkich krajach, cy
wilizacjach i epokach. Człowiek nieraz odczuwał życzliwo~~ 
do tych, których w zasadzie uważał za śmiertelnych wrogów 
i chciał zniszczyć. 

VII 

Wszystkie te rozważania - bardzo ogólne i raczej teore
tyczne - mają podstawowe znaczenie dla naszego zagadnienia : 
roli Żydów w kulturze polskiej . Od odczuwania Żydów przez 
nie-Żydów jako "różnych" aż do odczuwania ich jako "ob
cych" i "wrogów" szła gama postaw i ocen, które wyznaczał.v 
klimat sprawy żydowskiej w Polsce. Klimat ten ulegał zmia: 
nom. Były okresy, w których przeważało odczuwanie "róż
ności", i były okresy, które stały pod znakiem "obco.ści" i 
"wrogości". A i w tych samych epokach oceny te krzyzowały 
się ze sobą, prowadząc do postaw ambiwalentnych i alogicz
nych. I wreszcie - jak o tym z czasem wypadnie nam pomó
wić - we wszystkich tych epokach postawy te i oceny mie
szały się z innymi, w których dominowało odczuwanie "swoj
skości" Żydów . 

Zawsze jednak momenty poznawczo-racjonalne zajmowały 
miejsce bardzo podrzędne. I ci, którzy - jak Staszic -
oskarżali Żydów o rozpijanie chłopów, i ci, którzy obwiniali 
ich o lichwę, i ci wreszcie, którzy w ich zasadach moralnych 
widzieli śmiertelne niebezpieczeństwo dla ogółu - wszyscy oni 
nie zastanawiali się zbytnio nad obiektywnymi warunkami, 
wśród których pewne właściwości Żydów mogły czy musiały 
się wytworzyć. Nie badano nawet, czy i w jakim stopniu za
rzuty te mają oparcie w obiektywnych faktach. Zdumiewaj~
cym wyjątkiem był tu Wawrzyniec Surowiecki . Współczesny 
Staszicowi, Surowiecki, jak nikt przed nim i mało kto po nim, 
rozumiał sens obiektywnych funkcji gospodarczych i społecz
nych wykonywanych przez Żydów polskich, i wnikliwie prze
anali~ował warunki ich życia . Ale wpływ Surowieckiego na 
współczesnych nie był wielki i z czasem wybitny ten myśliciel 
uległ całkowitemu zapomnieniu. Dopiero zupełnie niedawno 
Aleksander Gella w piękm.j monografii wskrzesił Surowieckie
go i przekonywująco udowodnił, że była to postać bardzo dużej 
miary. Do poglądów Surowieckiego wypadnie nam zresztą 
jeszcze kiedyś powrócić. 

Ale Surowiecki był postacią wyjątkową i szybko zapomnia
ną. Obowiązywały natomiast stereotypy. Dopiero na niewiele 
lat przed wybuchem drugiej wojny światowej rzeczowe badania 
wykazały, że lichwa żydowska była znacznie mniej uciążliwa od 
lichwy nieżydowskiej, że na wsi polskiej największymi "pijaw
kami" byli zamożni chłopi i że w kraju tak biednym i zacofn-
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~ym, jak Polska, kredyt musiał mieć cechy lichwiarskie, to 
Jest musiał być bardzo drogi. 

Ani polski antysemityzm ani polski filosemityzm nie były 
- a i być nie mogły - zwartymi systemami, wolnymi od 
Sprzeczności logicznych i opartymi na rzetelnym poznaniu. 
Były racjonalizacjami pewnych emocji, odczuwań, ocen. Nie 
mniej jednak antysemityzm i filosemityzm - choć ten ostatni 
w wieku XX nie był zjawiskiem częstym - same przez się 
były faktami i miały kolosalny wpływ na całokształt życia 
ludzkiego. Nie można powiedzieć, aby w praktyce było rzecz=,! 
obojętną, czy ocenianie Żyda było owocem trzeźwej refleksji, 
opierającej się na wszechstronnym i gruntownym poznaniu 
rzeczywistości, czy też wynikało z emocji, do których dosztu. 
kowywano takie czy inne racjonalizacje. Obojętne to oczy
wiście nie było i być nie mogło. Istotny jednak był fakt, że 
pewne oceny i postawy istniały, że posługiwano się określonymi 
racjonalizacjami i że wszystko to pociągało za sobą wyraźne 
następstwa praktyczne. A następstwa te decydowały o klimacie 
całego zagadnienia, o tej tragicznej sprawie, która nosiła na7.
wę "kwestii żydowskiej". 

Dochodzimy w ten sposób do dalszych rozważań, teraz już 
natury bardziej konkretnej . Musimy rozpatrzyć te obiektywne 
warunki, wśród których w Polsce wytworzyła się "kwestia 
żydowska". Będziemy tu mieli do czynienia ze sprawą wybit
nie złożoną i o wielu aspektach. Za punkt wyjściowy posłuży 
nam tu sprawa izolowania się Żydów, ich wyłączania się od 
reszty społeczności polskiej . Chcąc jednak sprawę tę potrakto
wać poważnie, musimy oprzeć ją na fakcie zasadniczym - że 
Żydzi w Polsce tworzyli kastę. Nie unikniemy przy tym pew
nych rozważań zasadniczych na temat organizacji kastowej 
w ogóle. 

Aleksander HERTZ 
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Zagubieni romantycy 

PA.JEGIRY:K - PA~IFLET - PRÓBA ~EKROLOGU? 

Boże. strzeż nas od przyjaci6ł... 

ZESPóL .. KULTURY" 

Przed mIesIącem prasę angielską obiegła wiadomość, . że 
koncern prasowy Lorda Kemsley (" The Kemsley Press ") zos
taje kupiony przez Kanadyjczyka, Thompsona, właściciela nie
zliczonej ilości dzienników i publikacyj w stanie Ontario, a także 
wielu dzienników prowincjonalnych w Wielkiej Brytanii, ze 
"Scotsman'em" na czele. Z tej okazji kilka pism angielskich 
umieściło popularne dzisiaj" Profiles" (" Sylwetki ot) nowego po
tentata prasowego Zjednoczonęgo Królestwa. Te szkice zgodnie 
stwierdzały, że nowonabywca kilkudziesięciu periodyków, z 
wielkim, czcigodnym, wpływowym, dostojnym organem nie
dzielnym stronnictwa konserwatywnego, "Sunday Times'em" 
na czele, jest selfmademan'em, który jeszcze dwadzieścia lat 
temu nie miał grosza przy duszy. Autorzy tych biografii roz
wodzili się szeroko nad niezwykłym wyczuciem businessu dzi
siejszego magnata, nad jego ruthlessness (bezwzględnością) w 
ścinaniu kosztów, nad jego talentem dla wyżyłowania ostatniej 
uncji wydajności z pracowników, nade wszystko nad jego fan
tastycznym nosem dla wywąchania możliwości ekspansji i za
robku. Bez szyderstwa, przeciwnie z uznaniem, utalentowani, 
choć bezimienni autorzy notatek o Thompsonie, opowiadają, 
jak ich bohater nabył "Scotsmana", najważniejszy dziennik 
szkocki na świecie, wychodzący w Edynburgu i uchodzący za 
Organ patriotyzmu szkockiego, nie na podstawie lektury tego 
organu, ale przejażdżki po szkockiej stolicy. Thompson miał 
z;vrócić uwagę na rozległy plac czy teren, na którym znajdowały 
SIę lokale redakcji i wydawnictwa, u zbiegu dwóch głównych 
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ul~c, i. patrząc ~:=t te rud~ry miał zawołać: "Ależ sam teren jest 
wIęcej wart, nlz. wy.nosl c~na ca~ego "Scotsmana". Tak więc 
~upno tego dZlenmka mIało SIę przede wszystkim okazać 
s":'letnym real estate dem . .. Analogiczne względy miały również 
le7eć u .. podstaw kalkulacJI, która doprowadziła do przejęcia 
wlelomJlIO~owego koncernu ,!Kemsley Press". Stary Lord 
Kemsley, jeden z dwóch bracI Berry (z których jeden został 
wiceh~~bią . Cam.rose i ~łaścicielem. londyńskiego "Daily Tele
graph ) mIał me docemać wartoścI gruntów, znajdujących się 
w jego p~s~adaniu.: ~odobno można dok.opać bardzo owocnych 
transakcYJ I zarobIĆ liczne dodatkowe mdlOny, sprzedając jako 
płace, obecne lokale drukarni i redakcyj, a biura te prze~osząc 
na dalsze i tańsze przedmieścia. 

. A~torzy felietonów, z. któryc? cze~pię te informacje, do
dają, jak~y. z pewny~ za:enowamem, ze nowy właściciel jed
nego z najwIększYCh Impenów prasowych w Anglii i na świecie 
"poli,tlką i :eda~cją. swych licznych pism interesuje się raczej 
mało ... SwoJe wI.el~le talenty: nowy "boss" poświęca admini
stracJI, pozostawIając redaktorom raczej swobodę. Byle pisma 
szły - co w nich jest, wydaje mu się nieistotne. Choć osobi
śc.ie ra~ej konserwatysta, Thompson ma uważać, że pismo po
wmno SIę .dostosow):'wać do g~st~w czytelników.: jeżeli ci wolą 
Labour, pIsmo .powll~no odzwlerclad.lać ~endencje Partii Pracy. 
C:hoć tu. I ówdZIe m<?z?a wyczuć. odCIeń zal.u, że nowy właściciel 
me poSIada wyr.aźmejsze~o oblJcza. pa;tyjnego i politycznego, 
komentatorzy. ś'ple~zą zł07yć hołd wlel~lemu człowiekowi, dając 
'~yraz głębo~lej WIerze, z~ pod no~yml rządami interesy dzien
mk?w będą jeszcze bardZIej rozkWItać, współpracownicy otrzy
mają podwyżki, nakłady i rozmiary pism wzrosną. 

• 
Tak wygląda postęp, tak wygląda wiek XX-y. Ejjiciency 

ruthlessness, zarobek, wysokie płace, perspektywy pOdwyżki 
dla współpracowników, większej ilości premii i nagród dla czy
telników za rozwiązywanie konkursów, krzyżówek, rebusów. 
Cóż ~ tego, że .dw.adzieścia d~i~nników ?' Zjednoczonym Kró
lest\~le upodobm SIę do "Prame Magazme" W Manitobie czy 
"Dally Messenger" w Sask~chevat?ie? Cóż ~ tego, że ty'siące 
~rtykułów w~t~pnych ograOlczy SIę ZDOWUZ do powtarzania 
j.eszcz~ bard~lej oklepanych frazesów, nieszkodliwych, bo bez 
zadn~j ~reśc1. Nowy ~oncern Thompsona, (ex-Kemsleyowski) 
będ~le ~y~, :ozrastał SIę, wypłacał dywidendy, jego właściciel 
uśwI~tm jalnmś nowym tytułem Izbę Lordów, jego współpra
cowmc~ n~będą domy, meble i samochody, a czytelnicy przy
zwyczają SIę do nowych features, i z poważnymi minami będą 
powtarzać przy tea, wśród przyjaciół, blade opinie swych orga
nów, tak jakby je sami wymyślili, i jakby miały być ostatnim 
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wyrazem mądrości wieków. Tylko źli ludzie, tylko zwyrodniali 
joreignerzy mogą być ttnhappy wobec tak szczęśliwego obrotu 
wypadków. 

• 
Należę do nielicznych, którym się wydaje, że dziennik -

to nie jest real estate, to nie są talenty do businessu, to nie 
jest kwestia sprawnej administracji i sprężystej akwizycji ogło
szeń. Mimo wszystko wierzę, że prasa powinna być organem 
opinii, i że strona redakcyjna jest nierównie ważniejsza od 
aspektów finansowych. \iViem, że i na naszej emigracji świato
pogląd "baronów prasowych" znajduje swych adeptów i wyz
nawców. I mnie obijają się o uszy pewne emigracyjne sprawy 
prasowe, które stanowią jakby mikroskopijny i znacznie mniej 
intratny, mniej też obiecujący konterfekt operacyj Beaver
brooków, Rothermerów, Kemsleyów, Thompsonów. Wolę się 
jednak odwracać od perspektywy dywidend i wysokich zarob
ków, i śledzić powstawanie tak zwanych orgames d'opinion. 
Dochodów nie zapewnią. Kariery też nie. ~le kiedyś, jacyś 
historycy, przeglądając pożółkłe roczniki tych publikacyj, będą 
próbować znaleźć w nich klucz do zagadek historii, do krętych 
dróg ludzkiej myśli. 

• 
Pamiętam jak dwanaście lat temu Jerzy Giedroyc zainsta

lował się na nowych śmieciach w Maisons Laffitte pod Paryżem. 
Pamiętam pier!Vszą kwaterę polową "Kultury" : starą ruderę 
z wieżyczką, balkonem, tarasem, oszkloną werandą, cały zły 
gust XIX wieku, który, dzięki patynie starości, nabrał roman
tycznego uroku, wdzięku czasów, które odeszły. Dookoła stary, 
zapuszczony ogród, cienista aleja, pokrzywy, którymi porosły 
klomby i trawniki, sczerniałe murki, rozłożyste drzewa, gąszcz 
krzaków, cień zagajnika, opadające tynki przypominały polskie 
dwory, przenosiły odwiedzającego w przeszłość, w miniony 
i bezosobowy czas. Ten dom, ten park były wyzwaniem nasze
mu stuleciu, były jakby symbolem, że czas wolno zatrzymać: 
a jest to jedyna niemożliwość na tym naszym świecie. W domu, 
ubogim i próchniejącym; znajdowała się na prawo od wejścia 
biblioteka: i widok tych książek, pieczołowicie zebranych, po
numerowanych, pokatalogowanych, starannie odkurzonych, po
układanych na długich półkach aż po powałę - w tym domu, 
\V którym nie było mebli, nie było opału, nie było nic - jeszcze 
zwiększał poczucie wyzwania światu, epoce, życiu, jeszcze po
głębiał wrażenie bezsensowności, jeszcze wyostrzał wrażenie 
zaczarowanego domostwa. 

Mieszkańcy "Domu Kultury" odpowiadali ramom, w któ
rych się znaleźli. Zaden z nich zapewne nie był człowiekiem 
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normalnym: wszyscy nigdy nie powinni byli znaleźć się pod 
jednym dachem, a znalazłszy się nie powinni byli nigdy pod 
nim wytrzymać. Jednych znałem dawno, innych wcale, sądzi
łem, że niektórych znałem dobrze, 'innych mniej. Złudzenia, 
złudzenia. Zawsze przypominają mi się mądre słowa Jasia 
Rostworowskiego w przeddzień jego zrzucenia w Polsce ja
ko kuriera Londynu, z której to tragicznej misji nie miał nigdy 
powrócić. "Mój drogi, mówił mi ten niezwykle uroczy i inteli
gentny chłopak, naj inteligentniejszy z tak utalentowanej rodziny 
Rostworowskich - i mówił to a propos kogoś zupełnie innego 
- mój drogi, im dłużej żyjemy, tym bardziej zdajemy sobie 
sprawę, że nie znamy nikogo, że najbliżsi są dla nas jedną 
wieczną niespodzianką I" 

• 
Przez lata współpracowałem z pismami Giedroycia, z 

"Buntem Młodych" potem z " Polityką" . Miałem z Gied
royciem dobre, nawet przyjazne stosunki, ale, by użyć zwrotu, 
który dzisiaj brzmi trochę staroświecko i pretensjonalnie, il n'y 
avait pas entre nous d' at6mes crochus. Dla mnie przez całe życie 
dobrobyt, wzrost bogactwa były miernikiem mych zaintereso
wań: pasji Giedroycia dla sprawy ukraińskiej, jego wiary w 
"młodych", jego namiętnego poszukiwania nowych talentów, 
jego zeza na lewo, jego feblika dla "postępowego" frazesu 
nigdy nie dzieliłem. Ani jego roli politycznej, ani jego poglądów 
nigdy nie traktowałem bardzo na serio. Byłem tylko o parę 
lat od niego starszy. Ale, wychowany jako benjaminek zmur
szałych, wymierających Stańczyków krakowskiego "Czasu", 
miałem jakieś dziwne przeświadczenie, że tylko ludzie starsi 
ode mnie są naprawdę "poważni", że tylko oni się liczą. Na 
Matuszewskim kończyło się pokolenie, w którym upatrywałem 
przywódców i przełożonych. Wobec Giedroycia miałem stosu
nek przyjazny, ale pobłażliwy. Wydawał mi się miłym, zapa
lonym studencikiem . 

• 
Wojna nas rozdzieliła, tylko bardzo z rzadka i bardzo 

z daleka dochodziły mnie jakieś stłumione echa działalności 
Giedroycia z Bukaresztu i z Tobruku, z Iraku i z Włoch. Były 
to wieści .równie nie realne, jak echa z zaświata. Aż kiedyś już 
pod sam koniec wojny zjawił się w Londynie przystojny, ele
gancki porucznik, troszeczkę tylko przyprószony siwizną, zaw
sze zabiegany, zaaferowany, konferujący, zalatany. Wydał mi 
się obcy, daleki. Zrozumiałem, że by się z tym nieznajomym 
zapoznać, by z nim jakiś kontakt nawiązać, trzeba będzie au
żego wysiłku: i w nastroju beznadziejności roku I945, na ten 
wysiłek nie miałem ani sił, ani ochoty. 
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• 
Więc dopiero w tej cienistej! 0I?uszczon~j sad'ybi~ na .Laf

ficie ten kontakt się odnowi~, ozywIł, prawie za~le~mł: m.g?~ 
zbyt intymnie, bo Giedroy.c Jest z natur:r samotmklem, d~lslaJ 
bardziej niż dawniej. C'est un homme qUt ne veut pa~ se ltvr.er, 
a może nie potrafi. Ze zqziwieniem ~konstatowałem, Jak ~wlen 
zaciekły upÓr stał się dominantą Jego charakteru. Moze był 
taki zawsze. Może dawniej swój egocentryzm n:askował sn:ut-
nym uśmiechem wielkich oczu zza rzęs wschodmego królewicza 
z bajki. Teraz cały Giedroyc stał się bardziej suchy, surowy, 
ponury, posępny. Stał się człowiekiem idei, a może obsesji. 
Jakiej? 

• 
Nie, to nie była obsesja kariery,. ani tym bardzi~j s~worzenia. 

imperium prasowego. Myślę, że Gledroy~ wywodzI Się z ra.sy 
polskich ideologów. Ci wyrośli. na · podło~u . romant~zn:u: wie
rzyli, że żarem we.wnętrzn.ym, ze .na~rzmlem~m wolI, ze skon
centrowaniem wysiłków, ze natęzemem patnotyzmu, szlachet
nością wyrzeczeń można bieg wypadków zmienić, można je 
nagiąć do własnych ideałów. Pozytywizmowi ci ludzie tylk~ 
słowne składali nołdy, nie wierząc ani w wymowę faktów, ani 
tym bardziej cyfr, ani w przemożne znaczetlie. czynnik?w ma
terialnych. Zestrzelmy nasze wole, nasze zapały, ramię przy 
ramieniu, jeden za wszystkich, zawsze pełni zapału, zawsze 
pełni ofiarności - wołali - a możemy odnieść zwycięstwo. 

• 
Gdyby mi powiedziano w I939 roku, że po dwudziestu 

latach Giedroyc będzie tym z moich rówieśników, który potrafi 
stworzyć sobie własny organ, własną platformę, własne środki 
egzystencji, uniezależnić się od koniunktury, od czynników 
politycznych, nigdy bym w te przepowiednie nie uwierzył. Tylu 
innych wydawało mi się zdolniejszych, o większych talenta<;:h 
realizatorskich . Dzisiaj jeszcze patrzę na rezultaty jego wysił
ków z niedowierzaniem, raczej niż z podziwem. Jak on to zro
bił? Jak to się stało? St. Mackiewicz, doświadczony redaktor 
i znakomity publicysta, nie potrafił pisma utrzymać, a rocz
niki "Lwowa i Wilna", które ukazywały się czas jakiś po woj
nie, nie przysparzają mu laurów. Wielkie stronnictwa nie po
trafiły utrzymać swych publikacji. Pisma o dużych nakładach 
robią bokami, a poziom ich napełnia czytelników bardziej wy
brednych zażenowaniem. W jaki sposób Giedroyc potrafił stwo
rzyć sobie pozycję, stać się instytucją, nadać sobie indywidualne 
oblicze? 

Od ideologów Giedroyc pożyczył przede wszystkim zawo
łanie: "Mierz siły na zamiary". Londyński "Dziennik Pol-
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ski" pragnie być pismem informacyjnym: gdy tylko poza te 
ramy wychodzi, jego próby kończą się mało fortunnie: aż zbyt 
często przegranymi procesami o zniesławienie. "Wiadomości" 
są jakby rejestrem literackim, a w dziedzinie ideowej ograni
czają się do odbicia nie tyle myśli, co przesądów przeciętnego 
emigracyjnego Polaka. Giedroyc wsiadł na wielkiego konia. 
Chce stworzyć pismo, które byłoby "ideologiczne". Chce na
rzucić jakiś program. Jego pismo ma być sztandarem. Podczas 
gdy Grydzewski ogranicza się do prezentowania całego wachla
rza ludzi pióra na emigracji, z leciuchnym tylko faworyzowa
niem starych Sk.amandrytów czy też rzadkich, i dość zmien
nych późniejszych faworytów (ongi Ksawery Pruszyński, póź
niej Zygmunt Nowakowski, Hemar, Lechoń, Wierzyński, 
Stroński, i Sakowski, dzisiaj Pandora, Big Ben, Silva Rerum, 
Jan Rostworowski), "Kultura" stale wysuwa kogoś na świecz
nik, choć w ciągu dwunastu lat niejedną widzieliśmy w tym 
względzie voltę: jeden Józef Czapski utrzymał się w tej roli 
przodującej, podczas gdy Wraga, Wańkowicz po kolei ze 
szczytów spadali do krainy cieni. Bardziej stałą okazała się 
pozycja Hostowca-Stempowskiego, choć nigdy nie jarzyła się 
jak gwiazda pierwszej wielkości. Z biegiem lat Mieroszewski 
urósł do roli Wernyhory; Miłosz stał się wieszczem, a Gom
browicz sumieniem narodu. Giedroyc serwuje wszystkie te asy 
z przekonaniem, z impetem, z furią, z pasją: za każdym 
razem wymaga podziwu, respektu, nawet uczucia dla swoich 
ulubieńców. Nie toleruje ich negowania, nie znosi zastrzc· 
żeó: prawdziwy czytelnik pisma ma ich nosić w sercu. Na 
swoich ulubieńców Giedroyc pa.trzy omaiże z ojcowskim uczu
ciem dumy. W polityce francuskiej (przed-gaulleowskiej) istniał 
utarty zwrot son pouZain, "źrebak", co oznaczało wychowanka, 
protegowanego tego a takiego to polityka. Tak więc mówiono 
c'est Ze poulain de Mendes-France, c'est Ze poulain de Bidault. 
Giedroyc ma podobne reakcje. Nie są one dyktowane osobistą 
przyjaźnią. Są, na mój gust, irracjonalne. 

• 
Co łączy tych koryfeuszów "Kultury"? Czy tylko przy

padek? Czy tylko fakt, że niek.tórz~ z ni.~h z~aleźli się wspólnie 
pod pręgierzem Katona naszej emIgracJI, nIezłomnego rycerza 
Niezbrzyckiego? Czy też nazwiska kolejnych współpraco~ni
ków "Kultury" układają się w jakąś arabeskę, niezrozumlalą 
na pozór, ale jednak dalącą się odczytać i odcyfrować uczonym 
specjalistom od hieroghfów? 

• 
Są zapachy mocne, i są takie, których nie można określić. 

Te niuanse są łatwo uchwytne, gdy opierają się o zrąb fana-
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tyzmu : łatwo je wyśledzić u Józefa Mackiewicza, który siebie 
uważa za jedynego człowieka na świecie walczącego z bolsze
wizmem, łatwo je zdefiniować u Wragi, który sądzi, że poza 
nim wszyscy są bezwiednymi narzędziami inspiracji bolszewic
kiej. Ale Giedroyc nie jest fanatykiem. Każe tylko wierzyć, 
nie tyle w siebie, ile w "Kulturę". Jej linia może wydawać się 
zmienna, chaotyczna, zygzakowata. Wszystko jedno. Wyz
nawcy mają ją czytać nie jako pismo zajmujące, poddające pew
ne pewne tezy do rozważania, do przedyskutowania, ale jako 
swego rodzaju biblię. "Kultura" ma kształtować umysły, for
mować poglądy, narzucać poglądy, stwarzać opinię· 

• 
Łatwo zdefiniować oblicze londyńskiego "Dziennika " : 

hurra-patriotyzm plus niezłomne giermkowanie Anglii, wierność 
ideologii "Wielkiego Marszałka" i walka do upadłego z So
wietami. ,,~Tiadomości" zachowały jakiś posmaczek liberaliz
mu dziewiętnastowiecznego, plus "postawę narodową", znaj
dującą wyraz w wojowniczym stanowisku wobec Anglii za Jałtę, 
Rosji za Katyń, Niemiec za Oświęcim, rządu w Warszawie 
za cenzurę. W tajemniczy sposób w swym redakcyjnym tyglu 
Grydzewski skojarzył swój dawny liberalizm z tradycją endecką 
i sanacyjną, w doza<;1l bez mała irreprochables. Gdzie "Dzien
nik" szarżuje dla mafuczkich i prostaczków, tam "Wiadomości" 
przychodzą z odwodem dla wybrednych i wyrafinowanych. Czego 
nie dokona Bregman brutalnym atakiem frontowym, tego dop
nie Pragier swym wykwintnym floretem. 

• 
Ale "Kultura"? Ale misternie rozłożone kohorty Gied

roycia? Zapewne, ma i on swoją starą husarię spod znaku 
Piłsudskiego. Sędziwy Sokolnicki potrafi zadąć w surmy be
ckowskie, z niezrównanym talentem wykazać, jak to cały świat 
mylił się i błądził, błąkał się w złudzeniach, oddawał się mami
dłom, jeden natomiast Wielki Marszałek nieustannie wyczuwał 
rytm historii. Zapewne Kawałkowski nadal potrafi wywieść, ile 
de Gaulle zawdzięcza naukom mistrza z Sulejówka. Ale obok 
tych ariergardowych bojów "Kultura" roi się od wkładów 
subtelniejszych : pełno w niej podczaszych, którzy sączą napoje 
bardziej wyrafinowane, o etykietach mniej przejrzystych, a więc 
bardziej upajających. Hostowiec, łacinnik niezrównany, Pe
troniusz naszej literatury, godny pozowania w balecie "śmierć 
~arcyza", propaguje sceptycyzm, sięgający dalej niż sama 
hteratura. Miłosz nam każe wierzyć, że "lewicowość" sama 
przez się jest równoznaczna z cnotą: w jej walkach, w jej 
sZ~rpaninach, w jej błędach należy szukać drogi do Prawdy. 
Mleroszewski rozwija bez końca tezę : pas d' ennemis a gauche! 

8 
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• 
:\-Iożna by oczywiście napisać długi wywód na temat lewi

cowego werbalizmu, można by rozwodzić się na temat różnic, 
które muszą dzielić tych co wierzą w politykę czystą, a tych, 
co wyrośli na technokracji i ekonomii, a więc co w gruncie 
rzeczy uważają, tak jak i marksiści, że czynniki materialne 
kształtują świat. Można by wywodzić, że ta wzajemna attirance 
ekstremów kapitalizmu i marksizmu jest znacznie większa, niż 
między marksistami a odłamami radykalizującymi. Ale można 
podobne wywody snuć niemal z każdej innej okazji: i tak np. 
dla europejskiego lewicowca zmiana ustroju w Hiszpanii może 
wydawać się pilniejsza, niż dokonanie w tym kraju masowych 
inwestycyj: natomiast i przedstawiciele wielkich banków nowo
jorskich, i teoretycy komunizmu zgodnie będą Hiszpanom za
lecać skoncentrowanie wszystkich sił na dokonaniu masowych, 
miliardowych wkładów. W Egipcie, nasz rodak, Józef Ruciń
ski, dzisiaj dyrektor Banku Swiata, daje Nasserowi rady wielce 
podobne do tych, których Moskwa udziela i Arabom i swym 
satelitom: radzi mu trzymać płace, ścinać konsumpcję a for
sowa'ć inwestycje produkcyjne. Nawet w liberalnej Francji 
Pinay odrzuca koncepcje socjalistów i radykałów - nakręcanie 
ekspansji przez wzrost konsumpcji i wyższe płace - a zaleca 
oO'raniczanie plac, zwiększenie inwestycji. Myślę, że każdy, 
kto dobrze zna swą liberalną ekonomię, może znaleźć łatwo 
wspólny język z marksistą, łatwiej w każdym razie niż z tymi, 
którzy negują prymat zjawisk ekonomicznych. Za dawnych 
czasów przyjemniej mi się dyskutowało z Michałem Kaleckim, 
zawsze silnie prokomunistycznym, niż z Bobrowskim, Józefem 
Poniatowskim, czy ludowcami. Dzisiaj łatwiej mi rozmawiać 
z Ciołkoszem, niż z Bieleckim. 

• 
Ale myślę, że lepiej będzie dać spokój tym sporom: musimy 

się pogodzić ~ ~yślą, że m!ęd~y szk<;>lą ekonomii. a szkołą 
polityki czystej mgdy prawdziwej symbIOZY, prawdziwego zro
zumienia być nie może. Pinay współpracuje z de Gaulle'm : po 
cichu ubolewa nad jego brakiem "muzykalności ekonomicznej", 
zapewne nieraz sobie powiada: ce qu'il est bouche. Erhard 
nie ukrywa, jak bardzo Adenauer go irytuje i drażni. W Anglii 
Churchill był zawsze bete l10ire Treasury. Wychowany na 
odmiennej formacji umysłowej, wiem że będę się zawsze gdzieś 
w jakimś punkcie różnił z poglądami Giedroycia. Ja mu się 
będę wydawał nudnym pedantem, z bzikiem na temat maltu
zjanizmu, z brakiem wyczucia i szacunku dla impoderabiliów, 
dla różnic ideowych; mnie będzie się wydawał raz po raz 
mętny i wyzuty z realizmu. Nigdy żaden z nas drugiego nie 
przekona. Trzeba się z tym pogodzić i dać spokój sporom, które 
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nie mogą doprowadzić do uzgodnienia poglądów I stanowisk . 
\Vracam więc do feli etonu czy pastiszu: spróbuję bawić, nie 
tłumaczyć , 

• 
Czasy heroiczne " Kultury" . Przygarnięty przez Giedroycia, 

mieszkam w tej bibliotece, na dwa piętra wysokiej : śpię na 
polowym, żelaznym łóżku, przykrytym wojskowymi kocami: 
w środku stoi piecyk żelazny, dymiący, przedpotopowy, z długą 
rynną z blachy, która, kręcąc się i sztukując, dochodzi do 
okna i, opatulona starymi gazetami, przez nieszczelną szybę 
wyprowadza dym z pieca. Do tego żelaznego piecyka zgrabia
łymi rękami znoszę z piwniczki drwa, i co godzina weń z tru
dem wciskam po jednym klocu, po małym bierwionie, po czym 
pogrzebaczem poruszam żużle, rozniecam zamierający płomień, 
aż nowe bierwiono się zajmie: co za radość, gdy wreszcie 
w tej zziębniętej skrzyni żelaznej znowu buchnie ogień! Po 
czym, w trzech sweterkach, w kusym płaszczyku, z kocem na 
nogach, skulony jak najbliżej piecyka, w kulawym krzesełku, 
czytam Prousta czy Beaudelaire'a. Kulturalny człowiek czy 
wariat? Zapewne to drugie! 

• 
Na dworze .zi.ąb grudni.owy: już o czwartej się ściemnia, 

od Atlantyku wieje zrnarzOlęty podmuch, ale zawsze jakby z 
p~dszewką . nadchodzącej odwilży, z zapaszkiem wiosny. Po 
uhcac~ Laff!tte'a szybko przebiegają ludzkie cienie, załatwiające 
ostatnIe dZienne sprawy przed udaniem się na spoczynek: 
59 f1's de creme, cent grammes de beurre, une baguette, d:u 
rou~e a 12 delJ.res, cała Francja .. Są dzieci, przedwcześnie- po
'~C3:zJ?e! o głoslka~h ostrych, śpiczastych (pointus), już roz
rozmające g:a~unkl . sera, w~tość mięsa, ostrość przyprawy . 
Drobne, mmeJsze, Jak w Niemczech czy w Anglii, ° oczach 
zamyślonych, jakby uginające się pod zbyt wielkim dziedzic
twem. Piękniejsze są włoskie. Zdrowsze są niemieckie. Grzecz
niejsze są angielskie. Ale może "duch - wieczny rewolucjoni
sta" upodobał sobie te cherlawe dziewczynki, bez wyraźnego 
tyP\!, bez rysów klasycznych, chude i wymizerowane, drobno
kościste i cienkonogie, tych chłopaków bez rysów, ni to 
?lond, ni to szatynów, dość brutalnych, dość brudnych, ale 
zywych, ale myślących, ale już krytycznych. Te Francuzki za
b!eg~ne, o .twardych, zimnych oczach, o ostrych rysach, uoso
bleme walki o byt - przeciwstawność popularnych wyobrażeń 
o "łatwych" paryskich kobietach. I wreszcie te starsze panie: 
na czarno ubrane, z cieniutkim skrawkiem jakiegoś futerka 
\\' obramowaniu kołnierza od płaszcza - jakby breloczek który 
ma świadczyć o pochodzeniu z lepszej sfery. Wszystko to 
dygocące, skulone, zziębnięte. A potem "Park": dawny ogród 
zamku, zbudowanego jeszcze za Ludwika XIV-go przez Ma 1'-
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kiza de Maisons, potem własność różnych grandów, z hr. 
d'Artois, późniejszym Karoiem X włącznie, potem apanaże 
marszałka Lannes, księcia Montebello, darowane mu przez 
Napoleona: a wreszcie, po śmierci jego wdowy, własność 
bankiera Ludwika Filipa, rywala Rotszyldów, Laffitte'a, który 
własne nazwisko dodał do prastarej nazwy: Maisons sur Seine. 
Fortuny wielkich finansistów nigdy nie są trwałe: więc już 
w końcu XIX wieku potomkowie miliardera sprzedali państwu 
Zamek (mieści się tam marne muzeum), i rozparcelowali wspa
niały park. "Avenue N~colas II'.' (która mnie zaws~e. 9ziała 
na nerwy) jest zapewne Jed~ną tej ~azwy ~a całym dZlsl.e)szym 
świecie: i lepiej od wszelkich tabltc pamiątkowych śWiadczy, 
kiedy to osiedle powstało. 

Wracając z miasteczka, przechodząc obok dwóch pawilo
nów które po dziś dzień znaczą granice magnackich dzierżaw, 
szło' się długą aleją, znaczoną willami bogatej burżuazji de la 
belle epoque,' ale wyrwy w płotach, nieodmalowane sztachety, 
zapuszczone dróżki świadczyły o przewrotach socjalnych i ma
jątkowych w burzli:vym XX-ym wieku. P<;>tem trz.eba było )?r~e
biec rodzaj zagajnika, po omacku, w ciemnościach , omijając 
drzewa i krzaki, zarośla i rowy: i ilekroć z tych gąszczów 
dobiegałem do furtki, pr<;>wadzącej do "mego" Laffitte'u~ c~u
łem jak ciężar spadał mi z serca, a z gardła odpadały Jakieś 
kleszcze. Były to zresztą szczęśliwe czasy, w których tylko 
vendetty Korsykanów dostarczały dreszczyków zapóźnionym po 
wertepach i nocy przechodniom: strzelaniny Algierczyków ni
komu wówczas jeszcze nie przy<;hodziły .d? głowy .. Y" alei ~o 
z rzadka oświetlonego domu biegłem JUZ raźniej I weselej: 
wnet szczekanie poczciwego Blacka, wówczas młodego szcze
niaka, dzisiaj czcigodnego starca, stwarzało atmosferę ~omu 
i własnego gniazda. Po grudniowej szarudze, nawet zimny 
hall wejściowy wydawał si~ przyt.ulny. Zar~ n!! ~ewo I?ożI?a 
było się umyć w 10dowa~eJ wodZie :ozpadaJąceJ ~Ię ł.azlenki: 
a już z kuchni rozlegał ~Ię głos ~os~ Hertz, wołaJ~<:ej: ."Ko
lacja, kolacja". Ta kuchnia była mi mlh:, bo b:yła n~jcleplejsZYI? 
zakątkiem tego dziwnego domu . Wyłozona białymi kafelkami, 
ze stołem drewnianym, który wypełniał prawie całe wnętrze, 
kuchnia ta była ośrod.kiem życ~~ Laffitte:u.: tutaj dwa razy 
dziennie mieszkańcy Się schodzllt na posiłki, lekturę poczty, 
wymianę zdań; tutaj planowano numery ,,~u1tury", tutaj wy
ceniano szanse pr.enumeraty, rzucano prOjekty, dysku~owa~o 
znajomych, wspominano dawne cz~sy. U gł?",:y s~ołu, ':'IS-~-VIS 
jedynego okna zasiadał Jerzy Giedroyc, lUZ nI~ oble~u]ący 
młodzieniec, już nie genialne dziecko, ale czł~wlek dOjrza!J, 
przedwcześnie posiwiały, trochę celebrujący patnarcha, skupIo
ny godny, dostojny, z rzadka uśmiechnięty, raczej z wyrazem 
zb~lałym, często kraczącym. Pamiętam, ja~ nie~az hr:wi mu 
się stroszyły, twarz mu się boleśnie wykrzywiała, I cedZił przez 
zęby, po przeczytaniu jakiegoś papierka: "Po tej ostatniej 
podwyżce papieru już naprawdę nie wiem czy potrafimy wy-
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dać następny numer "Kultury " . Cisza grobowa na tę wieść 
na chwilę zalegała ubogą kuchenką, aż Zygmunt Hertz prze
rywał ten nastrój apokalipsy opowiadaniem starych warszaw
skich kawałów. "Z taką brodą". Ale efekt był, czar pękał, 
103 1'ouge robił swoje, zaczynano pleść trzy po trzy, ten wspomniał, 
że X jest świnią, inny go bronił, życie odbierało swoje prawa: 
nawet nachmurzony Giedroyc czasami się uśmiechał. Gdyby 
mnie dzisiaj zapytano, co było ważniejsze: czy treść numerów 
" Kultury " , czy te ubogie agapy - to bym bez wątpienia po
wiedział, że te drugie. "Trudniej dzieó dobrze przeżyć, niż 
napisać księgę". Trudniej na pewno stworzyć jakieś kółko 
zgrane, zaprzyjaźnione, poświęcone wspólnej i umiłowanej pra
cy, niż stworzyć wydawnictwo. Można napisać powieść o Bou
yard et Pecuchet, można stworzyć arcydzieło, opisując banalne 
życie jakiejś pani Bovary - nie da się nic powieściowego napi
sać o funkcjonowaniu "New York Times'a" czy General Mo
tors. Ale ci sami ludzie, gdyby się byli zgrupowali dla prowa
dzenia drukarni, a nie redakcji (a byłoby to możliwe), byliby 
retrospektywnie zupełnie nie interesujący, na~et gdyb:>: byli . 
zrobili milion)'. Albowiem właśnie tylko poczuc~e posłannictwa, 
domieszka pracy umysłowej, polityki, jakiejś postawy wobec 
życia czyni ludzi interesującymi: żadne pieniądze, żadne inte
resy nie mogą mieć tej atrakcji, jaką daie chęć, choćby r<;>man
tyczna, choćby nierealna, choćby donkiszocka wpływania na 
losy jakiejś części ludzkości. 

Być może to kółeczko "Kultury" znajdzie kiedyś swego 
Prousta, który przecież tyle setek stron poświęcił opisom du 
petit cercle, śalonu Verdurin. Analogii nie ma oczywiście żad
nych. Między kółkiem Giedroycia i Ze petit cercle Ve1'dunn za
chodzi jednak jedna analogia: oto we wszystkich tych ugrupo
waniach byli, i są Zes fideles. wierni, którzy stanowią trzon, 
i ośrodek, ' i szkielet, i armaturę: a poza tymi fideZes już byli 
i są tylko obcy. Otóż w tym kółku "Kultury" (realnym i praw
dziwym, podczas gdy jej "Zespół" jest fikcją) byłem i jestem 
outsiderem. Nie identyfikuję się z nim, i wiem, że jestem w 
nim uważany za ciało obce. Co najwyżej, używając terminologii 
naszych stronnictw politycznych, mogę uchodzić za "sympaty
ka". I to letniego. I to do odwołania . 

Mimo tego, te Verdurinowskie kółka mnie interes';1ją, i to 
"Kultury" bardziej, niż ,!Wiadomości". Ty~h o~tatnJch. był? 
bardzo wiele a wspólną Ich cechą był snobizm ltterackl. Juz 
przed trzydziestu laty trafiłem na ostatnie miejsce w długim 
ogonku admiratorów i wielbicieli Janeczki Konarskiej, ślicznej, 
modro-i wielko-okiej blondyn)', \\. której się wówczas k~chał 
Kazimierz \Yierzyt'1ski, a która w końcu wyszła za mąz za 
Antoniego Slonimskiego. Przez respekt dla hUrl!0rów pięknej, 
bogatej i utalentowanej kobiety, żelazna gwardia wyznawców 
"Wiadomośc i " tolerowała mnie (choć z wewnętrznym jękiem 
Oburzenia) w wybranych cenaclach "Ipsu" i " Ziemiańskiej " : 
było tam kilku wielkich poetów i pisarzy, było trochę bubków 
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i snobów, trochę gagatków z ' MSZ-etu, nieszczęsny "Tonio" 
Sobański, pozer filosemityzmu, ekshibicjonista anglofilii, było 
trochę sanatorów, szukających jakiegoś lakieru dla własnej ru
baszności i braku obycia, były leciwe i mniej leciwe damy, 
nadrabiające literaturą brak powabów naturalnych; i był Antoni 
Borman, niejako reprezentujący zawsze niewidzialnego "le 
grand Mamamouchi". Całe t.J, jakże różnorodne towarzystwo, 
łączyło jedno wspólne uczucie: my tutaj przy tym stoliku jes
teśmy samą śmietanką cywilizacji i kultury polskiej, poza nami 
jest tylko wulgarna Beocja, a pfe, a pfe... Później po latach 
spotkałem się z z~lpełn~e analogicznY11? z~awiskiem, gdy w po
wojennym Lond)'l1Ie, mieszkałem czas jakiś w przytułku dla pol
skich pisarzy przy Finchley Rd., o drzwi od Herlinga, o piętro 
nad Tadzie;;" Nowakowskim, o piętro poniżej Broncla. Bieda 
u nas wszystkich aż piszczała, i ona skuwała nas wszystkich, 
zdawałoby się, żelazną obręczą. Ale czasami Herling i jego 
pierwsza żona, jakżeż miła Krystyna Domańska, wydawali 
rodzaj przyjęcia, zapewne kosztem niedojadania przez miesiąc, 
i właśnie wówczas zapraszali tylko "intelektualistów", tylko 
le petit cercie, tylko les fi d eLe s , a więc byli tam Pragier i Za
horska, i Terlecki z Tolą Korjan i Staś Baliński, i Ciołkosze, 
i takie w ogóle bardzo fajne, i bardzo wyrafinowane umysły, 
a Tadzio Nowakowski, i Bielatowicz, i ja zostawaliśmy za 
drzwiami. I czułem, że Herling uważa, że w kółku współpra
cowników "Wiadomości" należę do drugiej klasy, coś co się 
toleruje, ale co nie należy do jądra, do inner circle. Do grona 
już nic wybranych, ale choćhy powolanych. I tak było zawsze. 

• 
Otóż tak samo, wśród fideles "Kultury" jestem outside

rem, i wiem, że nigdy tej niewidzialnej linii, która będzie mnie 
dzielić od Mieroszewskiego czy choćby Jeleńskiego nie prze
skoczę. Tylko tutaj wątkiem du petit cercle jest co innego. 
Nie wiara, że "poza nami niC' ma polskiej kultury", że "my 
jedni ferujemy o niej beza~el.acyjne wy~?kl". Myślę,. że. praw
dziwych wyznawców paryskiej "Kultury łączy raczej wiara w 
jakąś wspóln.ą ~isję~ że ci, c<;> się d<?Oko!a tego czas~pisma 
grupują, słuzą pkleJś wspólnej Spr?Wle, ze r~zem mają coś 
stworzyć. ~'Ioże zbawią Polskę· Y{oze stworzą Jakąś symbiozę 
między Polską a emigracją. ~Ioże stworzą nową doktrynę dla 
polskiej lewicy. Może obmyślą nowy system polskiej poli
tyki zagranicznej. Te cele wydają mi się zmienne, chwiejne, 
często chaotyczne. Ale poza tym chaosem ukrywają ię dwa 
dążenia, bodajże stałe, i oba szlachetne. 

• 
Jednym jest właśnie wiara w to posłannictwo. Wiem: 

może to brzmieć i wyglądać śmiesznie. Ale jednak, bez tej 
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wiary ~szelk~ pra~a n~. emigracji, .polityczna, literacka czy 
wyda':"Olcza, Jest Olemozhwa. Inaczej każdy by się przerzucił 
na d~tałalno~ć Z2;robkową. Zakła?a się drukarnię, szuka się za
mÓWień angl~l~kl~h cz~ francuskich, i robi się forsę: ale wów
czas. - to. lUZ Jest me to, wszystko brzmi fałszywie, każde 
zda!'ll~ patriotyczne wyd.aje się brakiem taktu, jeżeli nie wręcz 
bluzmerstwem. A FranCJa, a Paryż są tak ponętne. Łatwo być 
ascet~ w Polsce: bo gdzie są tentacje? Nie trudno o to w 
Anglll.: bo ~Vyspa,. p?z~ snobizmem, innych rozkoszy dostar
czyć nie moze. Ale }ezel.1 pod samym Paryżem Giedroyc i jego 
towarzysze wyrzekają Się samochodu teatru boHes de nuit 
kolekcjo~ow~nia ~ebli i obrazów, d~brych ~biadów i stosun: 
ków z .w~elklm ~wla~em po. to, by wydać jeszcze jedną książkę, 
by udzleltć goścmy Jeszcze jednemu ubogiemu rodakowi z kraju 
czy z Londynu. -:- to takie of!ary byłyby niemożliwe, byłyby 
na~et z:vyr<;>dmemem, gdyby me były podejmowane w przeko
namu, .ze Się w ten sposób służy Sprawie. I ta służba musi 
być zWiązana z po~zuci~m Misji: Bez .Giedroycia "Ku!tura" by 
me P?wstała, t.a~ Jak Się bez. n.lego me utrzyma. Moze przyjść 
człowiek ~dolme)szy, o bardZl~J wyost.rzonym zmyśle politycz
nym c~y lt!erackl~. Wszy~tko Je~no: pismo upadnie. Wydawni
ctwa Się me ostoją. Les f/deles Się rozlecą. W Polsce mieliśmy 
dużo "rodów", wielkic.h i małych, zasłużonych i nikczemnych: 
ale duch?wych spadkob.lerców nikt nigdy nie zostawiał. Gdzie był 
spadkobierca Piłsudskiego? Gdzie Sikorskiego? Po śmierci 
~1atuszewskiego,. grono jego przyjaciół wydało zbiór czy wybór 
Jego artykułów, mformując w przedsłowiu, że "dzieło jego nie 
umrze" ~ Tymczasem umarło całkowicie, i żadnego kontynua
tora Matuszewski nie zostawił. 

• 
A dr~ga w}elka. sila ,!Ku1tu~y" (to znaczy Giedroycia) _ 

t~ chęć m~zaleznoścl. Moze .chwII?-m.i przybier.ała formę draż
nl~cą· Moze przesadną. ~1oze dZlecmną. Moze czasami cho
d.zdo o n.ieza~eżn?ść d~a niez::le~ności, o.l:na1 ? przekomarzanie 
Sl~ . Ch\~!l~l. mta~o Się wrazeme obseSJI. Niektórzy zarzucali 
~le~royclowl ze dz!a!a na zło~ć. Ale w tej pasji znalezienia dla 
siebIe włas~ego ~leJsca był I cel, i rozum. Mit jedności, tak 
wśród ~as 'l-yw~, Jest bezs~nsowny. W latach 1914-18 byliśmy 
skłócem na noze, a wyszliśmy z tej potrzeby z nieprawdo~
d?bnym sukcesem. W latach 1939-45 byliśmy zjednoczeni Jak 
nigdy! a wyszliśmy .po~ru~hotani. L!n!a naszych władz emi
g~acy]ny~h .mog!a mi mekledy bardZiej odpowiadać, niż linia 
Giedroycia: al~ Jest dobrze, .że była i jest inna. Sam na pewno 
wałczy/bym o mne odchylema od naszych oficjalnych tez, .'lle 
nade. wszr~tk.o' trzeb<l; i naszym. emigra~yjnym czynnikom "mia
rodajny,? '.1 czynmkom krajowym, I czynnikom zachodnim 
unaoczmć, ze redaktor polski, i pisarz polski mają prawo 
do własnego zdania, że nie ma względów, które by pozwalały . . 



40 W.A. ZBYSZEWSKI 

komuś swoje zdanie narzucać, kogoś obwoływać "zdrajcą", 
dlatego tylko, że jest innego zdania. Naturalnie, jak zawsze, 
zrobię jedną poprawkę: jeżeli wolność prasy ma być ograniczo
na tylko do redaktorów, a nie i do współpracowników, to żad
nej wolności prasy nie ma. Chodzi o to, by każdy piszący 
pewnego kalibru mógł się wypowiedzieć, X. Kantak tak jak 
Józef Mackiewicz, Giertych równie dobrze jak Sławoj, Honig
will tak samo jak Pobóg, Ciołkosz jak Goetel, Grabowski jak 
Stabl. Gdy się stwarza syndykat wydawców, drugi radiotów 
i trzeci polityków, a wreszcie estetów i krytyków - to prze
stańmy mówić o wolności słowa. 

• 
Myślę, że właśnie dzięki tej niezależności, zarówno finan

sowej jak i moralnej, Giedroyc zdołał zachować dla siebie 
i swego pisma własne, indywidualne oblicze. Nigdzie nie ma 
dobrych opracowań w jaki sposób poszczególni publicyści czy 
wydawnictwa wpłynęły na przebieg wypadków: bo są to rze
czy nieuchwytne i niewymierne. Po dziś dziel~ toczą się spory, 
w jakim stopniu filozofowie XVIII-go wieku przyczynili się do 
wybuchu rewolucji francuskiej. U nas, ostatni historyk emigra
cji, sam dziennikarz i pisarz, publicysta i redaktor, Stanisław 
Mackiewicz, potrafił strony całe poświęcić jakimś Hryniewskim, 
Modrzewskim, nawet Ściborom i podobnym pionkom, których 
obecności, działania nigdy nic odczułem, nigdy nie zauważy
łem: a istnienie "Kultury" przemilczał, chociaż ta w jakimś 
stopniu wpłynęła na zachowanie się naszej emigracji, może 
nawet niekiedy na rozwój myśli w kraju. Na pewno wpływ 
XX Kongresu, odwilży w Sowietach, wreszcie zmiany w sto
sunkach amerykańsko-sowieckich był większy w Polsce, niż 
promieniowanie "Kultury": ale jednak myślę, że w jakimś 
stopniu wpłynęła ona na liberalizację pojęć w kraju, na rozluź
nienie barier, które dzieliły kraj i emigrację. Był czas, gdy te 
inicjatywy mogły wydawać się przedwcześne: dzisiaj, w obec
nej sytuacji. są one nieuniknione. 

• 
Już me tylko dła bloku sowieckiego, ale i dla Zachodu, 

Polska, nie emigracja, jest jedynym partnerem. Nie tylko 
Nixon odwiedza Warszawę, ale i Adenauer zwraca się do opinii 
w kraju, ignorując zupełnie opinię emigracji. Podobnież zacho
wują się wszyscy korespondenci i publicyści zachodni. Nie 
można zapoznawać faktów. Polska jutrzejsza powstanie w kra
ju, z ludzi krajowych. 

• 
"Lewicowy" Giedroyc jest na emigracji najlepszą żywą 

ilustracją wartości twórczvch kapitalizmu. Tyle zasobniejszych 
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pism i wydawnictw powstało pod egidą czynników politycz
nych, i pod ich kontrolą: gdzież są one dzisiaj? I to pytanie 
odnosi się nie tylko do wydawnictw emigracyjnych, ale tak 
samo do tych, które były finansowane przez "Polskę Ludową": 
ileż pieniędzy pomarnowano na to bagno?! 

Ale porównajmy chociażby tę samą Giedroyciową "Kul
turę" z tym "Voice'm", gdzie pracowałem 7 lat. Tu bieda 
z nędzą, groźba bankructwa co dzień, liczenie się z każdym 
groszem. 4 osoby na całą redakcję i administrację i pisma, 
i książek, - Giedroyc, jego brat, Zygmunt i Zosia Hertzowie, 
plus Józio Czapski i jego siostra jako rezerwy czy wolunta
riusze, a do tego goście, a do tego pomoc dla różnych pisarzy 
w potrzebie, a "pośrednictwo pracy" dla tychże pisarzy, a 
przejezdni z kraju, a tysiące drobnych spraw i kłopotów. Tam 
wspaniałe biuro, nadmiar personelu, luksusowe lokale, tele
fony, teleskryptory, chmary różnych urzędników, instrukcje 
co godzina, inspektorzy, cenzorzy, doradcy polityczni, słowem 
armatura, sztab już nie dla dywizji, ale bodaj armii. I co? 
I nic. Pracownicy schodzili się plus minus punktualnie, potul
nie wyrabiali godziny służbowe, wypełniali mechanicznie nie
wielkie pensum, którego się od nich wymagało, kłaniali się 
szefom, za ich plecami ich krytykując ile się dało, trochę plot
kowali, poza tym nudzili się, marnowali czas, odwalali kawałki 
a gdy przychodzili nowi szefowie dostosowywali się do nowego 
kursu, i tak życie mijało. I co zostało z tej całej działalności? 
Nic. Nie była ani zła, ani dobra, po prostu minęła bez śladu, 
nawet dla samych zainteresowanych, którzy rozstali się tak jak 
się rozstają pasażerowie w tramwaju, nic o sobie wzajemnie 
nie wiedząc, nie mając dla siebie żadnego zainteresowania. 
A tutaj paru ludzi przy minimalnych środkach potrafiło w 
jakimś maleńkim stopniu jakoś ten kompas polskiej przyszłości 
i polskiej myśli odchylić. Czy byłoby to możliwe, gdyby redaktor 
"Kultury" był wyznaczony przez jakieś biura, komitety, wła
dze? Gdyby jego wydatki były schematycznie szeregowane 
według jakichś przepisów buchalteryjnych? Giedroyc mimowoli 
jest koronnym świadectwem, o ile większą wydajność ma ini
cjatywa prywatna i prywatny kapitał, gdy znajdzie się w rę
kach inteligentnego człowieka! 

• 
Ta bezladna sylwetka "Kultury" nie może nawet marzyć 

o oddaniu a tmosfery twierdzy Polski emigracyjnej w Maisons 
Laffitte póki nie pokusi się o charakterystykę nie tylko Jerzego 
(:iedroycia, ale jego codziennych towarzyszy pracy: Zygmunta 
i Zosi Hertzów i Józia Czapskiego. Zygmunt Hertz - to nieraz 
Sanczo P a n a laffittowskiego Don Kiszota, i bez jego ziarnka 
realizmu, bez jego zmysłu humoru i dobrego apetytu, no i bez 
tego roboczego wolu Giedroyc by zapewne nie wyciągnął. Gdy 
sztab " Kultury" urzędował jeszcze na Corneille'u, ekspedycja 
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książek i numerów odbywała się z Laffitte'u, nie z Paryża: 
i .całymi dniami Zygmunt, niczym riksza, pchał taczkę wypeł
nioną po brzegi torbami, pełnymi książek. Czasem próbowałem 
mu J?Omagać, ale szybko rezygnowałem : zły stan mego serca 
był IdeaJną wymówką od przerażającej harówki. Ale on ze 
swą taczką nigdy nie ustawał, jak polscy zesłańcy w kopaJniach 
w Nerczyńsku. Rano, przy kawie, w szlafroku, otwierając pocz
tę, Zygmunt Hertz był zawsze zwiastunem dobrej nowiny. 
"Jeszcze jeden prenumerator" wykrzykiwał, albo: Znowu 
tysiąc franków na Dom Kultury". Poza tym uważa~' go za 
wybitnego ekonomistę i wielkiego fachowca w sprawach gos
podarczych. Gdy coś mówię, zawsze przyznaje mi rację. 

• 
o Zosi Hertz znacznie trudniej pisać, jak o Zygmuncie. 

\Vpływ kobiet jest zawsze większy, ale i bardziej nieuchwytny, 
niż .mężczyzn: wobec mężczyzn możemy być obojętni, wobec 
kobIet zawsze mamy stosunek bardziej osobisty, animozji cz,.o 
sympatii, odrazy czy attirance. Przez wieki kobiety wpływał v 
na les aJfaires tylko przez mężczyzn: dopiero w naszym stule
ciu wzięły się bezpośrednio do businessu, zresztą z coraz więk
szym powodzeniem: Elizabeth Arden, Helena Rubinstein, Cha
nel, tysiące innych założyły olbrzymie przedsiębiorstwa wyka
zały energię, talenty organizacyjne, rzutkość, których 'nikt by 
~ię po bi~ło~łowie j~.szcze w ro~u rgoo nie spodziewał. Sądzę, 
ze w kazdeJ redakcJI, ba w kazdym nawet współczesnym biu
rze musi być kobieta, która staje się, nie wiadomo dlaczego, 
ni.e wiadomo jak, punktem krystaJizacyjnym życia każdego z 
tych kółek. Hllman relations wszędzie zależą bardziej od kobiet, 
niż mężczyzn: największy bel-esprit nie potrafi założyć salonu, 
o. ~tmosferze domu ?c:cyduje żona, nie mąż, choćby najwybit
nIejszy. Nawet w ministerstwach, w ambasadach, w landarach 
radiowych, jakże bezosobowych, od sekretarek zależą stosunki 
biurowe: czy przeważa gniazdo intryg, zawiści i niesnasek, 
czy też przeciwnie ludzie różni, obcy, z natury sobie obojętni 
mo~ą ze SO?ą wS.P<?łżyć i \:-,spółpracow.~ć. W londy~skim S~rat
tOnie (polskim MlOlsterstvile InformaCJI czasów wOJny) odejście 
Stror\skiego stało się katastrofą nie w naj mniejszym stopniu 
z powodu zastąpienia sekretarki ministra, Mysi Bohomolec. 
kobiety rozumnej, wyrobionej, mondaine, taktownej, dobrze 
wychowancj, przez jakieś klempy z 'wyboru Kota. 

Za moich młodych lat egerią krakowskiego "Czasu" była 
korektorka, pani Alicja Vlróblewska (wspominał ją Boy \,. 
swym szkicu " Znasz li ten Kraj ?"). Podobno była kiedy' 
bardzo piękna: gdy ją poznałem, były to ~mierzchłe CZftsy. 
Była drobna, bardzo szczupła, zawsze \\" tym samym czarnym 
kapeJuszu, zawsze na czarno ubrana, z dość ostrym noskiem, 
z wąskimi listami. Przychodziła stale i zawsze dokładnie o 4-ci 
popołudniu, siadała przy stoliku w pokoju obok pokoju Beau~ 
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prego : po jej lewej stronie znajdowała si.ę sławna ce~atowa ka
napa, na której goszczon~ Stań.czy~owsk.le ekscel1en~Je, na ~tó
rej widziałem i Skrzyńsklego, I Sikorskiego, a t~kze Stamsła
wa Kota. Pani Wróblewska zapalała na swym blUrk~ la.mpkę 
pod zielonym abażurkiem, zdejm0'Yała .czarne rękaWiczki ~ale 
nigdy kapelusza, tak że ootąd me wlel:n, czy ~vłosł' miała 
siwe) i zabierała się do korekty: przez osiem godZin me wsta
wała' od swego stolika, i ostatni~, już późną nocą, o~uszczał~ 
stary dwór Kirchmayerów przy uhcy Tomasza. Gd~,e ml~szk~a. 
Nie wiem. Co robiła od rana do czwartej popołudmu? ~Ie wtem • 
Nie brała nigdy wakacji. i nigdl nie chorow~a. C~y. lUlała przy
jaciół? Nie wiem. ~1ówlO.no, ze była b~zbozna, l. ze nawe~ ~a 
łożu śmierci w czasie WOjny w KrakOWie od~:=tw!ała przyjęcia 
księdza, którego pani Prl,lszyńska, m~tka ~Isla I I~sawerego . 
jej sprowadzała. Pani Wróblewska mgdy me mÓWiła "B~u
pre", tylko "Prezes" (Beaupre ~ył pre~esen: syndykatu. dZle~
nikarzy w Krakowie), tak samo me Il~ówlła mgdy "Est~elc~er , 
tylko "Rektor", i przestrzegała. by Się wszyscy ~rzymah tej n~
menklatury. l',Iagnatów - Zdzisława Tarn~wskleg? c?-y Sta.m: 
sława Badeniego - tytułowała per HrabiO, mnleJ~1 musI~lI 
kontentować się zwyczajnym pan en:. ~a~'sze par:l1Iętała,. ze 
Bobrzynski i Jaworski byli EkscellencJaml, I tak o mc~ móv.:lła. 
~nie bardzo polubiła, i nazywała mnie ,!Z~ysz". MOJą karierę 
w "Czasie" w wieku lat 20 (był to. na)wlększ~ sukce~ ~eg:o 
życia) zawdzięczam nie Beaupremu, I n.le EstreicherowI, I Ole 
Jaworskiemu a pani Alicji. Ta cicha, milcząca, smutna ~wsze 
kobieta była' nie tylko ~estalk~ "Czas~"! ale i jego zntczelT~. 
Ci, których nie lubiła, Olgdy me do;>tah Się do gr~na prawdZI
wych ,~przyjaci?ł", ?O n~ia?a les ftdele.s. Na !,obladach pr.zy
jaciół Czasu", Jednej z llIehczf!ych mamfe.stacYJ n~sz:go pr~d
wojennego życi~ polityczn:go l to:varzysklego ?~ Ja~lmś . praw
dziwym poziomie zachodmm, pam Wrób!e~vskleJ Ol.C ~)ł<?, ~ 
były to zebrania wyłącznie męskie: ale Jej duch l1Iewldzlalme 
na n.ch przewodził, i lista. zapros~nych czy wybranych była 
przez nią poddawana drobiazgowej cenzurze. To ona decydo
wała: digl1flS est infrare. 

• 
Jak ta Zosia jest w ~tani~ robić korektę, r~chunki, prowa

dzić kasę i korespondenCJę, biegać do ?rukar:OI, łamać. numer, 
pilnować rewizji, czuwać nad eks~dycJą, zajmować Się nadt.o 
wydawnictwami, n ponadto .prow~dzlć dom zawsze pełe~ . I!0ścI, 
i gotować strawę dla całej ferajny - a. przy tym w}glądać 
świeżo, młodo, elegancko i szykO\ .... nie, to. Jest :Ioprawdy s~kret 
nad sekrety. Ale najistotnjejsza JCJ rola )<;st llIeuC?\\'yl~a. Jak 
pani Wróblewska decydowała bczapelac):Jnle : "to Jest ~lI~zg:od
ne Z tradycją Czasu", i to krótkie zdam~, w);gł?s7.~ne JCJ Cien
kim staccatlo, było takim samym wyrokle~ Si11lerCI !1a. artyku~ 
czy delikwenta, jak w ~yciu towarzyskIITI. mrukmęclc pani 
Franciszkowej Potockiej: c'esf 11/7 homme qfll /l'est PliS de notre 
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bo.rd, tak w "Kulturze" Zosia Hertz, decyduje o przyjęciu do 
lozy, względnie jeszcze częściej o wydaleniu z arona /ideles. 
To on~ jest stra~nikiem i westalką "Kultury" . bA także ona 
decydl!J~ ? ludzklc~ stosunkach w laffitte'owskim gnieździe. 
B~z ~leJ mgdJ:' by SIę ten Zespół czy grono nie utrzymały. Ona 
~hkwldowała )edny~h, on~ ~rzyhołubiła drugich. Ona decyduje, 
ze Zbyszewskl od bIedy ujdzIe, ale daleko mu do talentu i wzię
tośc~ <;iombrowicza. . Ona dopuszcza do grona wybranych 
Jelensklego, czy MIchałowskIego, a trzyma na kilome
trową odle~łość in!ly<:h symp.atykÓw. ~le nad~ wszystko, Zosia 
He~tz ma J~kąś pIekIelną wltaln<?ść,. Jakąś mes pożytą energię. 
Moze by GIedroyc I?ógł cudem JakImś zn~l~źć równie idealną 
korektorkę, maszymstkę, sekretarkę, adm1l11stratorkę i... ku
charkę oraz panią domu w .jednej osobie. Byłby to cud. Ale 
t~kiego dynamo, tego. ładunku !nicjatywy na pewno by znaleźć 
nie mógł, bo sądzę, ze w calej Polsce go nie ma. 

• 
I wreszcie Józef Czapski. Funkcje jego w prowadzeniu 

"Kultury" są nieokreślone. Na pewno, oddal on jej w daw
nych trudn.ych momentach ogromne usługi, jako kwestor i 
kwestarz, w Stanach i. w Polu.dniowej Af!1ery~e. Jeździł, wygła
sza! odczyty, namawIał ludZI na datki. NIe znam drugiego 
równie utalentowanego na emigracji kwestarza. Na pewno 
Cz.apski o.ddał. i . oddaje nadal "Kul.turze" wielkie usługi, jako 
SIU genens m1l11ster spraw zagramcznych: ma on podwójną 
łatwość do nawiązywania stosunków i przyjaźni, i jako artysta 
i )a~o hrabia, bo właśnie te dwie grupy społeczne - arystokra: 
cJa I cygan.eria. ~ są. najbardziej międzynarodowe, najmniej 
sztywne, najmniej zaścIankowe w obcowaniu z cudzoziemcami. 
Ale te ~ealne! konkretne usługi. Czapskiego są nieważne w po
równ~mu z Jego wkładem w zycie duchowe, osobiste, towa
rzyskIe, wewnętrzne d1t petit cercie Laffitte'u. Giedroyc daje 
poczucie Misj.i. Z~gmun.t sp.rowadza ide~list~w na twardy 
grunt rz~czywlstoś~1. ZOSIa daJ~ motor ~śclekł~j energii, i cie
pło rodzInneg.? gnlaz~a. A JÓZIO CzapskI dodaje calości poca
łunku fantaZJI. Pal11lętam nowelkę popularnego pisarza dla 
dzieci Jean Lichtenberger, w której wywodził, że biedne dzieci 
bardziej potrzebują nugatów jak chleba: dix sous de luxe _ 
c'est la prem~e~e l1~cessite. Tę samą myśl wyraził Proust, jak, 
za~\'s:-e ,bardZIeJ eplgramatycznie: il n'y a qlle le super/lu qui 
SOlt t11~l~pensable. Czapski .- to te dix sous de luxe falansteru 
w LafflClc, to tcn niczbędny, konieczny sllPer/ll/. 

• 
Czapski wymagałby sam dla siebie studium sylwetki. Zaw

sze czuję się ubogi, banalny, ady rozmawiam z 'Czapskim. Zaz
droszczę mu entuzjazmów. ;'ażdroszczę mu żyłki cygańskiej, 
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kropelki krwi niemieckiej, która go skłania do ~lasyf~k~cyj, 
do metodycznego podzi.alu na. s~koły, do szukama def.1I1IcYJ; 
mniej może petersburskIego dZiecIństwa, które .. pozostawl~o .mu 
jakiś posmaczek przygody, re.wolty, a?arc.hll: CzapskI Jęst 
bardziej paryski ode ~n~ie: j~ teszcze więcej zJa~łem szmalcu 
od niego. Jest i bar.dzleJ roSYJSkI : ~a młodu za "':'Iele deklamo
wał Bloka czy Jesienina. Jest bardZiej zdolny do bezinteresownego 
zapału. A w ogóle jest zdolniejszy: ma szerszą garnę czy p~letę. 

Być może Czapski jest czło~iekiem zb~t zdolnym, I być 
może to stanowi jego nieszczęście. Czy moz?a być m~l~rze~ 
i jednocześnie kry~ykiem ~al~rs~wa? WłaŚ?le Czapsk~ Jest. I 
jednym, i drug~m, l t~ mme .mekIedy prze;aza. Poet~ me I??ze 
być ani krytykIem am essayIstą. Być moze, CzapskI powinien 
przestać pisać, by lepiej mal?wać, albo prz~sta.ć malować, by 
lepiej pisać. Być może powinien wybrać: ~Jzaz, nature mor!e 
czy portret, nie próbować. sił , na w~zystkle strony. A moze 
powinien zostać ~ym czym Je~t:. czarującym dyl~tantem, przede 
wszystkim czaruJ.ącYrI? ~zł0:VIeklem, potem dopIero malarzem, 
krytykiem, essayIstą l zołnlerzem. . 

Jeżeli o mnie chodzi, to wa~am się międz~ sprzecz~yml 
uczuciami. Chciałbym zobaczyć m.e małe obr.azkl <?zapslnego, 
na mój gust przeważnie zbyt pośpIeszne, ale pkąś Je~o natllre 
morle, wazon kwiatów, czy stół, czy krze~ło, .szaleme wypra
cowaną, wytoczoną, wyszlifowaną, prawl.e ze. f1amandz~ą, 
Van Goes'owską w koronkowym wyko~amu, a Jed~a~ ~mIa
łą, impresjonistyczną w fakturze, . jakąś b~rdzleJ md.y: 
widualną, mniej bonnardowską czy sou~m~wską, Jaką.ś bard~leJ 
odrębną. Chciałbym też przeczytać n~e. Jego k~ótk.Ie SZkIC~, 
choćby tak bystre jak ten jego .0 Soutml~, ale wleJkle, powaz
ne dzieło o malarstwie franc~sklm XX. Wieku, gdZIe .by .op~ro
wa! i rosyjskim wytrychem, 1 francusku!l lancetem,. l memlec
kim katalogiem. Jedno wyk~ucza drugie .. Ale .kazda z. tych 
ewentualności wyklucza trzeCią, obecną: ze mo~na przyjec~~ć 
do Paryża, raczej do Laffi!t~'u, ~yciągI?ąć Józia do. kafeJkI, 
na butelkę Traminer'a, na JaJeczmczkę {mes her?es! I słuchać 
jego improwizacji a bfltons rompus, tej perlącej SIę konwer
sacji BEZINTERESOWNEJ,. wolnej od wszelk.iej pozy, ?d 
wszelkiej kokieterii, od wsze~kic~ względów osob~stych, kar~e
rowych, interesownych. Talu wieczór z CzapskIm orzeź'~I~, 
rozpogadza, każe znowu ~ier~yć w szlac~etność dus~ ludzkIeJ. 
Po niej zawsze wydaje SIę, ze artyzm, ze. sztuk~ me ~ą tylko 
frazesem, tylko pedanterią, tylko afektaCją .. I ze ~ozna. b.yć 
bien nie będąc snobem. ~Tięc wolę Czapskiego takim, JakIm 
jest. 

• 
A przyszłość? Gdyby w Polsce istI?i.ała niepodległoś~, 

istniała wolność istniały normalne, cywIhzowane stosunk~, 
"Kultura" wróciłaby do kraju, nie jako poszczególni bankruCI, 
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~zu~aj~cy N:vsparcia, ale jako grono ludzi, pragnących służyć 
raJo~I. łest:ty, po~ c~n.zurą, pod przymusem, pod d ktan-

~e~ .zadna .S!uzba kraJo~ł Jest niemożliwa. A szkoda. Gi~royc 
~ Złe musla ~apewne Jeszcze długie lata wytrwać na emi ra

~J1! na~al.przezywać wszystkie jej zawody i smutki. Jedno g _ 
aJe m! Się pe:vne : do nazw miejscowości podpar skich kt7e 

stały Się CZęŚCią naszej historii, naszej świadom~ści ~ Ba;i
gnoies, Montmorency - trzeba dodać nazwę" Maisons Laffitte". 
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PrzeciUJ glinianej 
teorii • • pocIeszenIa 

Przeciętny polski inteligent o problematyce Azji wie bardzo 
niewiele. W czasie ubiegłej wojny setki Polaków spędziło kilka 
lat w Indiach na przymusowych "wczasach". Ale starsi pano
wie grali w bridge'a a młodych zachęcano do lektury "Pana 
Tadeusza". Zetknąłem się w Londynie z wielu polskimi "Indu
sami" i stwierdziłem, że równie pożytecznie mogli spędzić 
sześć lat na Wenus. Bo zakładając, że na Wenus byłby dos
tateczny zapas tlenu i ryżu to i tam można by "oddychać 
Soplicowem" w całkowitej izolacji od otoczenia. 

Ale to się zmieni. Mało rzeczy jestem tak pewien jak tej . 
. -\nalfabetyzm w sprawach azjatyckich wygaśnie w Europie 
jeszcze przed upływem tego stulecia. Młodym dziennikarzom 
doradzam, by już dziś specjalizowali się w sprawach azjatyckich 
ponieważ "newsy" azjatyckie dominować będą na szpaltach 
prasy europejskiej wcześniej niż europocentrycy starej daty 
łaskawie to sobie wyobrażają· 

Tibor Mende w studium pt. "Triangle of destiny" -
stwierdza, że w roku 2.000 mieszkańcy Chin, Indii i Japonii 
stanowić będą 60 % ludności ziemi. Według obliczeń demogra
fów amerykańskich w roku 2.000 ludność Chin wynosić bę
dzie bilion sześćset milionów - w porównaniu z 800 milio
nami Rosjan i Amerykanów łącznie. Za pięć lat to jest w roku 
1965 _ ludność Chin wzrośnie do 700 milionów w porów
naniu z 190 milionami Amerykanów i 235 milionami Rosjan. 
Chińczyków przybywa 15 do 20 milionów rocznie, podczas 
gdy Amerykanów przybywa zaledwie trzy miliony a Rosjan 
trzy i pół miliona. 

Problemy Azji można klasyfikować rozmaicie. Dla na
szych celów wystarczy gdy zagadnienie azjatyckie rozbijemy 
na dwie grupy, tj. problemy bezpośrednie i pośrednie. Za
gadnieniem bezpośrednim jest głód, który w niniejszym arty
kule interesuje nas wyłącznie w aspekcie politycznym. Głód 
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jako dynamo przemian polityczno-społecznych jeszcze ciągle 
czeka na swego biografa. 

. CZ?łowym zagadnieniem pośrednim, które dopiero zaryso
wu)e ~lę pr.:ed n.<lIl!i - jest wzr~st potencjału gospodarczego 
C~lQ l ~OSJ!. JezelI temIX;> rozwoJU potęgi gospodarczej euro
aZJaty.ckle~o bloku komun!stycznego zostanie utrzymane musi
my Sl~ lIczyć ~. załamamem kl~ycznych struktur kapitalis
t~czneJ ekonomu. "Free enterpnse" na rynkach światowych 
me sprosta konkurencji w tej skali. 

. Celem tego artykułt,l jest wykazanie, że jeżeli na czas 
m~ zostaną ~djęte odp?,wiednie k;oki - grupa zagadnień 
objętych termInem "głód spowoduje upadek wszelkich form 
demo~ratycznycl~ w Azji - a z kolei niehamowany postęp 
rozw<;>Ju potencjału gosp~~arczego blo~u komunistycznego 
zmu~1 Z~chód. do etat/za.cJ! gospodarczej na skalę nieznaną 
w historu kraJÓW kapitalIstycznego świata . Czy więc jedyne 
co nam pozostało to upodobnić się do naszych przeciwników? 

~uropejczycy w. swojej omfaloskopicznej filozofii (omialo
sk<;>pl~ - zapatrz~me w własny pępek - definicja Józefa 
~lttlIn~) - skłonm są przypuszczać, że głównym teatrem kon
flIktu 1~lę~Zy Wschodem a Zachodem będzie oczywiście Europa. 
Tak nie Jest .. ~os r~as wszystkich. rozstrzygnie. się w owym 
"no-mans-Iand . kra~ów .? zapóźmony~l1 rozwOJU - innymi 
słowy w poł1:ld~lO.weJ. AZJI, w Afryc~ ~ w południowej Ame
ryce. KomUlyś~1 l. me tylk<;> k?mumścI wyrażają pogląd, że 
u.przemy~ł<;>.wleme l mo~ern.lzacJa tych krajów nie odbędzie 
~Ię po lmu systemu kapitalIstycznego. Czy to oznacza - że 
Jedyną alternatywą jest model komunistyczny? 

Sądzę, że na ten problem wiele światła może rzucić analiza 
s:rtuacji w. Indiach .. Ktoś moż~ zapyta dlaczego analiza sytua
~Jl w Indiach a. me - p~wledzmy w Burmie? Odpowiedź 
Jest pro~ta. Po p~erwsze Indie. są po Chinach naj potężniejszym 
w s~nsle potencp~u ludnośclOw~go k;ajem azjatyckim. Po 
drug;e Ind.le I ChIny reprezent~ją dWie przeciwstawne kon
cepCJe. ~olI.tyczno-społec~ne. lpdle to demokracja, wiara w 
neĘ"ocJacJe I w kompror~lls. Chl~y to t~talizm,. ~iara w metody 
poliCyjnego przymusu l w politykę Siły. Jezeli więc chcemy 
porównywać na terenach Azji owe dwa przeciwstawne systemv 
to przede wszystkim na przykładzie Chin i Indii. • 

Zacznijmy od arcy-pr?bl~mu tj. głodu. Wielomiesięczną 
pracę . ek~pertów amerykanskich przeprowadzoną w Indiach 
z ~amlema .F~ndacji Forda można streścić w następującym 
WnIosku. Jezeh 'przyrost ludności w Indiach w okresie 1959-
rg65 utrzyma Się na obecnej stopie, produkcja ziarna winna 
wzrastać o ~ % .rocznie by zap~wnić konieczne do. przeżycia 
mlm?1um . Jezeh Jednak produkCja środków żywnoścI wzrastać 
bę?z.le tylko.3 % rocznie, tak jak dotychczas - niedobór tzn. 
rózmca p<;>m!ędzy p:o~~kcją a niezbędnym do przeżycia mini
mum wynIeSie w naJblIzszych 6 latach 25 %. Raport ekspertów 
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Fundacji Forda kończy się opinią ujętą w jednym zdaniu: 
"trudno sobie- wyobrazić program importu czy racjonowania 
żywności, który mógłby zaradzić kryzysowi w tej skali" . 

N ależy jeszcze dodać, że dzięki postępowi sanitarnemu, 
który wydatnie umniejszył kośbę permamentnych epidemii, 
przyrost naturalny w Indiach podniósł się w ostatnich latach 
z 5 na 7 milionów rocznie. 

Pierwszy induski plan pięcioletni był niewątpliwym suk
cesem. W calym kraju powstają fabryki, siłownie .elektryczne. 
piece hutnicze itp. Lecz to wszystko jest przysłowiową kroplą 
w morzu. Tibor Mende wyraża pogląd, że mimo wszystkich 
imponujących osiągnięć induska rewolucja przemysłowa nie 
wyrwała mas ludzkich z letargu - nie wyzwoliła owego pow
szechnego dynamizmu, który jest podstawowym warunkiem 
sukcesu. 

Problemem zasadniczym Indii jest bezrobocie w rolnictwie. 
Ocenia się, że ponad jedna trzecia gigantycznej masy ludności 
rolniczej jest bezrobotna. Plany pięcioletnie na tym odcinku nie 
spowodowały poważniejszych. przemian. 

Indie, w przeciwieństwie do Chin, opierają swój proces 
uprzemysłowienia na budowie wielkich i kosztownych zakła
dów przemysłowych. Jest rzeczą wysoce wątpliwą czy dla Indii 
była to droga najwłaściwsza. Rzadko rozsiane wielkie jednostki 
przemysłowe nie są w możności zlikwidować bezrobocia. Po
chłaniają natomiast gros kapitału inwestycyjnego. Trudno 
oprzeć się wrażeniu, że model chiński, oparty na licznych, 
małych i tanich zakładach przemysłowych, daleko szybciej i 
wydatniej rozładowałby bezrobocie. 

W sumie całe zagadnienie sprowadza się do prostego 
st~ierdzenia, że Indie nie są w stanie wyżywić milionowych 
mas swoich bezrobotnych. 

Więc jakie jest wyjście z tej sytuacji? Marksiście odpo
wiedź na to pytanie nie nasuwałaby trudności . Marksista wska
załby, że te same dziesiątki milionów bezrobotnych, które 
dziś są nieopisanym ciężarem w innym ustroju stanowiłyby po
tężną siłę produkcyjną. Na zarzut, że tego rodzaju aktywizacja 
w praktyce oznaczałaby likwidację demokracji i wolności 
osobistych marksista odpowiedziałby, że nic z wolności i par
lamentarnej demokracji temu, któremu demokracja nie jest 
w stanie zapewnić ani pracy ani chleba. 

Wadą wszystkich marksistowskich rozwiązań jest sche
rnatyzm i szablonowość. Polacy nie są Rosjanami a Indusi nie 
są Chińczykami. 

Podzielam osobiście opinię tych znawców przedmiotu, któ
rzy wyrażają obawy odnośnie przyszłych losów demokracji w 
Indiach. Wydaje mi się, że na dłuższą metę obecny model 
parlamentarnej demokracji okaże się w Indiach nie do utrzy
rnania. Ale nie jestem również pewien czy na dłuższą metę kI a
sY~zny zachodni model będzie można utrzymać i na... Zacho
dZie: Skłonny jestem przypuszczać, że gdy blok państw ko-, 
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munistycznych osiągnie szczyt swej przemysłowej ekspansji 
- walka konkurencyjna z tego rodzaju gigantycznym "kom
binate?l" będzie wymagała daleko posuniętych reform w za
chodmm modelu gospodarczym. 

Wracając do Indii sytuację można ująć następująco. Przy
tłaczająca większość Indusów nie pragnie komunizmu. Przede 
wszystkim komunizm oznaczałby ustrój satelicki podporządko
wany Pekinowi. Z drugiej strony, demokracja parlamentarna 
nie jest w stanie rozwjązać podstawowych problemów z gło
dem i bezrobociem na czele. Jakie jest więc wyjście? Odpo
wiedzi na kardynalne narodowe pytania nie można importo
wać z zagranicy. Odpowiedź na owe problemy wypracować 
muszą sami Indusi. Natomiast Zachód swoją polityką może 
im w tym pomóc albo zaszkodzić. 

Trudno przewidzieć co stanie się w Indiach, gdy epoka 
Nehru dobiegnie kresu. Cokolwiek jednak nastąpi byłoby ka
tastrofą gdyby Zachód powtórzył w Indiach błędy popełnione 
w Chinach. 

Gdyby wojna była za pasem wówczas postępowanie Ame
rykanów w wielu wypadkach uznać by należało za logiczne 
i słuszne. Wówczas można by przyjąć, że nawet najreakcyjniej
sza dyktatura warta jest poparcia pod warunkiem, że jest anty
komunistyczna i pro-amerykańska. W takiej sytuacji liczą się 
bowiem tylko bazy - lotniska - porty i sojusze a nie subtel
ności ideologiczne. 

Jeżeli jednak przyjąć, że według wszelkiego prawdopo
dobieństwa - konflikt Wschód-Zachód rozegra się na drodze 
pokojowej wówczas polityka amerykańska budzić musi 
zasadnicze zastrzeżenia. 

Weźmy dla przykładu następującą ewentualność. Indie 
nawiedza klęska głodu. Brak już premiera Nehru. Na widowni 
pojawia się Czang-Kai-Szek w wydaniu induskim. Oczywiście 
tego rodzaju gentleman oparłby się na najbardziej reakcyjnych 
kołach i pod sztandarem antykomunizmu zlikwidowałby nie 
tylko demokrację ale i reformę rolną. Wszyscy lewicowcy, 
liberałowie i postępowi intelektualiści - wylądowaliby w miej
scach "odosobnienia". Do głosu doszliby wielcy właściciele 
ziemscy, kapitaliści i tzw. zachowawcy. Ci ostatni pod wszy
stkimi szerokościami geograficznymi są płomiennymi patriotami 
sądzą bowiem, że naczelną funkcją tradycyjnego patriotyzmu 
jest zachować ich przywileje i korzyści. 

Jeżeli stawiamy na pokój a nie na wojnę - to popieranie 
reakcyjnych dyktatorów w Azji czy gdziekolwiek indziej - jest 
polityką samobójczą. Wydawać by się mogło, że nie ma po
wodu by Ameryka popierała i finansowała "dojrzewalnie ko
munizmu". A każda reakcyjna dyktatura w gruncie rzeczy 
nie jest niczym innym. Organizatorami oporu przeciwko dyk
taturze są zawsze komuniści. Niejako samorzutnie powstaje 
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"front ludowy", który pod przywództwem komunistów zespala 
wszystkich przeciwników dyktatury z liberałami i rzetelnymi 
demokratami włącznie. W Indiach komuniści w takiej sytuacji 
mogliby liczyć na wydatną pomoc chińskiego "wielkiego bra
ta", który w przeciwiel1stwie do Ameryki jest tuż za miedzą. 

Problemy wewnętrzne Indii mogą być rozwiązane tylko 
na drodze radykalnych reform i wydatnej pomocy z zewnątrz. 
Indie domagają. się stale dopuszczenia Chin do ONZ. Wielu 
zachodnim publicystom wydaje się, że taki krok wzmógłby 
prestiż Pekinu a tym samym osłabił pozycje Indii. Lecz Indusi 
zapatrują się na tę sytuację wręcz odwrotnie. Sądzą, że do
puszczenie Chin do ONZ ułatwiłoby Indiom w razie potrzeby 
montowanie oporu przeciwko Pekinowi na arenie międzynaro
dowej . Osobiścip przypuszczam, że Indusi mają rację. 

• 
W Chinach nie ma bezrobocia. Z wszystkich osiągnięć 

chińskich w oczach Indusów ten sukces wydaje się naj istot
niejszy. W rzeczywistości nie tylko nie ma bezrobocia ale jest 
brak siły roboczej. W związku z tym przed kilku miesiącami 
zlikwidowano propagandę ograniczania ilości urodzin. Mini
ster zdrowia oświadczył niedawno, że w Chinach nie ma żadnego 
powodu do ograniczania ilości urodzin, bo pracy i chleba jest 
więcej niż ludzi. 

Likwidacja bezrobocia została osiągnięta przez totalną 
kolektywizację. Wszyscy zachodni korespondenci, którzy odwie
dzali Chiny podkreślają zgodnie, że kolektywizacja nie natrafiła 
na żaden opór czy sprzeciw ze strony chłopa chińskiego. Zródła 
chińskie podają, że na skutek kolektywizacji (komuny) -
rekordowy zbiór zbóż w 1957 roku podwojono w roku 1958. 
Eksperci z "Research Institute of America" oceniają powyższe 
dane za przesadzone - biorąc jednak pod uwagę fakt, że w 
tak wielkim mieście jak Kanton skasowano racjonowanie żyw
ności - rzeczoznawcy amerykańscy przyjmują, że wzrost pro
dukcji żywności w roku 1958 wyniósł 25 %. 

Zachodni znawcy przedmiotu analizując sukces komun 
pOdają rozmaite przyczyny mające wyjaśnić dlaczego chłop 
chiński okazał się tak podatnym materiałem na kołchoźnika. 
:\. więc czytamy, że chłop'i chińscy od stuleci walczyli kolektyw
nie z powodziami, suszami, szarańczą i innymi elementarnymi 
klęskami. Inni autorzy sądzą, że przedszkolem kolektywizacji 
była wspólna solidarna walka przeciwko japońskiemu najeźdźcy. 
Osobiście sądzę, że nie ma potrzeby szukać przyczyn zbyt 
d~leko. Chłop chiński był wyzyskiwany bez miłosierdzia przez 
\~Ielkich właścicieli ziemskich i okresami cierpiał głód. Obec
nIe również wyzyskiwany jest bez miłosierdzia ale widmo 
g-Iodu oddaliło się od niego. Dawny pan gnębi! ale w razie 
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klęski jeść nie dawał. Obecny pan gnębi znacznie wydatniej, 
ale przez cały rok zapewnia garść ryżu dziennie i kawałek dachu 
nad głową. Per saldo sytuacja chłopa chińskiego uległa po
prawie. Nie tylko stopę życiową ale i poczucie zadowolenia 
w Azji trzeba mierzyć i oceniać kryteriami azjatyckimi. To 
co polskiemu chłopu z proszowskiego czarnoziemu wydawałoby 
się piekłem nie do zniesienia - dla chłopa chińskiego wyro
słego w tradycji głodu i plag - wydać się może pierwszym 
kręgiem nieba na ziemi. 

Chińczycy budują prźemysł tak jak Faraonowie budowali 
swoje piramidy. Z armii niewolników, z oceanu łez i krwi _ 
nie pozostało śladu ale piramidy stoją. Nie wszystko można 
budować na krzywdzie i wyzysku ale przemysł można. Na 
wyzysku zbudowane są wszystkie potęgi przemysłowe świata 
z bry~yjsk!m prz~mysłem .. włącznie. Chiny ró:vni~~ nie odstąpiły 
od tej śWietlanej tradyCJI. Lecz za sto lat I chmscy robotnicy 
będą pracowali 40 godzin tygodniowo - będą się golili elek
trycznymi aparatami i kupowali telewizory. I wówczas o dzi
siejszych nieszczęsnych pionierach nikt nie wspomni. Kto się 
dziś rozczula nad dziećmi, które pracowały niegdyś w kopa
niach angielskich lub nad nieletnimi dziewczętami, których 
wiotkie mięśnie i zręczność stanowiły fundament brytyjskiego 
przemysłu tekstylnego. 

Krzywdy i wy'zysku nie wolno nigdy usprawiedliwiać 
,,~biektywnymi". przy~zynami, woln~ na~omiast zauważyć, że 
am na Zachodzie am na Wschodzie me wynaleziono dotąd 
bezbolesnej rewolucji przemysłowej. 

Materialny sukces chińskiej rewolucji przemysłowej jest 
poważny. Jest zdumiewający tym bardziej, że według ocen 
ekspertów pomoc udzielona Chinom przez Sowiety w przeli
czeniu na dolary jest znacznie mniejsza od pomocy jaką od 
Amerykanów otrzymał Czang-Kai-Szek. 

Cyfrę robotników zatrudnionych w produkcji stali i żelaza 
w Chinach ocenia się na 50 milionów. W tej gałęzi Chiny za
trudniają więcej ludzi niż wszystkie przemysły stalowe całego 
świata łącznie. 

Eksperci zarówno angielscy jak amerykańscy są zgodni 
w opinii, że chińska rewolucja przemysłowa przełamała moment 
bezwładności i nabiera rozmachu. Co to znaczy? W opinii 
rzeczoznawców RIA oznacza to, że w roku Ig6S blok komuni
styczny będzie największą potęgą przemysłową na kontynencie 
euro-azjatyckim, a jego produkcja przewyższy znacznie łączną 
wytwórczość zachodniej Europy i Japonii. 

Jak się ukształtuje pokojowe współistnienie z tego rodzaju 
super potęgą przemysłową? Należy przewidywać, że za kilka
naście lat blok komunistyczny rzuci na rynki światowe masy 
towarów konsumpcyjnych, maszyn i surowców. Kalkulacja 
komunistyczna - jak wiemy - odbiega od klasycznej kapita
listycznej kalkulacji produkcyjnej. Cena towarów w świecie 
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komunistycznym zależy od momentów politycznych, a nie tylko 
ściśle ekonomicznych. Amerykanie mówią o "unfair Communist 
price competition". "Fair" czy "unfair" - owej walce 
konkurencyjnej Ameryka musi sprostać. Jedno można przyjąć 
za pewnik. Dni "prywatnej inicjatywy" w handlu międzyna
rodowym są policzone. Największy prywatny businessman nie 
zdzierży na rynkach międzynarodowych blokowi komunistycz
nemu, gdy ów blok podejmie ofensywę eksportową. W facho
~ch kołach amerykańskich rozważa się projekt powołani .. 
rządowej monopolistycznej agencji handlu międzynarodowego. 
Jakich reform politycznych i ekonomicznych wymagałaby rea
lizacja tak rewolucyjnego -projektu! I jakaż daleka droga od 
"free enterprise" po państwowy monopol handlu międzyna
rodowego. Trudno dziś przewidzieć wszystkie przemiany struk
turalne jakie tej skali reformy w konsekwencji pociągnęłyby 
za' sobą. System kapitalistyczny by sprostać konkurencji bloku 
komunistycznego trzeba będzie krok po kroku "odprywatniać". 
Jak się raz wejdzie na drogę upaństwawiania - trudno prze
widzieć sekwens takiej ewolucji. Wydaje się jednak, że kapi
talizm pod ' ciśnieniem światowego komunizmu przekształci się 
w system, który w niczym nie będzie przypominał kapitalizmu 
z "Kapitału" Karola Marksa. 

Z chwilą gdy Chiny staną się potęgą przemysłową równo
w~a sił w południowej Azji ulegnie zmianie. Kraje azjatyckie 
w Jeszcze większym stopniu będą się wówczas orientować na 
Pekin a nie na Moskwę. 

Prasa amerykańska doniosła, że gdy Adlai Stevenson w 
rozmowie z wysoko postawionymi osobistościami na Kremlu 
zauważył, że w roku 2000 ludność Chin wyniesie bilion 600 

milionów odpowiedź rosyjska brzmiała: "to jest jeszcze jeden 
powód do ustanowienia przyjaźni rosyjsko-amerykańskiej". 

W perspektywie najbliższych dziesięciu lat odprężenie 
pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą wydaje się znacznie bar
dziej prawdopodobne niż zmiana klimatu pomiędzy Waszyngto
nem .a Pekinem. Amerykanie są antykomunistami ale bynaj
mniej nie są antyrosyjscy. Jeżeli chodzi o Chiny sytuacja jest 
znacznie bardziej skomplikowana. Każdy Amerykanin od dziecka 
płacił na misje w Chinach i wkład finansowy oraz - nie 
waham się użyć tego słowa - uczuciowy stwarza atmosferę 
emocjonalnego zaangażowania. Przeciętny Amerykanin na dnie 
serca uważa, że Chińczycy okazali Stanom Zjednoczonym 
czarną niewdzięczność , za przyjaźń i olbrzymią materialną 
POmoc. 

To wszystko prawda ale spójrzmy na scenę z chińskiej 
loży. Turystyka po Rosji stanowi ostatni krzyk mody w Ame
ryce. Tłumy Amerykanów od wiceprezydentów zacząwszy na 
aptekarzach skończywszy podróżują po Związku Sowieckim. 
I wreszcie korona tych osiągnięć - wizyta Chruszczowa w 
~tanach Zjednoczonych i zapowiedziana re-wizyta prez. Eisen-

owera w Moskwie. Owa wymiana wizyt stanowi oficjalny 
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akt pasowania Rosji na światowe mocarstwo równe Stanom 
Zjednoczonym. 

A Chiny? Rząd chiński nie jest nawet uznany przez V/a
szyngton. Chiny nie są członkiem ONZ. Dla Waszyngtonu 
rząd chiński jest bandą uzupartorów. Legalnym reprezentan
tem Chin jest Czang-Kai-Szek. 

Narody o kolonialnej przeszłości, narody poniewierane 
i krzywdzone, których odcieó skóry na dobitek nie jest stu
procentowo biały, do spraw prestiżowych przywiązują niez
mierną wagę. Przeciętny Chińczyk nie może sobie wytłuma
czyć stosunku Ameryki do Chin względami ideologicznymi, 
gdyż Rosja jest również paóstwem komunistycznym a trakto
wana jest jako równorzędny partner z wszystkimi honorami. 
W sumie, Pekin lekceważenie okazywane przez Amerykę brać 
musi nie jako skierowane pod adresem komunizmu tylko pod 
adresem Chióczyków. Bo gdy się jest komunistą rosyjskim 
liczyć można w Ameryce na zainteresowanie i kurtuazję. Tyl
ko dla Chińczyków wszystkie drźwi są zamknięte. Jest oczy
wiste, że tego rodzaju polityka budzić musi w masach chil1-
skich poczucie zawiści . O rządzie polskim czy węgierskim 
można w kOI1cU powiedzieć, że jest narzucony i satelicki. Ale 
komunistyczny rząd chiński nie jest narzucony i w stosunku 
do nikogo nie jest satelicki. Polak czy Węgier może stosować 
owo kontrastowe rozróżnienie pomiędzy ojczyzną a jej ustro
jem. Ale Chióczyk może być tylko w ideologicznej opozycji 
do swego rządu - nie ma jednak podstaw do kwestionowania 
jego legalizmu i autentycznej chióskości. Gdyby Waszyngton 
nie uznawał rządu węgierskiego, polskiego czy czechosłowac
kiego uważając,. że są to de facto ekspozytury zaborczego 
mocarstwa byłaby to polityka nieżyciowa ale nie pozbawiona 
logiki. N at.o t;' i a.s t nie~zna~an~e rz!!du chińskiego jest polityką 
zarówno mezyclOwą Jak I meloglczną. Rząd w Pekinie nie 
jest bowiem ekspozyturą zaborczego mocarstwa. 

Gdyby Stany Zjednoczone przygotowywały w opa rciu o 
Formozę wojnę wyzwoleńczą polityka amerykańska w stosunku 
do Chin byłaby zrozumiała . Ale Ameryka nie żywi tego typu 
zamiarów. Politycy amerykaóscy naciskami w tej sprawie 
wy?uwają zawsze te? sam argument. Uznanie komunistycznych 
Chm przez Stany Zjednoczone wywarłoby katastrofalne wraże
nie w niekomunistycznych paóstwach azjatyckich. Przez owo 
T,kat~strofalne wrażenie" należy rozumieć osłabienie oporu 
przecIw komunistycznej infiltracji. 

.Sk.łonny jestem przypuszczać, że to jest totalne nieporo
zumIeme. Polityka izolowania Chin wzmacnia sojusz sowiecko
chióski ponie.waż odbiera Pekinowi swobodę manewru. Chiń
~zycy skazam są na ten sojusz bo de facto nie mają żadnego 
mnt;go wy?or~. Jak ~ługo <?h~ny są izolowane, Rosja zawsz: 
moze na Ole ltczyć. Nlewątpltwle leżałoby w interesie AmerykI 
ułatwiać a nie utrudniać Chinom ewentualną grę z Rosją. 
Sądzę, że odprężenie i zbliżenie pomiędzy Waszyngtonem 
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a Moskwą przy równoczesnym wrogim izolowaniu Pekinu 
pchnęłoby z czasem Chiny na drogę agresji w południowej 
"':zji. Chińczycy usiłowaliby wówczas zmontować własne impe
num satelickie by utrzymać "balance of power" z Sowietami 
zabezpieczonymi od strony Ameryki. 

W sumie wydaje się, że izolacja Chin niesie z sobą więcej 
minusów niż korzyści. Kraje południowej Azji a zwłaszcza 
Indie byłyby trudne do obrony. Dlatego dopóki czas należy 
bronić tych obszarów na drodze politycznej inicjatywy między
narodowej. Jeżeli odprężenie miałoby dotyczyć wyłącżnie sto
sunków amerykańsko-sowieckich z wyłączeniem Chin - w po
łudniowej Azji pokoju nie będzie. Należy unikać nawet pozoru, 
iż w sprzyjających okolicznościach Zachód byłby gotowy wraz 
z Rosją przeciwstawić się Chinom. Sprawa nabrałaby natych
miast rasistowskiego posmaku, ożyłyby brednie o "żółtym 
niebezpieczeństwie" co Chióczykom umożliwiłoby wystąpienie 
w roli championa ludów kolorowych. Pomijam fakt, że gdyby 
kiedyś sytuacja zabsurdalizowala się do tego stopnia - by
najmniej nie jestem pewien czy należałoby poprzeć Rosję?" 
Być może należałoby poprzeć Chiny przeciwko Rosji. Ale to 
są spekulacje, które na szczęście wybiegają poza ramy współ
czesnej publicystyki. 

Chciałbym zakoóczyć ten artykuł nastepującymi dwoma 
wnioskami. " 

Żaden system ekonomiczny nie jest wolny od kryzysów. 
Jest wielce prawdopodobne, że i w Chinach nastąpią załamania 
i wydatne zwolnienie tempa produkcji. Niemniej byłoby wiel
kim błędem każde odstąpienie od planu czy zwolnienie tempa 
wytwórczości interpretować jako nasz "triumf". Przez 40 lat 
rozmaici "spece" tłumaczyli nam, że Rosja jest kolosem na 
glinianych nogach. Byłoby katastrofą gdyby ową "glinianą 
teorię" pocieszenia stosowano również do Chin. Doświadczenie 
z Sowietami uczy, że lepiej jest przesadzić w ocenie niż nie do
cenić możliwości przeciwnika. Amerykanie nie docenili możliwo
ści Rosji w dziedzinie technologicznej i narazili się na serię upa
karza jących zaskoczeń. 
. I wniosek drugi. Jeżeli konflikt Wschód-Zachód rozegrać 

SIę ma w płaszczyźnie ekonomicznej - głównym teatrem 
wojny będą kraje azjatyckie, zapóźnione w rozwoju gospodar
c~ym. W krajach tych modeli uprzemysłowienia nie rozpatruje 
SIę pod kątem widzenia ideologii tylko w perspektywie prak
tycznej zastosowalności. Przyjęty zostanie ten model, który 
Szybciej zapewnia sukces. Jeżeli model komuhistyczny gwa
r~ntować będzie szybsze uprzemysłowienie, zostanie powszech
nIe przyjęty i żadna propaganda wolności demokratycznych 
faktu tego nie odrobi. By wygrać tę konkurencję Amerykanie 
rtluszą swemu modelowi zapewnić większą skuteczność. Model 
demokratyczny jeżeli ma być w praktyce szybszą drogą do 
Uprzemysłowienia niż model komunistyczny - musi być po-
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party olbr~ymią pomocą materialną. By sprostać temu zadaniu 
Amerykame winni powołać do życia "super plan" Marshalla, 
'!' kt?rym musieliby wziąć proporcjonalny udział wszyscy so
Juszmcy Zachodu. Koncepcję tę wysunął gen. de Gaulle. 
Podobną inicjatywę wysunął dominowany przez Demokratów 
"Senate .F?reign. Relation.s Con;mit~ee" w .sierpniu bieżącego 
roku. ]ezeh to me nastąpi naJezy Się obawiać, że demokracja 
\\' krajach azjatyckich wygaśnie w najbliższych kilkunastu 
Jatach. 

Juliusz ł.1TEROSZEWSKI 

Kronika angielska 

ENSENHOWER - CHRUSZCZOW 

Piszę tę notatkę w przeddzień wyjazdu Chruszczowa do Stan6w 
Zjednoczonych. 

Czego wzajemnie od siebie oczekują Eisenhower i Chruszczow? 

~i~ postaram~ się odpowiedzieć na to pytanie, należy podlaeślit 
z . nac.lsklem, że. pierwszy punkt rozgrywki trzeba zapisać na korzyU so
wieckIego premiera . Ten punkt niezmiernej wagi zdobył Chruszczow 
darmo - bez żadnych ustępstw czy obietnic ze swojej strony. 

Bez. względu na to czy Prezydenta uważamy za wielkiego czy miel
negn poltt~h - należy stwierdzić obiektywnie, że z wszystkich żyjących 
wsp6łcześme męż6w stanu cieszy się on największym osobistym szacunkiem 
i .autorytetem mor~l~ym .. ~ise~?wer ~o jest 6w zwycięski wódz Sprzy
~Ierzonych ': drugl~J w~Jme sw~atoweJ. - .żołnierz i człowiek bez skazy, 
mezbrukany zadnyml polttycznyml machmaCJami - uosabiający swą skro
mnością i nieskazitelnym trybem życia zachodni ideał doskonałego gentle
mana. Tak widzą go setki milion6w ludzi na wszystkich kontynentach 
glo~u. I oto ten sam Eisenhower z odkrytą głową wita Chruszczowa jako 
sobie r6wnego i ściska jego dłoń. To jest nie tylko smakowita scena 
dla . telew.izji i mi.ędzynarodowej armii foto-reporterów. Polityczne zna
czeOle teJ sceny Jest olbrzymie. 

. Chrus.zczow zostaje przyjęty jako mąż stanu wielkiego mocarstwa. 
MIę?zy n .. m a prezydentem Eisenhowerem są poważne różnice w zapatry
wa?lach I poglądach. ale nie ma przepaści. Nie ma przepaki w sensie 
poIttycznym czy. mo~alnym, kt6ra dyskwalifikowałaby Chruszczowa jako 
honorowego gościa Białego Domu. I to jest sukces do kt6rego Chruszczow 
d/łżył uparcie od wielu lat i byłby za niego niewątpliwie zapłacił wysoką 
cenę· Ale nie musiał nic płacit. bo 6w sukces oferowano mu darmo. 
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Oczywiście tylko emigracYJm politycy mogą sobie pozwolić na 
katońską niezłomność. Mąż stanu prowadzący realną i konkretną politykę 
często nie może uniknąć uścisku dłoni splamionej krwią i rabunkiem. 
Bywa, że trzeba przełknąć upokorzenie i zniewagę jeżeli wymaga tego 
wzgląd na interesy państwa. Ale musi być jakiś cel po temu. 

W sumie należy stwierdzić, że Chruszczow osiągnął wielki sukces 
osobisty na arenie światowej nie ofiarując absolutnie nic wzamian. Jeżeli 
nawet rozmowy w Waszyngtonie nie przyniosą żadnych rezultatów -
to fiasko obciąży w całości konto polityki amerykańskiej .:.- gdyż z punktu 
widzenia Chruszczowa wizyta w każdym wypadku będzie znakomitym 
osiągnięciem. Gdy nad Białym Domem załopoce flaga z sierpem i młotem 
obok gwiaździstego sztandaru Ameryki - Chruszczow będzie m6gł sobie 
powiedziet: .. a ot, doszliśmy I Po trupach, czystkach, łagrach i Buda
pesztach - doszliśmy i dopięli swego!" Jakaż to wspaniała lekcja 
dla .. małych braciszków" we wschodniej Europie. Ale i oni może w końcu 
pojmą, że w polityce liczą się tylko sukcesy a nie metody. 

O ile stosunkowo łatwo odpowiedzieć jest na pytanie czego po 
wizycie- w Waszyngtonie oczekuje Chruszczow - o tyle trudno jest 
wyrozumieć czego po tej imprezie spodziewa się Eisenhower. 

W Europie wszelka inicjatywa polityczna jest zablokowana przez 
Kanclerza Adenauera. Amerykanie nie rozumieją stanowiska ~osji w 
sprawie niemieckiej. Można oczywiście popierać Adenauera - wypo
sażyć armię niemiecką w bronie atomowe i rozbudow~ć F ederal~ą Repu
blikę w zachodnio-europejskie mocarstwo. Amerykame na dme duszy 
kołyszą nadzieję, że z czasem Niemcy przejmą na swe barki gł6wny 
ciężar .. stróżowania", co pozwoli na częściową ewakuację wojsk ame
rykańskich z dalekiego europejskiego kontynentu. Amerykańscy ekono
miści, generałowie i politycy sądzą, że Europa Zachodnia tylko p~p~zez 
udział Niemiec osiągnąć może status wojskowy i gospodarczy zapewmaJący 
jej bezpieczeństwo vis 11 vis Rosji. W razie zneutralizowania Niemiec 
głosi powyższa teoria - Europa zachodnia byłaby do utrzymania jedynie 
jako przycz6łek amerykański. 

Można, rzecz prosta, realizować tę koncepcję. Ale jest nonsensem 
realizować ją i m6wić równocześnie o pokoju i odprężeniu. Albowiem 
taką politykę można urzeczywistniać tylko wbrew Rosji. 

Polityka rosyjska w stosunku do Niemiec jest niezmiernie konsek
wentna. Wystarczy przekartkowat zbi6r wypowiedzi sowieckich odnośnie 
Niemiec na przestrzeni ubiegłych czternastu lat, by się przekonać, że w 
tej sprawie nie było nigdy żadnego odchylenia. Rosja straciła dwadzie
ścia milion6w ludzi i dopóki wojenne pokolenie znajduje się przy sterze, 
nastawienie Moskwy w stosunku do Niemiec nie ulegnie zmianie. 

W sumie polityka zbrojenia i wprzęgania Niemiec w system za
chodnio-europejski możliwa jest tylko za cenę permanentnego naprężenia 
i okresowych kryzys6w, których ryzyko trudno jest z g6ry obliczyć. Sytuacja 
tego rodzaju nie tylko przekreśli wszystkie nadzieje Amerykan6w czę
ściowego powrotu za Ocean, lecz przeciwnie wiązać będzie stale poważne 
siły amerykańskie na kontynencie. 

Jeżeli dążymy do odprężenia i stabilizacji w Europie - to 6w 
cel osiągnąć można wyłącznie na drodze kompromisu amerykańsko-rosyjskie
go. Dopóki poglądy na problem Niemiec, Waszyngtonu i Moskwy są 
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diametralnie sprzeczne - dopóty o żadnym odprężeniu w Europie nie 
może być mowy. 

Koncepcja pasa neutralnego - którą omawialiśmy wielokrotnie na 
ty~ łama~ - mogłaby stanowić kompromisowe rozwiązanie i w rezul
tacie przymeść odprężenie na kontynencie europejskim. Z wypowiedzi 
Cłtruszaowa należy wnioskować. że negocjacje po tych liniach - choć 
na .pe~o niełatwe - byłyby jednak możliwe. Ale Amerykanie nie 
zam.ler:zaJą wysuwać tego rodzaju propozycji. Prez. Eisenhower _ według 
dOIlle5!eń. pras.owych - zamierza przede wszystkich poruszyć problem 
rozbrojema. Nie wchodz~~, n~ r~zie w szc~egóły t~j nader. skomplikowanej 
sprawy - warto .podkreshc. ze Jest to - jak mówią Anghcy - .tawianie 
w~zu .. ~ k~?lem. G?y prz~i~nikom. ~bie~emy karabiny to przy 
naJ.bJ.Zł~j okaZJI rzu~ą Się . na . slebl~ ~ plę~claml. Rozbrojenie nie likwi
dUJe. ,poru. S~ ~ozna zhkwldowac JedYllle na drodze kompromisu i z 
kole~ tylko ~Iągm~ty kompromis .. czyni rozbrojenie propozycjI! realną. 
Regionalne rozbrojeme byłoby mozhwe w Europie. ale dopiero wówczas 
gdyb~. ~el?'kal~l~ i Rosjani~ znaleźli kompromisową formę rozwiązania 
kwes~~1 mem~eckleJ. Utworzeme pasa neutralnego przyniosłoby w konsek-
~encJI rówmeż i ograniczenie zbrojeń. Ale zacząć się musi od A" 
tj. od rozwiązania politycznego. .. • 

Rozw.aiania powy~sze nie zbliżą nas do odpowiedzi na pytanie co 
~e~k~me pr~gną. o:lągnąć zapraszając Chruszczowa do Waszyngtonu. 
]ezell. n.~ zamlerza~ą ne~ocjować - względnie przygotować terenu dla 
negOCjacJI - to wizyta jest tylko prezentem dla Chruszczowa _ pre
zentem. który on potrafi znakomicie zdyskontować. 

Ka~l~ Ad.en.a,uer nie !Da żadnej polityki wschodniej . Ale temu 
~rudno Się jest ~ZIWIC. Repubhka Federalna jest młodym państwem ciągle 
~eszcz~ na. PO~ltycznym dorobku. Natomiast fakt. że Ameryka nie ma 
~a?nej połltylu wschodnio-~ur~pejskiej - może się stać w przyszłości 
zródłem trudnych do odroblellla blędów i powikłań. 

~obl~ spr~,;adza się. do następującej tezy. Ani Rosjanie nie są 
w. moz.noścl zm~SIC. A~err:kt. do za~kceptowania rosyjskiej koncepcji roz
wlą~ma kwes~.ll me~le~kleJ - am Amerykanie nie są w stanie wy
m~slć. na R.~J.I p.rzyjęcla amerykańskiego punktu widzenia na problem 
Niemiec. ]ezeh WięC dążymy do odprężenia J'est oczywiste z'e m . 

ć '. k • uSlmy 
wyprac~wa rozwlą~am~ t~ze~ie. o~promisowe. Ale wpierw trzeba mieć 
koncepcję kompromisu. Jaki ~Ię zamierza negocjować. I tej -koncepcji. jak 
dotąd • . Amerykam~ ~Ie mają .. Na brak koncepcji Rosjanie odpowiedzą 
faktami do~O/lanyml. ~ak zawa~c~e ~rębnego traktatu pokojowego z NRD 

dalszymi kryzysa~1 w Berl.l.me ltd. I wówczas trzeba albo ryzykować 
gwałtowne za06trzeme sytuacji ewentualny konflikt _ albo trzeba 
ustępować. 

jeżeli Amerykanie nie mają koncepcji rekonstrukcji węzła ~rod
kowo-wachodnio-europejskiego - to w takim wypadku zaproszenie Chru
szczowa. było .błędem. Bo zaproszenie przedwczesne jest zawsze błędem. 
I w tak"!, razie sum~ korzyści. z ~ej wizyty przypadnie wyłącznie Chru
szczowow~. ~dyby wlz~ta s~wI~kle~o premiera była natomiast wstępem 
do negocjaCji w. sprawie. ~Iemlec I choćby częściowej zmiany sytuacji 
narod6w wschodmo-europeJsklch (te dwa zagadnienia są ze sobą funkcjo-
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nalnie związane) wówczas. ale tylko wówczas. ofiarny gest prez. Eisen
howera nie poszedłby na marne. 

CENA POLSZCZYZNY 

Jeden z młodych poetów emigracyjnych. który przed dwudziestu 
laty opukił Kraj kilkuletnim dzieckiem - przyznał w rozmowie ze mną . 
że nie zawaze jest pewien swojej polszczyzny. To wyznanie zdurniało mnie. 
ponieważ poezje owego młodego człowieka cenię wysoko. 

Conrad pisał po angielsku. ale jak wiadomo również nie zawsze byl 
pewien swojej angielszczyzny. Wydaje mi się. że suwerenny stosunek 
można mieć tylko do jednego języka - własnego. Są ludzie. którzy mówią 
kilkoma językami. ale żaden z tych języków nie jest ich własnym. W 
pewnych stadiach wynaradawiania emigranci szybciej zapominajil języka 
ojczystego niż przyswajają sobie język kraju osiedlenia. W czasie wojny 
spotykałem Polaków warmii amerykańskiej. którzy mówili bardzo ile 
po polsku i bardzo źle po angielsku. 

Przez suwerenny stosunek do języka rozumiem instynktowne wyczucie 
formy. jeżdi dany fragment prozy brzmi mi obco i źle po polsku. żaden 
językoznawca czy uczony purysta nie przekona mnie. że to jest dobra 
polszczyzna. Bo w końcu co to jest dobra polszczyzna? Przez dobrą 
polszczyznę rozumieć należy język polski. kt6rym w danym okresie his
torycznym mówi i pisze og6ł wykształconych Polaków. Będąc jednym 
z nich i zarabiając na życie od trzydziestu lat pisaniem po polsku 
nie uznaję żadnego autorytetu nad sobą w tej dziedzinie. Uwagi dotyczące 
mojej angielszczyzny przyjmuję zawsze z pokorą i wdzięczn06cią. Ale 
u nikogo nie zamierzam pobierać lekcji języka polskiego. 

Własnego języka nie można się nauczyć - trzeba w nim wzr6ść . 
Czy emigracja polska może w tym wypadku zastąpić ojczyznę? Innymi 
słowy czy Polak. kt6ry opuścił kraj pięcioletnim dzieckiem - może na 
emigracji wzr6ść i ukształtować się w języku polskim? Sądzę. że nie. 

Czy można być polskim pisarzem lub poetą. gdy nie spędziło się 
nawet tygodnia w mieście. w kt6rym wszyscy m6wią po polsku. jeżeli 
ktoś opukił Kraj kilkuletnim dzieckiem to w sensie językowym można 
przyjąć. że w Polsce w og61e nie był. Polszczyzna jego. jako już wykształ
conego i dorosłego człowieka jest w całości polszczyzną emigracyjną· 
Oczywiście lekturą. studiami - można znajomość języka polskiego dopro
wadzić do wysokiego poziomu. Ale tą drogą nie nabierze się nigdy owej 
instynktownej pewności. którą dać mogą tylko lata przeżyte w atrn06ferze 
własnego języka. 

Oczywikie można pisać po angielsku. Ale co ma robić młody pisarz. 
Itt6ry wychował się wprawdzie zagranicil. ale pragnie pisać po polsku 
i dla Polaków? Nie wielu takich mamy. ale przecież są i tacy. Co 
takiemu młodemu człowiekowi należy doradzić? 

Mamy trzy typy autorów piszących po polsku. Pisarzy krajowych 
- pisarzy emigracyjnych i pisarzy o dwóch wcieleniach. Ci ostatni 
stanowią interesującil nowość w historii polskiej literatury. Dawniej można 
było mewić po prostu i zwyczajnie o twórczości Melchiora Wańkowicza. 
Dzisiaj fraza ta wymaga bliższego określenia. Twórcz~ć literacka Wań-
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kowicza istmeJe bowiem w dw6ch wydaniach - w wydaniu krajowym 
i emigracyjnym. W tym wypadku nie chodzi o podział bibliograficzny. 
lecz o podział znacznie bardziej istotny ... Monte Cassino" czy .. Hubal
czycy" w wydaniu emigracyjnym różnią się treściowo od wydań krajo
wych. Nie ulega wątpliwości, że za oryginał uznać należy w tym wypadku 
wydanie emigracyjne. Wydanie krajowe jest bowiem przycięte do wymo
gów cenzury. 

Pozycja starszych wiekiem pisarzy, którzy swe dzieła wydali. albo 
przed wojną albo zagranicą - jest niepomiernie korzystniejsza niż pisarzy 
młodych, znajdujących się na starcie. Wańkowicz godząc się na cięcia 
i skróty może sobie powiedzieć. że pełne oryginały jego dzieł są bez
pieczne w .biblio~ekach prywatnych i publicznych zagranicą. I dzięki 
temu wydama krajowe może traktować jako wydania przejściowe. Zmieni 
się sr,tuacja. wó,:"czas będzi~ można sięgnąć po oryginały i wydać je 
w kraJU. KtokolWiek zechce kiedyś pisać o twórczości Wańkowicza będzie 
musiał oprzeć się na tekstach oryginalnych, wydanych na emigracji a nie 
na .. digestach" krajowych. Ale w sumie. cena którą płacą pisarz w sytuacji 
W~ńkowjcza jest minimalna. Obcięcia dotyczą bowiem tylko wydania 
krajowego, a nie oryginału. który pozostaje nienaruszony. . 

Sprawa się komplikuje jeżeli cięcia dotyczą nie jednego wydania 
lecz oryginału. Znam w Londynie młodych poetów, których tomiki wierszy 
leżą od miesięcy u krajowego wydawcy. zatrzymane przez cenzurę. 
Czasem wystarczy skreślić kilka sł6w. czasem trzeba wyłączyć ze zbiorku 
dwa lub trzy wiersze. . 

Ni~złomni, kt~rzy ,iuż wszystko .mają. za sobą i dlatego z niezmierną 
ła~ośclą zd?bywaJą Sl~ na purytamzm I katonizm - zagrzmią w tym 
mieJscu: .. mech młodZI wydają swoje tomiki na emigracji". 

C:hoć jestem stary i nad wygnańczą mogiłą wydatnie pochylony 
rozumiem tych młodych i moje sympatie są po ich stronie. 

.Wchodzą tu w grę. dwa zagadnienia. Młody poeta czy pisarz na 
starcie. --: .wy.chowany l. wykształcony w Anglii _ powinien co roku 
przy~aJmmeJ kilka tyg~m. spędzać w .Polsce i słuchać żywej polszczyzny. 
Drugi prob~em to publIkacJe. Młody pisarz bez nazwiska. kt6ry chce pisać 
po pols~u I dla .Polaków -:- będzie. dążył ~o wydawania swoich książek 
w KraJu. To Jest zrozumiałe. Wierzyński może do końca życia nie 
wydrukować w Polsce jednej linijki i pozostanie Wierzyńskim. Każda 
nowa książka Miłosza wydana zagranicą będzie zawsze budzić zainte
resowanie w Kraju, ponieważ jego pozycja jako poety i pisarza jest 
w Polsce ugruntowana od lat. 

Na emi,gracji powstawały znakomite dzieła literackie _ ale autorzy 
tych ~rcyd~leł - ,czy to Mickiewicz czy Tomasz Mann _ wyjechali 
zagramcę Jako dOJ~ali, ludzie i problematykę swoich ojczyzn unie§li 
WTaz z, sobą ~a emigraCJę. I my - pisarze emigracyjni _ od skromnych 
wyrobmk~w pióra z~cząwszy (jak niżej podpisany), a na luminarzach jak 
Gom?rowlcz czy MIłosz skończywszy - piszemy w oparciu o ów kawał 
po!sklego !ądu, kt~~y w~wieźli!my w nas samych. Ani .. Transatlantyku". 
am ... D~!In~ Issy • am ... Drogi do nikąd" czy .. Obozu Wszystkich ' 
SWlętyc~ me mógłby nap~sać autor, który spędził w Polsce tylko pierw
szych pięĆ lat swego życia. 
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I oto dochodzimy do sedna sprawy. Niezłomnym katonom. którzy 
uważają. że' !płodzi powinni być pisarzami emigracyjnymi, - należy 
odpowiedzieć. IŻ pisarzem emigracyjnym może być tylko el~llgr~nt. Kt~' 
kogo wywieziono z Polski dwadzieścia lat temu małym dZlec~lem .eml
grantem nie jest. Bogdan Czaykowski by zostać pisarzem emigracyjnym 
musiałby pomieszkać w Polsce dwadzieścia lat. a następnie .. wybrawszy 
wolność" osiąść w Londynie. . .. ' . 

Gdy odrzucimy cały emigracyjny .. poI-realIzm I zakłamame. wy-
padnie obiektywnie stwierdzić. że przed młodym ~andydate~ n~ plsarz~ 
stoją tylko dwie drogi otworem: albo ~wrót, al~ Język anglels~l. Inn~! 
słowy młody człowiek w takiej sytuacji musI Się albo .. zanglIcyzować. 
albo się spolszczyć. Nie można być polskim pisarzem nie znając Polski. 
kraju. atmosfery, gwar. a przede wszystkim ludzi. Emigracja tego wszy
stkiego nie zastąpi. 

POWT&t nie musi oznaczać osiedlenia się w Warszawie czy w Kra
kowie. Musi natomiast oznaczać akceptację Polski Ludowej. Kto chce 
wydawać w Kraiu książki i publikować w prasie krajowej swoj~ utwory 
- ' k:to chce co roku swobodnie po Polsce podróżować. ten musI zi:ezyg
nować z aktywnej postawy politycznego przeciwnika ustroju komuni~tyczn~o. 

Młody architekt wracający z emigracji do Kraju może sobie powie
dzieć: .. będę budował domy. które są potrzebne Pola~?m. bez ~zględu 
na ustrój". Ale pisać książek .. bez względu na ustrÓj me mozna. 

Dylemat jest koszmarny. Albowiem w naszej sytuacji spolszczyć się 
musi oznaczać dla młodego pisarza rezygnację z tego wszystkiego' w czym 
się na Zachodzie wychował i co w kulturze zachodniej jest naj istotniejsze. 
To brzmi patetycznie ale niemniej odpowiada prawdzie. Decydując się 
na p<)wrót 'młody pisarz musi świadomie zaakceptować wszystkie zasad
nicze ograniczenia, które nakłada na ludzi pióra ustrój komunistyczny. 

Przed młodym człowiekiem ścielą się inne perspektywy I Inne moż
liwości. Młody człowiek łiczyć może na czekanie i przetrzymanie. Dlatego 
młody pisarz w pewnym momencie dojść może do wniosku. że. jego repolo
nizacja jest ważniejsza od wszystkiego innego. Jestem ostatni. .który by 
go potępiał. Ale decydując się na świadome przyjęcie obroży ?Ie należy 
tłumaczyć sobie i innym. że między obrożą a .. open neck shllt". którą 
się do tej pory nosiło - nie ma żadnej różnicy. 

LONDYŃCZYK 

Przegląd niemiecki 

Do niedawna w Niemczech Zachodnich w wypowiedziach na tematy 
niemiecko-polskie wyraźnie przeważał ton i sugestie nadawane przez 
Związki Wysiedleńców; sprowadzały się one do następujących tez: 
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- Utrzymanie za wszelką cenę przedwojennych granic Niemiec, 
przy czym maksymaliści tej tezy uważają nawet zdobycze Hitlera w Kłaj. 
pedzie i w Czechach (układ monachijski z 1938 roku) za obowiązujące 
w zrozumieniu prawa międzynarodowego. 

- Sugerowanie Polakom, żeby sobie odbierali utracone Wilno i Lw6w, 
a może nawet Mińsk i Kij6w, w czym mogą liczyć na jak najwydatniejszą 
pomoc niemiecką, jeżeli dobrowolnie zwr6cą powojenne nabytki terenowe. 

- Wytłumaczenie Czechom i Słowakom, że powr6t Nieme6w do 
Czechosłowacji jest koniecznością i leży w interesach tych narod6w. 

- Przekonanie zar6wno Polaków, jak Czechów i Słowak6w, a takie 
całej Zachodniej Europy, że tego wszystkiego można dokonać bez m~łi 
o odwecie, bez zemsty i gwałtów, a w najlepszej zgodzie. 

- jak najostrzejsze przeciwdziałanie wszelkim, choćby drobnym, 
przejawom odstępstwa od powyższych tez. 

Stąd pochodziły interwencje dyplomatyczne o mapki umienCZOIIe w 
samolotach angielskiej linii lotniczej, przedstawiające Odrę i N}'Ię jako 
zachodnią granicę Polski. Stąd wiele hałasu prasowego, gdy prezydent 
Eisenhower ukazał się w amerykańskiej telewizji na tle mapy Europy 
z granicą Polski na Odrze. Stąd pr6by oddania pod sąd, jako zdrajcy 
stanu, poważnego autora i publicysty P.W. Wenger'a, który odważył się 
głosić i publikować swe bardzo przeciwstawne poglądy. Stąd także stale 
spotykamy w prasIe wysiedleńców ostre piętnowanie wszelkiej my§li o ja
kichkolwiek ustępstwach i niemal homeryckie boje, toczone z politykami 
typu profesora Carlo Schmid'a, znajdującego jednak coraz liczniejszych 
naśladowc6w. 

Ałe ostatnie miesiące przyniosły sporo znamiennych ewolucji w sto
sowaniu ryg0r6w tego "Grossdeutschrealizmu" - jak może nazwałby to 
zjawisko j6zef Mackiewicz. Zaczęło się od incydentu z utrąceniem projektu 
ministra spraw zagranicznych, von Brentano, który zamierzał podczas ostat
niej konferencji genewskiej wystąpić z propozycją zawarcia "paktu nie
agresji" między Bonn a Warszawą i Pragą. Projekt storpedowały zabi~i 

_Kierownictwa Związków Wysiedleńców, jednakże koncepcja nie rostała 
pogrzebana i w kołach rządowych trwają dalsze rozważania, zmierzające 
do jakiegoś ruszenia z martwego punktu stosunków między Bonn a War
szawą · 

• 
Następnym incydentem było ustalenie kilkunastoosobowej delegacji 

zachodnio-niemiecklej na -zjazd Międzynarodowej Unii Parlamentarnej, 
obradującej w Warszawie między 27 sierpnia a 4 września. Początkowo 
wyznaczono proporcjonalną ilość posł6w ze wszystkich ugrupowań Bundes
tagu. Warszawa nadesiała wizy wjazdowe dla wszystkich członków dele
gacji, ale w prasie warszawskiej ukazały się napastliwe wypowiedzi pod 
adresem delegatów reprezentujących jednocześnie Bundestag i kierownictwo 
Związk6w Wysiedleńców. Na skutek tych napa§ci, partie rządowe wyco
fały cały skład swej delegacji, wysyłając tylko jednego posła. Delegaci 
opozycji pojechali w niezmienionym komplecie. 

W wyniku pobytu w Warszawie delegat partii rządzących, poseł 
Kopf, nie ulcrywa "niespodziewanych doświadczeń", jakie parlamentarzyści 
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niemieccy wywieźli z Polski .i oświadczył, że na najbliżs~ym ~eniu 
komisji spraw zagranicznych B~ndestagu, ,p~da o~s~:rne) dyskUSJI 0w.e 
wywiezione z Polski "nies~zlewane dos~la~czema . Czy ta .dyskus)a 
potoczy się całkowicie zgodme z przykazamaml "Grossdeutschreahzmu -
można powątpiewać . 

• 
Dalszy incydent wydarzył się podczas. ow.acyjnego powi~ia, zgo

towan~o prezydentowi USA w Bonn .. Powltame było całk~wlcle poz~a
wione jakichkolwiek cech pl~nowanego I dyr~gowanego entuzJazmu, a n~e
przeliczone tłumy witały Elsenhowera z mekłamanym ~apa~. ~dzlał 
w powitaniu był tak ogólny że - jak z wyrazem ulgI stwierdZIł s~~~ 
policji w Bonn - "nawet ciemne ele~enty nie wykorz~tały brak~ poh~!1 
w śr6dmi6Ściu i ilość przestępstw popełmonych w .tym . czasIe była ,~_lIIkoma . 

Dysooansem były jedynie transparenty z napIsamI :. "Sude~ , .. <;'6rny 
Sląsk", "Pomorze", ,.Drugi Wersal". Były one dZIełem KIerownIctwa 
Związku Wysiedleńców. . 

Jaki skutek odniesie ta tran~parentowa demon~tracJa na zewn~ -
nie sposób ocelłić. Natomiast w NIemczech pewno me p~yS.porl! .popularno
ści Kierownictwu Związków Wysiedleńc6w, - przecIwme, JUZ wzmogła 
nasilenie głosów kryty·cznych. 

• 
My'l poddania reWIl)1 obowięzując~ch dotychcz:as kanonów "Gros~

deuuchrealizmu" rozszerza się także I wśród NIemców . b~~I~ 
dotkniętych wysiedleniem. Nie jest to zjawisko ~we. ~5tme}e ono lUZ 
doŚĆ dawno, było jednak raczej przejawem rezygnacJI, a me Clyn~~O. ~ro
gramu politycznego Ale ostatn.io mo~na zaob,s~rwować. coraz ł~IeJ~ze 
próby znalezienia nowych dróg I stąd JednoczesOle wzmozone pruciwdr:la-
łanie obrońców dawnego porządku rzeczy. . 

Ciekawym przykładem postępującej ewolucji jest, opubhkow.an& ~rzez 
organ informacyjny Zjednoczonych Organizacji Uchodźców. wymIana hst~w 
między posłem do Budestagu, .baronem . . Manteuffel-Szoege, a ',Vysoklm 
urzędnikiem Wydziału Wschodmego Ml!llsterstwa S~raw Zagramcznych, 
byłym posłem Ni~miec Zachodnich ~ Wa~zyngtome - von Kessel. 
Korespondencja rozpoczęła się następuJącym listem : 

" Wielce Szanowny Panie von Kes.sel ! jak si~. dowia?u~,. wygłosi! 
Pan niedawno, na młodzieżowym zebramu arysto~acJI nadrensklt:J" referat~ 
w którym Pan wywodził że ,,~ztywna post,,;wa wobec satehtow musI 
być zarzucona i że należy nawIązać stosunkI dyplo~atyczne. Na zarzut 
pewnej wysiedlon,!j węgierskiej studentki! ż~ taka pol~tyka byłaby zdra~ą 
węgieułti~o i polskiego narodu, odpowl~zlał. P~n, ze !"łod~ dama me 
jest dostatecznie obznajomiona ze sprawaml .polltykl ~agramcznC:J. t:-'a za~y
tanie jednego z uczestników c:o n~ taką. politykę PO:OVle1Zą ZWIązkI WysIe
dleńców, miał Pan odPOWIedZIeć, ze te ~wlą~kl prowadz4c .nadal 
dotychczasową politykę przegrają bez reszty swoJ!ł oJc;zyznę: Uczestmcząca 
młodzież była przez Pana wezwana do zac~owama mll~zema o usłyszanY?' 
ref~acie. Te ciężkie zarzuty 'przeci~ ZWIązkom Wysle?le~~ ~uszaJ,ę 
mme - jako członka prezydIUm Z)ednocz0!1ych 9rg.am.zB;~JI WJSłedlen
ców - do zwrócenia się z prośbą o PańskIe wYJaśmema . 
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W 'następnym numerze " Deutscber Ostdienst" (Nr 6 z 7.IX.59) 
opublikowano odpowiedź posła von Kessel: 

.. Wielce Szanowny Baronie Manteuffel-Szoege I Rzeczywiście przed 
kilku tygodniami wygłosiłem odczyt w majątku pana von Boeselager. 
Pan von Boeselager na początku, albo po zakończeniu mego wykładu, 
zażądał od obecnych, aby nic o czym się tu mówi nie wyszło poza nasze 
koło, gdy publiczna dyskusja byłaby niemożliwa . Osobiście zaznaczyłem, 
że życzenie gospodarza jest także i moim. 

W swoim odczycie rzeczywiście wyraziłem wiarę, że lepiej byłoby, 
abyśmy W stosunku do naszych satelickich sąsiadów byli mniej sztywni. 
Nie powiedziałem przeto nic innego niż minister _~praw zagranicznych 
oświadczał i proponował w ostatnich tygodniach. W wynikłej dyskusji 
dałem wyraz swemu przekonaniu, że jeżeli my wysiedleni - jako były 
wlaściciel majątku na Sląsku uważam się za uprawnionego przemawiać 
we własnej sprawie - odrzucimy nawiązanie stosunków z Polską i dopiero 
kiedyś później powr6cimy do rozmów o wschodnich terenach, to 'wiat 
zachodni wówczas słabiej będzie popierał nasze roszczenia re~Lzyjne, 
a Polacy będ~ nadal kolonizować te tereny. Mówiłem tedy o "Wysie
dlonych", a me CI .. Związkach Wysiedleńców". 

W związku z tym interesowałoby mnie, jako wysiedlonego, jak 
Związki wyobrażają sobie odzyskanie wschodnich terenów: ponieważ 
żadnej wojny prowadzić nie możemy i nie chcemy, pozostaje jedynie drotla 
bilateralnych pertraktacji - bilateralnych, gdy Moskwa nam tych terenów 
z całą pewno§cią nie odda - zresztą droga, po której kroczyliśmy w 
zagadnieniu Saary z dużym sukcesem . 

Co się tyczy wypowiedzi węgierskiej studentki, to była ona od pier
wszego . zd~n5a niezwykle I?ory~cza i os~b!ście agresywna. Mając na 
względZie Jej losy, absolutnie me brałem Jej tego za złe i tylko żeby 
z dyskusji usunąć osobisty charakter powiedziałem w końcu , że w tych 
zagadnieniach należy uwzględniać większe światowo-polityczne załeż
noki, których w dyskusji ograniczonej czasem, nie zdołamy wyczerpać. 

Kończąc pragnę zaznaczyć, że w przyszłym tygodniu rozpoczynam 
urlop, a od I października na własne życzenie przechodzę w stan spo
czynku. Pragnę także, w pewne i mierze już J'ako osoba prywatna, wejU 
w kontakt z Panem. aby poZnać Pańskie poglą y na naszą politykę wschod
nią. Wydaje mi się że poznaliśmy się w pierwszych latach wojny, kiedy 
Pan pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych". 

W tym samym numerze "Deutsche Ostdienst" opublikowano następny. 
tym razem bardz? długi list barona Manteuffla do posła von Kessel. Nie 
on nas jednak w tej chwili interesuje, ale notatka redakcyjna, poprzedza
jąca teksty obu listów. a donosząca. że 

.. Ta dyskUSja łącząca się z ustąpieniem von Kessel' a ze służby 
c~ynnej . jest specjalnie pouczajilca - według doniesień prasowych ten 
mlaroda}n~ ,,:,spółpracownik Wydziału \\:,schodniego. M.S.~. złożył prośJ:ę 
o przemesleme w stan spoczynku. gdyż me zgadza Się z polItyką wschodDl'ł 
Kanclerza". 

Z. tych rzeczywikie pouczających dyskusji i notatki można by WniOS
kować że: 

- Poglądy Kanclerza pokrywają Się kiśle z poglądami Związk6w 
Wysiedleńców: wniosek taki wydaje Się nie odpowiadający rzeczywis-
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toki, natomiast .. Deutscher Ostdienst" na pewno pragnąłby taki wniosek 
zasugerować jak najszerzej. .. .. " 

- Kto jest w nazbyt kontrowersyjnej OPOZYCJI do pog.ląd.ow Z",:~ą~
ków Wysiedleńców , łatwo może ulec gwałt~wnemu I?ragnlemu p~eJ~cla 
w stan spoczynku; taki wniosek byłby meuzasadmony przecemamem 
wpływów .. Związków". . , . . 

- Istnieją i rozwijają bardzo aktywną dZiałalność .. Z~lązk,1 -y:y~le
dleńców ale jednocześnie także żyją i myślą po prostu "Wysledlency ; J~st 
to wnio~ek całkowicie słuszny: nie tylko że istnieją po prostu .. Wysie
dleńcy" nie myślący kategoriami "Grossdeutschre~lizmu", ~Ie ilość ich 
wzrasta, choć znaczenie ich jest na ogół nie docemane. tak Jak znaczeme 
.. Crossdeutschrealistów" jest przeważnie przeceniane. 

• 
Równocześnie z wielkimi przemianami w Niemczech utrwalają się 

w Europie Wschodniej wyniki procesów dziejowych. ~tóre w .latach 
1940-50 w gwałtowny sposób oddzieliły Polaków od U~alńców • . Białoru
sinów Litwinów i Niemców, procesów które radykalme zepclinęły ze 
wsch~nich obszarw kolonizacyjnych polszczyznę do Bugu i Sanu. a niem
czyznę d!> Odry i Nysy i nawet grożą niemczyźnie dalszym odepchnięciem 
Za Elbę. 

Czy wyniki tych procesów można odwrócić} Czy gran!c~ państwa 
niemieckiego można z powrotem przesunąć na Wschód, na hOle z. 1914 
czy 1937. może z 1942 roku} Czy Polacy mogą ~yśleć o powroc!e za 
Bug i San do granic traktatu ryskiego, lub do gramc z czasów wspolnoty 
państwowej litewsko-polskiej ? ., . 

Wydaje się. że dziś znaczna większość zarówno Niemców Jak l Pola
ków nie myśli poważnie o takich ~ożliwościach. <?k~!~cz~o.Ść że ,!Gro~s: 
deutschrealiści" snują takie marzeme, a "Polreahścl SOlą z memmeJ 
bujną fantazją o pozost~niu nad O~rą i .0 po",:r<><;ie do ~ilna i Lwow~. 
czy może jeszcze dale) na Wschód, me zmlem fa~tu ze st~le będ~le 
Wzrastać ilość zarówno Polaków jak i Niemców - me wyłączająC wysie
dleńców - wątpiących aby takie projekty, choćby najzręczniej propago
wane, mogły odmienić bieg utrwalającego się procesu historycznego. 

• 
W dwudziestą rocznicę wybuchu wojny Kanclerz Niemi:c Z~chod: 

nich wygłosił mowę radiową do Pol~ków. P.om~jam. mo~y I ,k~hsy tej 
rnowy, myślę jednak że warto uważnie za~naJolDlć Się z Jej tresClą. kt6ra 
w dosłownym tłumaczeniu brzmiała następująCO : 

..Przed dwudziestu laty, I września 1939.roku! rozpoczęła. się ,:oina. 
Długie lata panowały w Europ~e, na. m~rzach. I w mnych częś,cl.ac~ SWlata 
okropności i gwałty. Po ustanIU dZlałan wOJennych, okr?pnos~1 I ~ałt.y 
~a~ieniły się w okres strachu, spowodo~anego straszhwyml. bromami, 
Jakich dotychczas ludzkość nie znała. Mimo upływu d~dzlestu lat, 
prawdziwy pokój dotychczas me zapanował na naszym globIe. 

II 
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Nie chcę dzisiaj' wy I 'I' , 
d ' " Z d ' g, aszac po ItyczneJ mowy, pragnę J'ednak powie-

Zlec, a amem wszystk h I d' b' , k' 
~oloru i jakich polityczn I~h u zk o ,0Ję~ne Ja le~o ~yznania., jakie~o 
I zbrojne o strachu y , ,prze onan, J~t, za~onczyc stan mepokoJu 
kiem, tak g aby wszy~tk'i::::t trwjly ,sP~d św!atu, wypelnione'!lu lę
nętrznemu postępowi, y mog y Się awac wewnętnnemu I zew-

wsku~~e :~;~i~lnew~'J'~ka h'cluszą k~YCh' dNzi~iaj, poś~ięcon,e narodowi, kt6ry 
I' , I erows IC lemlec I ZWiązku S ' k' 

sta tę plewszą ofiarą wojny: myślę o Polskim Narodz' W?jlec leg:! 
~o w~, ten hy~pat~~zny na

h
r6d, bez ja~i,ejkolwiek wlasn~j' win~~ e ci~~;iał 

w lel~?c I I po Itydcznyc ~przecznosclach Europy; trzykrotnie rozry-
any I zle ony, prze dwudZiestu laty stal się p' r ' , 

wojl~y" gdykN,iemcy Hitlera i Związek Sowiecki n~~:diiąi ~h~~ ,ostat~lIeJ 
czy I Jego raj, me zms z-

Dzisiejsze Niemcy są innymi Niemcami ni' b I H' I T ' 
przyjęcie, zgotowane przed k 'Ik d' , z y, y k~a It era. rlUmfalne 
hitlerowskich wojsk wskazuJ'e dobitn 'l n,lam!, zW

I 
yClęs lemu wodzowi anty-

I b k' 'I ej mz s owa to moC7~ wyr z" 'k g ę o le nastąpi y przemiany wśród Ni' ,""', a IC, Ja 
narodowego socjalizmu jeg d ktr ,e'!lcow w porownamu do czas6w 
n,ajgłębszym przeświad~zeni:m o, yn I N~gO czynów. Dlate~o mówię z 
Się dobrym sąsiadem Polski,' ze te lemcy, te nowe Niemcy, staną 

Podczas ostatniej wojny byl b h k . 
z polskimi żolnierzami i f e!ll ZW ,o °lzac oncentracYJnych razem 

61 '00 rOlcerami, Wląza a nas w6wczas więcej niż 

:asp fu~dt:me~cieo ~lęb~ki~j~g~~~;ttaJ~chmię~zy nami wspólnota oparta 
W' b' gł h owej, 

bliki z)ląf u ,le rC
I 

krdzic:sięciu ,lat, jako ,kanclerz Niemieckiej Repu-
. HjZ owej, wie o otnle ośwIadczalem I p t d ' , 

~zeme: !'laszrm dąże!li,em będzie ustalić Por~: a~za'!l ZIŚ to ośwla~
I Sympat~ę między dZISiejszymi Niemcami i PolskillenNle, Poszanowame 
tym gruncie wyrosla z czasem prawdziwa prz ' ,," m arodem, aby na 

YJazn , 

S. W. KOZŁOWSKI 

Kronika berlińska 

ZACHODNI BERLIN 

Tegoroczna jesień w Niemczech jest rzadk 'len ZI ' , 
niebieści pogod ' b ' , , o plę a. OCI Się slońcem, 

cudu gospod 
nym ~Ie e~, I pęczOleje dorodnym winem. Koniunktura 

, , arczego m 'h h' weJ' nad R hr l. 6 ' Imo powaznyc wa ntęć w gospodarce węglo-
u ą, lIC! re powstaly k t k ' , 

Plynne ,. '. . ,na s u e wyplerama węgla przez paliwa 
, SWlęCI meprzerwame tr f N hod . B ' , 

dz" ' . ł' IUm y, awet zac Ol erlm gnej'e Się 
IS mOCOlej w s ońcu t ' k . k ' , 

, 'd I I' ej ~nlUn tury, mz w poprzednich latach. Jak 
oswla czy w po OWle wrze' b . B 
mentem miejskim _ liczb SOla urmlstn randt przed tutejszym parla-
60 000 d 38 000 a bezro?otnych spadła od zeszłego roku z 

kJ : b ole 'I' b' prz,Y czym w mekt6rych zawodach odczuwa się dot-
IWy ra SI y ro oczej a ek t I b I" k' , spor przemys u er ms lego wzrósl o przeszło 
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23 procent. Chyba nigdy jeszcze w powojennych latach tylu mieszkańców 
tego miasta nie spędziło urlopu we WIoszech, Hiszpanii, Austrii i Szwaj
carii, a nawet w Afryce, co w tym roku. Po dziś dzień linie lotnicze na 
trasach poludniowych są wykupione do ostatniego miejsca. 

I chociaż w Genewie nie doszlo do żadnego porozumienia z Rosj/ł. 
które gwarantowałoby status quo polożenia zachodniego Berlina, wszelkie 
symptomy kielkującej zimą i na wiosnę paniki, odpływu kont bankowych. 
wstrzymania projektów budowlanych i pośpiesznego szukania pracy i mie
szkań w Republice Federalnej, znikly nieomaIże zupełnie, Nie znaczy to 
bynajmniej, że ludność berlińska zapomniała o wciąż jeszcze grożącym 
jej niebezpieczeństwom. Ale i tu odczuwa się - a może jeszcze bardziej 
niż gdzie indziej - zmiany w polityce na wysokim szczeblu, "Dopóki 
tam na górze będą gadać, nie mamy się czego bać" - brzmi najczęściej 
powtarzana obecnie w Zachodnim Berlinie formula. Jest w tym powie
dzeniu bezsprzecznie pęd do ucieczki od nieprzyjemnych perspektyw, za
wartych w sowieckich projektach, jak też świadomość wlasnej niemocy 
wobec wielkiej polityki. 

Ale za tą pozorną fasadą spokoju i sztucznego optymizmu kryją si~ 
bardzo sceptyczne poglądy a nawet niewiara, aby moglo dojść do jakiejś 
trwalej ugody między Zachodem a Rosją. Miejscowi politycy mówią co 
prawda o tym niechętnie, a gazety unikają świadomie wszelkich poważ
nych dociekań na tematy berlińskie, nie chcąc się narazić na zarzuty 
wschodniego sąsiada, że psują klimat koegzystencji. A zresztą nie chq 
siać niepokoju i zamętu wśr6d zdyscyplinowanej ludności, Zostawiaj, 
tę domenę artystolI' politycznego kabaretu "Stachelschweine". 

Kabaret ten świetnie oddaje atmosferę Berlina, stosunek jego mieszlcań
ców do tzw, wielkiej polityki: zdrowy rozsądek, graniczących często z 
cynizmem, 

NIEMCY WSCHODNIE PO GENEWIE 

Komunistom wschodnio-niemieckim obecny rozwój sytuacji me zu.
pelnie przypada do smaku, Od początku sowieckiej ofensywy w sprawie 
Berlina, liczyli na ultymatywną politykę Moskwy i jak na razie przeliczyli 
się. Ultimatum zostalo cofnięte, a ich reżym - w obliczu rozmów amery
kańsko-rosyjskich - nie ma dużo do powiedzenia, Ale w ostatecznym 
bilansie konferencji genewskiej mają ważne powody ku temu, aby być 
z jej przebiegu zadowolonymi. We wszystkich rozmowach przedstawiciele 
wladz partyjnych i rządowych zwracają stale uwagę na to, że nareszcie 
udało się przeforsować, przez długie lata zwalczaną na Zachodzie tezt: 
w sprawie udziału przedstawicieli obydwu państw niemieckich. W Berlinie 
Zachodnim niektórzy politycy udają jakby nic o tym nie wiedzieli, ale 
są i tacy Berlińczycy, kt6rzy widzą w tym pierwszy krok w kierunku 
Uznania tzw, Niemieckiej Republiki Demokratycznej przez mocarstwa 
Zachodnie najpierw de facto, a później i de jure, Jakby nie by/o, fakt. 
~e na konferencji genewskiej zasiadali obserwatorzy z Niemiec zachodnich 
I wschodnich w tym samym charakterze i z tymi samymi prawami, stanowi 
niebyle jaki sukces reżymu SED. Przez długie lata komuniści wschodnio
niemieccy kołatali do przedpokoj6w kancelarii dyplomatycznych Zachodu 
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zawsze z tym samym neg t k k· T roku z d t .. a ywnym s ut lem. ylko raz, bodajże w 1952 
. pr e s. aWlclele nądu wschodnio-niemieckiego mieli możnos'ć wyłusz 

czema SWOjego ktu ·d . . -W p. . pun .;'1 zema pned specjalną komisją ONZ na ses·i 
i Boaryzu. D~Pkro kberlIDsk~ ofensywa Chruszczowa złamała op6r Zachod~ 
n d ,nn bJbc.lh o onsultacJom ~omunist6w ze wschodniego Berlina. Dla 
N~ ow nc t~, ~rotewohla Jest to wielka zdobycz, bo dotychczas 
, I~mcy .wschod~le me były w stanie pnełamać blokad d I . 
sWla.ta mekomumstycznego. Wiadomo, że dotychczas NkD yp o~~?czneJ 
aunk.1 dyplomatyczne tylko z blokiem wschodnim i z J ł IJ:<>sla Ż sto
nawIasem mówiąc, Belgrad wyszedl na uznaniu NRD u~os aWlą· r~sztą 
~abłock~. na m~dle. Sympatii Ulbrichta i Grotewohla s~bfe p;.ysłowlok1 
I nag~n I przec.lwk~ opozycji komunistycznej wewnątrz SED ~ie ~k:; .j 
nato~last narazIł SIę na zerwanie stosunków d I h' CI , 
caml zachodnimi. Podobno dyplomacja jugosłowTa~sk~a~cznyc z NIem
u~ała głosom pras)' zachodnio-niemieckiej, że nąd boński ąCie na ten. kr~k 
mgdy na odwołanie swojego ambasadora z Belgrad Al . 611 powazy SIę 
sador Adenaue B I d· u. e I wczesny amba-
kt' ra w e gra Zle, zresztą już nieboszczyk dr Pfleid 

ory reprezentował dość samodzielnie swój punkt wid~enia us kr?j 
7ł dPodobnym ~uchu polityków jugosłowiańskich. W każd '. po aJa 
Jo; a Jugosławll pnestraszył Ik· h ym razIe pny
dyplomatycznych z Niemca . wZlo~t· .amctor6w nawiąza~ia stosunków 
odbył niedawno podróż pomlkr . s h mmbl

k
·. hO 'prawb~a premIer Grotewohl 

. ... aJac ara s IC I za legał u Nehru 
naJmmeJ o w!ffilan~ konsulatów, ale nic nie wskórał. Kied 'ed k pny
stw~ zachodme pÓjdą na de facto uznanie NRD '. ~ J na pa?
kraJó~ . arabski.ch, Indii i prawdopodobnie Finland'ii JUb dnazaJu'!Z posłOWIe 
w . ~IDlsterstwle Spraw Zagranicznych we wsch . ' ę ą. ~tah w ogonku 
naJwlę.kszą sympatią cieszą się komuniści wsch~: ~erl.IDle. Stosukrnk?wo 
arabskIch P . memleccy wajach 
tewohla . nie o~:gpia:a 2yd

tym 
fakt, 'Iże d dotychczas nąd Ulbrichta i Gro-

. ł om przes a owanym pnez . h' I L: 
am. ~ amanego szeląga tytułem odszkodow' S d . rez~ It.erows~ 
wOJazeny wschodnio-niemiec ano t~ tez pohtyczm koml
dzie wytykać palcem na B cy m.ogą z powodzemem w Kairze i Bagda-

ł onn, ze tam rz~dz k f'l .. 
p acą grube pieni~dze Izraelo . .... ą ~e omo losemICI, któny 
.. ch .. WI, pnyczymaJąc SIę tym d 
zama ru om wyzwoleńczym , . t b k' . . samym o zagra-. . sWla a ara s lego CI samI . 
wlaJąc z łatwowiernymi ultral' . L' d panowIe rozma-. . . eWlcowcaml z on ynu któ . 
mIeSIącach coraz częściej odwiedzaJ'~ Be I' hod'. ny w ?statDlch .. . d .. r ID wsc Dl zapewn' . 
antysemIcI sle zą wyłącznie w Bonn J k d d ' . laJą, ze 
daje jak najlepsze wyniki. . a otą tego rodzajU metoda 

O Anglikach w Niemczech wschodnich ., . 
a nie w kołach reżymowych kt' ch - OCZywIscle wśród ludności 
. k . , ore są za wycone ć 
Ja najgorsze mniemanie Pnyczynił si d t ' ~ zaczyna panowa 

. ski minister obrony Sh'inwel/ kt' ę o k.~gO gl~wme b. Jabounystow_ 
udzielił rozgłośni wschod' 'b I·~ryk' I?o. I .u dmach pobytu w NRD 
b d 

mo- er IDS lej I pk' -ar zo m~drego wyw. d O'· d ~smom omumstycznym me .. la u. sWla czył " . . . 
'p?tkał się nigdzie w Niemczech wsch ~n m mmeJ Dl .w~ęc~J. że nie 
UCIsku politycznego pn '. d . odmch. z symptomamI JakIegokolwiek 

ł . . . eClwme wy aJe mu . I d ść .' . L • pe mej swobodnie R . I SIę. ze u no zYJe JaJo; naJzu-
. . ozmawJa em o tym z . Id 

majstrem fabrycznym we hod . 'pewnym starym sOCJa emokratA , wsc mm B J' O·· .. 
wypadła niezbyt pomyślnie N' Ik er Ime. pIDla o panu Shinwe/lu 
_ opowiadał mi mój zn .. .. le ty 10 stany towanysze socjaldemokraci" 

aJomy - .. a e nawet młodzi chłopcy. Ittóny bie-
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gają w niebieskich koszulach komunistycznej organizacji FD J, pneczytali 
z odrazą wypowiedzi tego niby socjalisty. Panie. jak się taka świnia 
nie wstydzi coś podobnego ogłaszać i to w dodatku w radio wschodnio
niemieckim~" W Niemczech wschodnich a także i w Berlinie szeny się 
pogląd. że Anglicy pierwsi zdezerterują ze wspólnego frontu i tym samym 
zmuszą Waszyngton, Paryż i Bonn do uznania slalus quo na Łabie. Są 
w tych opiniach niewątpliwie jakieś pozostałości przez długie lata wpa
janych w niemieckie głowy propagandowych haseł o .. perfidnym Albionie", 
ale trudno odmawiać tym zaniepokojonym ludziom pewnej racji. zwłaszcza 
lciedy się ma do czynienia z wypowiedziami w rodzaju wywiadu Shinwella 
lub z takim faktem, jak przerzucenie korespondenta agencji Reutera 
z Bonn do wschodniego Berlina z oficjalną misją dzien~ikarską. 

W AL TER ULBRICHT O PAKCIE HITLER - STALIN 

Dwudziesta rocznica agresji hitlerowskiej na Polskę została pnez 
komunistyczną propagandę partii SED wykorzystana w celach wybielenia 
Ulbrichta od nieprzyjemnego zanutu. że jakoi?y kiedyś miał wypo
wiedzieć się pozytywnie o porozumieniu między Stalinem i Hitlerem 
z 23 sierpnia 1939 r. Tego niewdzięcznego zadania podjął się jeden z 
naczelnych .. ideologów", sekretan komitetu centralnego. Albert Norden. 
Potrzeba takiej publicznej ekspiacji wodza partii wynikła stąd. że działa
jące w zachodnim Berlinie wydawnictwo .. Aequator-Verlag" rozkolportowało 
Vi. Niemieckiej Republice Demokratycznej broszurę pod tytułem "Wielka 
zdrada". kt6rej tematem były rozmaite zbrodnie Stalina i systemu stali
nowskiego. a szczególnie rola Rosji w wojnie hiszpańskiej, pakt z Hitlerem. 
antysemityzm, wytępienie komunistów polskich. Pośr6d opublikowanych 
dokumentów znalazły się również cytaty z osławionego artykułu Ulbrichta. 
ogłoszonego w lutym 1940 r. w piśmie komunistów niemieckich .. Die 
Welt", które się ukazywało w Sztokholmie. Norden oskarżył autorów 
wspomnianej broszury o zwykłe fałszerstwo. Zaintrygowany pnedmiotem 
sporu. wypożyczyłem sobie od znajomego niemieckiego ekskomunisty 
komplet. nadkiego dziś zresztą sztokholmskiego .. W elt' u" i oto co znala
złem w 6 numerze z datą 9 lutego 1940 roku. Walter Ulbricht pisał: 
..Wielu ludzi pracujących, kt6ny pragną socjalizmu, wita 6w pakt na
prawdę. gdyż wzmacnia on pnyjaźń z wielkim krajem Sowiet6w". Trochę 
dalej czytam następujące zdania: .. Rząd niemiecki zadeklarował gotowość 
do utrzymywania przyjaznych stosunków ze Związkiem Sowieckim, pod
czas gdy angielsko-francuski blok wojenny dąży do wojny przeciwko 
socjalistycznemu Związkowi sowieckiemu". I dalej w tym samym duchu 
pisał dzisiejszy przywódca komunistów niemieckich: • ,Dlatego nie tylko 
komuniści. ale i wielu robotników socjal-demokratycznych oraz narodowo
socjalistyczny lud pracujący, widzą swe zadanie w tym. aby za żadnll 
cenę nie dopuścić do zerwania paktu. Bo kto intryguje przeciwko pnyjaźni 
między niemieckim i sowieckim narodem, ten jest wrogiem narodu niemie
ckiego i zostanie napiętnowany jako wspólnik imperializmu angielskiego". 
Najkapitalniejszym odkryciem jest jednak fakt, że Ulbricht wyraził wówczas 
sWł solidarność z podbojem Polski pnez Hitlera. używając określenia, 
,.obce narody zostały włączone do wielonarodowo~ciowego państwa nie-
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STOSUNKI MIĘDZY NRD A POLSKĄ 
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w kolach pro-komumstycznej Unii ChrześciJ'ańskiej' kt' . u, łszc~eg61~le 
łaC2 ' . od . I I I ' orej czo OWI dzla 

e JUZ wie u at wsp6 pracują jak najściślej z paxo . -
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ulAd od ' Ch ' . memlecltlC wy-
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po I Y ą ro ną PZPR, literaturą i sztuk Stud ' ' . wme 
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KOMUNISCI l HITLEROWCY 

wyda?zi~!1ący b zachrnim Ber!inie tzw. Komitet Wolnych Prawnik6w 
m awno roszur ę o b. hitlerowcach w NRD pod tytułem "Ehe-
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malige Nationalsozialisten in Pankows Diensten" . Przeglądam broszurkę 
i odnotowuję rozmaite ciekawostki: Otóż okazuje /l i'ę , że pod proletariacko
anty-faszystowską politurą reżymu wschodnio-niemieckiego działa na roz
maitych stanowiskach 180 oficerów polityków, dziennikarzy, naukowców. 
a nawet bardzo wysokich urzędników , którzy kiedyś nosili odznakę partii 
hitlerowskiej. Wszystko bardzo skrupulatnie sporządzone, uporządkowane 
wedlug alfabetu i zaopatrzone w jak najdokladniejsze daty: wstąpienia 
do partii, numeru książeczki NSDAP, lub karty SS-owskiej. Okazuje się, 
że nawet szef prasy rządu wschodnio-niemieckiego Kurt BIecha, obecnie 
członek partii komunistycznej, należał do zwolenników Hitlera. Do partii 
nazistów wstąpil w 1941 roku, w kilka miesięcy po uderzeniu na Rosję 
Sowiecką. Najlepszy kawał udał się autorom broszurki ze zdemaskowaniem 
Ernsta Grossmanna, czlonka Komitetu Centralnego SED i przewodniczą
cego wzorowego kołchozu wschodnio-niemieckiego im. Waltera Ulbrichta, 
poza tym "Bohatera Pracy", który na XIX Zjeździe partii sowieckiej 
został wysłany w charakterze delegata do Moskwy . Tenże Grossmann 
- jak się okazuje - jako aktywny nazi z numerkiem legitymacji NSDAP 
Nr 6855320, uczestniczyl w likwidacji Republiki Czechosłowackiej, a w 
czasie drugiej wojny ~wiatowej należąc do elity oddział6w Himmlera, tzw. 
SS-Totenkopfverband, był podoficerem załogi obozu koncentracyjnego 
w Sachsenhausen. Przykra to historia dla Partii Ulbrichta tym bardziej, 
że w broszurce widnieje zdjęcie wybitnego obecnie komunisty w autentycz
nym mundurze SS. Bujną przeszłość ma za sobą rektor Akademii Nauk 
Państwowych i Prawniczych profesor Herbert Kroeger, kawaler komunis
tycznego "Orderu Zasługi dla Ojczyzny", wpływowy członek partii 
komunistycznej, poseł do parlamentu wschodnio-niemieckiego i współre
daktor ideologicznego organu SED "Einheit". Otóż był on w partii 
hitlerowskiej i w SA, SS, a nawet w specjalnej komórce podlegającej 
bezpośrednio głównemu urzędowi służby bezpieczeństwa Himmlera. A oto 
wyższy urzędnik wschodnio-niemieckiego ministerstwa bezpieczeilstwa, nie
jaki Kurt Lange. Ten pracował bezpośrednio w kierownictwie hitlerow
skiej policji tajnej i przesluchiwał jako członek komisji specjalnej uczest
ników antyhitlerowskiej rewolty z 20 lipca 1944 roku. Najciekawszą karierę 
zrobił chyba jednak sędziwy profesor Peter Adolf Thiessen przewodniczący 
Rady Naukowej przy rządzie ODR, odznaczony najwyższymi odznakami 
w państwie Ulbrichta, a nawet sowieckim orderem Lenina . Ten był jed
nym z pierwszych hitlerowców bo wstąpił do partii nazistowskiej jeszcze 
w 1925 roku, mając zaszczytne miejsce w kolejności członkowskiej, mia
nowicie Nr 3096. Nie brakuje w tej kolekcji kierownika partii nazistowskiej 
we Lwowie z czas6w okupacji Horsta Dreslera-Andressa, który co prawda 
jest teraz tylko reżyserem teatru w Eisenach w Turyngii. 

Oczywiście, że b . nazistów w rozmaitych urzędach jest więcej w 
Niemczech zachodnich niż w konkurencyjnym państwie wschodnim, ważne 
jest jednak to, że dotychczas w Berlinie wschodnim twierdzono z uporem. 
iż u nich czystka antyhitlerowska została przeprowadzona jak najgrun
towniej. 

BERUŃCZYK 
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o przemoc, jak też między potępianym romantyzmem poczu
ciem prawa do niezależności i wolności wyboru w budowie 
swego życia narodowego. A warto przy tym pamiętać, że tak 
jak idea pokoju wewnętrznego za wszelką cenę doprowadziła 
filozofów do nieludzkich konstrukcji państwa totalistycznego, 
państwa - Lewiatana, tak i idea niepokoju i walki o wolność 
była nieraz źródłem lekkomyślnych i straszliwych nieszczęść. 

Przede wszystkim więc, zgodnie z drogą nam obydwu za
sadą odrodzeniową "dyszla w głowie", uSUJlmy wątpliwości 
co do spraw za mało sprecyzowanych, w których czynnik emo
cjonalny i wewnętrzna dynamika samych słów naruszają rów
nowagę sądu racjonalnego. 

Cztery sprawy wymagają dokładniejszej precyzji przed 
dyskusją meritum wystąpienia Stommy. Pierwszą jest niewątpli
wy fakt, że u podstaw wszystkich zrywów powstańczych w 
Polsce leżało dążenie Rosji do zduszenia polskiego życia naro
dowego i do politycznego opanowania naszego kraju. Symbolem 
tego dążenia może być moment z dziedziny cenzury. Przy końcu 
ubiegłego wieku nawet z książek kucharskich wykreślano 
słowo wolny w zdaniu: smażyć na wolnym ogniu ... Zadne 
inspiracje nie wywołałyby zrywów rozpaczy, gdyby alternaty
wą winkelriedyzmu nie były kibitki na Sybir i pełna rusyfikacja 
narodu. W tym nawiązywaniu do historii realistyczna polityka 
musi widzieć także cień Winkelrieda, który padał ze Wschodu. 
Oczywiście od czasów carskich dużo się zmieniło. Ale pewne 
tendencje Rosji występują zawsze w niezmienionej formie. W 
skrócie wygląda to tak. W r. 1956 ukazał się w ZSSR 63-ci 
numer czasopism "Palestinski Sbornik". Wszystkie 62 numery 
poprzednie wyszły przed Rewolucją. Kontynuacja polityki na 
Bliskim VVschodzie nawiązuje nawet w numeracji do 
tego, co w tej dziedzinie robiło się za Rosji carskiej. Podqbnie 
jest na przedpolu każdej linii parcia imperium rosyjskiego. 
T rudno sądzić, że podtrzymywanie komunizmu na pozycjach 
rosyjskiego imperializmu i tępego ubóstwiania rosyjskiego 
państwa ułatwia realistyczną politykę w sferze wpływów ro
syjskich. Gdy komuniści stają się nowymi Pobiedonoscewami 
jest zrozumiale, że rodzą się marzenia o nowej rewolucji. Nie 
w wymiarze lokalnym, nie tylko na ziemiach polskich, ale 
w skali światowej. 

Dalej, Stomma nie przeprowadza ścisłej granicy między 
postawą i działalnością politycznej grupy katolików świeckich 
i katolików w ogóle; granicę tę nawet zaciera. Tymczasem 
musi istnieć. bo istnieje, różnica między tymi dwoma płaszczyz
nami życia i dążeń . Czym innym jest grupa polityków kato
lickich, a czym innym - Kościół Katolicki w Polsce, czy ogół 
katolików. Byłoby szaleństwem i niezrozumieniem uniwersaliz
mu katolickiego, gdyby katolicy w Polsce angażowali się do 
walki politycznej o cele polityczne z tytułu swoich religijnych 
przekonań. Zyjemy w epoce rozdziału Kościola od państwa, 
nie tylko w krajach sfery wpływów rosyjskich, a ta sytuacja 
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sama w sobie "tolerari potest " z punktu widzenia doktryny 
katolickiej, Jest ona pod wieloma względami korzystna dla 
Kościoła, który także w takiej sytuacji może osiągać _ jak w 
Stanach Zjednoczonych, we Francji czy Belgii - coraz większe 
rezultaty religijne i intelektualne, oraz coraz doskonalszy wy
raz organizacyjny swoich celów wiecznych, Oczywiście możliwe 
to jest jedynie przy zupełnej swobodzie życia religijnego, orga
nizacyjnego i intelektualnego Kościoła, Niestety, prymitywizm 
i zła wola "intelektualistów" typu faszystowskiego, hitlerow
skiego i komunistycznego początkowej epoki rewolucyjl1ej 
(czy tylko?) ogranicza Kościół w jego pracy i działalności 
kościelnej, Opór na naj istotniejszych pozycjach religijnych _ 
aż do męczeństwa - nigdy w dziejach nie potrzebował inspi
racji emigracyjnych, Gdybyśmy w tym względzie mieli coś 
inspirować z zagranicy - to większość z nas inspirowałab~: 
raczej pokorną definicję "pozycji najistotniejszych" w religi i, 
z których społeczeństwu katolickiemu rezygnować nie wolno. 
Doświadczenie zachodnie dowodzi, że rezygnacja z pozycji 
nieistotnych, że oderwanie się od najbardziej nawet uświęco
nych tradycją zewnętrznych form religijności, nie szkodzi na 
dłuższą metę głębi życia religijnego i intelektualnego w duchu 
wiary j łaski, Lekkomyślne pomawianie katolików o kompro
misowość i uległość ustabilizowanym rządom komunistycznym 
może być przejawem walki nie z komunizmem ale z katoli
cyzmem, Nie biorą w tym udziału katolicy, którzy się znaleźl i 
na emigracji, Nie biorą w tym udziału choćby dlatego, że 
wiąże ich autorytet Kardynała Prymasa i zaufa nie do Epi
skopatu w Polsce, Na naszą postawę wpływa także odczucie 
roli katolicyzmu w świecie zmaterializowanych potęg, bez 
względu na ich ustroje polityczne, Wyraźniej niż z kraju wi
dzimy na emigracji rozmiar wpływu katolików, skromnych 
emigrantów z Włoch i z Irlandii, a częściowo także z Polski , 
na duchowy wyraz życia Stanów Zjednoczonych , Lojalność 
tych emigrantów wobec laickiego państwa nie tylko nie budzi 
wątpliwości, ale często nabiera kolorów dumy narodowej. 
Nie szkodzi to ani życiu religijnemu ani ich dziejowej roli cywi
lizacyjnej, utrwalającej pierwiastek duchowy w świecie zmate
lializowanym, Nie można wyznaczać roli Polski katolickiej 
w świecie wpływów rosyjskich sugestiami oporów politycz
nych i pchania katol ików na drogę wzrastających napięć wew
nętrznych, 

Natomiast zupełnie czym innym jest ocena działalnośc i 
polityków katolickich , Gdy grupa katolików świeckich angażuje 
się do działalności politycznej, wtedy poddaje się ona ocenie 
politycznej, W postawie grupy Stommy, jako zespołu poJi
tyków wsp6łpracu jących z rządem, pewne błędy są oczywiste 
i często się je omawia, Jednym z nich jest brak konsekwencji 
w wyborze swego miejsca pomiędzy miejscem intelektuaJistów 
katolickich, zainteresowanych tyJko kulturą, a działalnością 
polityczną, która siłą rzeczy dąży do władzy i do współudziału 
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niej jest, i długo jeszcze ę kZle,.. ludowych , Fakt ten musI 

'ł' ramach demo racJI ,.. ale 
jej dZIa ama w . ' wolenników innej one~tacJ1, , 
powodo~ć rozczaro\':~~~e/ nie można, Katolicy śWieccy d~a
rozsądnej o to pret:n,sJ demokracji ludowej, muszą ~yć poltty
łający na płas~czy me k do podstawowych załozeń sw~go 
kami lojalnymi w s~osun ,u Wszystko inne jest złudzeDle~ 
politycznego zaangazowamat h ramach g rupa polityczna moze: 
i fanfaronadą , Ale nawet w. yc uzasadniające wybór d~1 
osiągać konkretne cele swej pr~cY'k mpromisów i podległOŚCI, 

'dr '~ ' e upokorzema o S 
i usprawle IWI ·'jąC, 1" h ównież nie osiągać , tomma 
przyjętych d~br?wolme, l\k oZ~li~ówr a nawet całego spolecze,ń: 
widzi osiągnięCia ogó~u a~ al ~siągnięć politycznych swoJe) stwa w Polsce, ale me ws az 

grupy, 'ólna koncepcja według której 
Prec~zji wymaga tez fbJt ~y:lko przeszkadza'nie, " polskiemu 

w intereSie obcych potęgpóeł ~y , Rosj'ą sowiecką I w koegZ)' 
' l> WS ZYCIU Z " ' to eksperymentowI we ba"dziej złożone mz Się 

stencji z komunistami, dRze~zy t Sgąo eksperymentu może także 
' d 'c Powo zeme e , k l' nych pozorme wy aj ' d 'k i to jeszcze ja ICZ 

leżeć w interesie obcych śro OWIS byt słabo zna Zachód i nie 
i j' ak potężnych, GruPeła ~tommbYlOkzu koegz'j'stencji" 

, I' 'aką sp ma w" . , 
zauwaza ro l, j , d' d ' skusję rozciągłe ujęc ie 

Wreszcie og roml1le utru nt lak g)odnc j' est potępienia, co 
T.- '" Czy wszys o 'ed ' I . napięcia w .r..raju , t zną i czy odpowl zla ni 

II . , . walkę wewnę r , 
zwiększa te nap~ęcla I , . komunizmu? Czy stame prZ): 
są za to jedyl1l~ przeclr\~~~~h prawnego porządku i 10j aln~ścl 
swoich przekonamach w d' ie do przemian tego, co Jest 
wobec rządu i państwa dor~ze ~~~uszczalnej i legalnej działal
oczywiście błędne" na ro " lit cznej jest równoznacz~c 
ności intelektualnej społecz,nej I, po .Y, ? Czy nie ma gra mc 
7. maj'aczeniami o powstdakmach. I 'mVOojnnolep'olOwi partii komunis-
' "d zą 'owama ' I ' kompromisu I ~o p~r k ' ' nie odnieśli inm czy te nicy tycznej? Nie wiem ja le wraze 
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a c~yta Stommę sporo ludzi al '. 
d~wlzę .można by sformułowa - .e m.me S!ę :vr~ało, że jego 
me moze być J'ak było l .ć tak, ."me najlepiej Jest jak jest· 
m ł " , a e nie nalezy myśleć t ' k ' og o . Stomma pochod ' ś . o ym, Ja by być 
którym wychował się rad ~ałz~ia~odowlsk~ ,,~drodzenia", w 
tego środowiska zawsze m1ała skło y p~mblńs!<:lego. Większość 
by mogło i powinno być niż <1 ś I?no C! raczej do ustalania jak
opartego o jakąkolwiek prz~;ocwlę~nt pO,rzą?ku istniejącego, 
padku słabość stanowiska Stom~ y l~, z.e I. W ~anym wy
dyskutowanym artykule ale Yótr~eJawla S.lę nie tylko w 
być atrakcyjna jedynie ~tedy w dog ne

k
J postawie, która może 

W
. , " g y szu a nowych " 

YJaśnlenia te określa' " rozwlązan. 
ściową" do dyskus" Ją JUz ,z grubsza postawę wyJ'-

JI spraw zasadnIczych. " 

• 
Głównym zagadnieniem t k ł S 

e~lihgracja d,ąży do spotęgowa%I ~o~flil:~ómmy jeslkt zarzut, że 
n)c w kraJU, Zarzut ten . w I wa wewnętrz-
kelrieda na tle t" postawiony pod tytułem: Cień Win 
jest .ch~rakter ~ ę~~f~~at~:st~I~,. w~malia .okreś!enia. jaki 
gr~nIce proponowanych ~zekt) yc alknsl?lraC)1 I gdzie biegną 
ko)ów. mo w I wewnętrznych niepo-

. Emigracja, jak może sadzić każd '. , 
clętny uczestnik _ J'est nieza-do I y Jej obserwator I prze-

. . wo ona z zawod k ó w miarę oddalama się od n d . . ,. u, t ry wzrasta 
b · . a Zlel pazd 'k o eJmuJe nie tvlko katol'kó S . Ziemi owych, Zawód 

St '. - I W tom m)' Jak ó '. . 
?mmy nie Jest ograniczona ściśl d' r ~vme~ odpowiedź 

WIelu polityków emi rac 'n e o, stanOWiska Jego grupy, 
dopodobieństwo i g~nic~J ~~~ op.~ymlstycznie o.ceniało praw
\V r. 1956, Możliwość i skuteczn~~~ ~e~vnętrzneJ, rozpoczętej 
gólnych grup narodu w stosunku Wlę szego ,oporu poszcze
serwatywnego komunizmu o' , do bezduszne) machiny kon-

zenloneg-o z ro 'k" . 
mem wydawała się im łatwCl I' k' sy)S Im Impenaliz_ 

k 't omeczną ko k . 
cząt owanych zmian, U ludzi tych nostal 'a nse w.enCJą zapo-
czasem równowagę sądu Z '. !P 'pragmeń narusza 
warunkach Zachodu nie' m~;ml?aJ~ d oni, ze w ł~twiejszych 
wspólne działanie przynaJ'mnieJ' wSlę ,z, Obylć na emigracji na 
d h l mlmma nym ~ , 

owyc, ce ó'" ogólnych które leż dł' z resle naro-
rozbiCIa politycznegó M' l' -\01' og-Iem. wobec zupełnego 
refleksji i umiarkow~n'iulm~ai~J o hO Ic~n,oścI tak sprzyjającej 
grupę katolików świeckl'c'h .. Y .cb~tOJeJ osądza kogoś, np, , mz sle le 

U innych widać w t' " 
nazwana "inspiracjami po,s aw!e do, kraJU, która może być 
~ewnętrznych" _ wia~ę z:H~;:~~dml d.o potęgowa~ia napięć 
I s,tąd pretensje do wszystkich ść .rezymu ko~uOJstlcznego 
gają. Wśród białej emigracji rO t~\~e, temu r~zymowl poma
załamania reżymu bolsze 'kó oSt's lej do dZIś. ?czekuje się 

Wl w. e same nadZIeje widać w 
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różnych ośrodkach emigracyjnych, które trudno ustawić według 
schematu: prawica - lewica, Na ostatnim kongresie Między
narodowej Unii Chłopskiej, w maju tego roku, jeden z pol
skich delegatów analizując obecną rzeczywistość polityczną, 
naszego kraju powtórzył znaną już ocenę wypadków paździer
nikowych twierdząc, że były one tylko g enialnym ratunkiem 
rozlatującego się PZPR. "Gomułka" - powiada delegat -
"wypuścił setki księży i zakonników z więzień aby mogli 
poprowadzić swe trzody do urn wyborczych, do głosowania 
na kandydatów komunistycznych, w najbardziej krytycznym 
okresie jaki reżym wówczas przeżywał". Tenże sam delegat 
dalej stwierdził za brytyjskim dziennikarzem D. Floyd'em: 
"Pan Gomułka uratował komunizm w Polsce przed zupełnym 
załamaniem i rozsypką - i w ten sposób uratował Polskę dla 
sowiecko-komunistycznego bloku". Takie stanowisko zakłada, 
że gdyby nie Gomułka Polska przestałaby być paóstwem ludo
wej demokracji i uzyskałaby pełną niezależność od Rosji. Te 
poglądy polityczne były roztaczane przed delegatami emigracji 
z dziesięciu innych krajów za kurtyną, w których nie było 
Gomułki, a w których sytuacja jest gorsza od naszej. Istnieje 
pewien rodzaj "logiki" politycznej, która przeskakuje przez 
takie konkretne fakty, które burzą piękno fantazji politycznych, 
Ta fantastyczna koncepcja w swej bezsensowności przekracza 
nawet "realizm" nadziei, że Powstanie Warszawskie mogło 
zapewnić Polsce niezależność . A nie jest to, niestety, pierwsze 
i jedyne tego rodzaju wystąpienie. Odbiegają one daleko od 
oceny rzeczywistości swych krajów, dokonywanej przez przy
wódców innych narodowości. Dla kontrastu warto przypomnieć 
sobie to co pisał na ten temat sekretarz Benesza Ed. Taborsky. 

"Co może tłumaczyć tę stałą uległą służalność czechosło
wackich przywódców komunistycznych wobec Kremla, mimo 
tak wielu czynników, które powinny ją zmniejszyć? Paradoks, 
ale pierwsza przyczyna leży w wewnętrznej słabości kierow
nictwa czechosłowackiej partii, Im oni są słabsi wobec szere
gów partyjnych, tym bardziej muszą się opierać o sowiecką 
partię, Są oni znienawidzeni wśród członków partii za swoje 
zachowanie w okresie rządów Stalina, a grupa ich lojalnych 
zwolenników stale się zmniejsza. Jeżeli zrodziłaby się i upow
szechniała wiara, że oni nie mogą dłużej liczyć na poparcie 
Kremla, wówczas wzrosłyby możliwości rozłamu i wewnątrz
nej walki w partii. W ten sposób słabość ich niepewnego 
kierownictwa powoduje, że musi ono 19nąć do swych moskiew
skich gospodarzy i opiekunów; nie przestaje ona też pchać 
ich nieodwołalnie pod sowiecką kontrolę, chociaż poza tym 
obiektywne warunki zdawałyby się bardziej sprzyjać zapewnie
ni.u sobie przynajmniej małego stopnia niezależności. To, co 
WIDno być przyczyną zadowolenia dla tych, którzy pragną 
powrotu wolności w Czechosłowacji, mianowicie szczupłe człon
kowstwo pattyjne i mizerne poparcie przywódców partii przez 
społeczeństwo Czechosłowacji jako całości, to stało się teraz, 
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przez ironię losu, główną siłą, mocno trzymającą Czecho
słowację w orbicie sowieckiej" (2). 

Można się nie zgodzić z takim tłumaczeniem mechaniki 
zal~n?ści partii komunistycznych od Moskwy. Ale problem 
J;><>wlmen być przemyślany do końca przez każdego, kto twierdzi, 
ze tylko poprzez Gomułkę Polska pozostała w zasięgu wpły-
wów RosJI. . 

~re~zcie głó~nym źródłem, skąd niektórzy mogą czerpać 
natchmeme do wIększych wewnętrznych spięć jest istnienie 
samej politycznej emigracji jako faktu, ciążądego na powo
jennej rzeczywistości światowej. 

W po~ta:vie emi~racji nie widać tendencji, zmierzającej 
do wepchmęcla Polski na drogę romantycznego cierpiętnictwa 
na rzec~ państw trzecich. Ten rodzaj samobójczego romantyz
~u, ktory. by za~ęcał r?daków w kraju do jakiejkolwiek akcji 
nIelegalnej, ~alezy uwa~ać za szal~rl~zy i zbrodniczy z wielu 
powodów. Niektóre z nIch uzupełmaJą rozumowanie Stommy. 

Przede wszystkim każda działalność potęgująca napięcia 
wewnętrzne może się rozwin'lć do rozmiarów rozruchów i pow
stania, a każde powstanie w sferze wpływów sowieckich musi 
się skończyć " t ragedią węgierską II. Eksperyment Fidel Castro 
może się udać jedynie w izolowanym obszarze wysp, przeciwko 
rządom skorumpowanym i słabym, w sytuacji, w której zryw 
~ewnętr~ny o ogromnym ł.adun~u s~~eczn?,m i rewolucyjnym 
nI.e grozI wpływom po~ęgl sąsIedzkIeJ' NIe ma miejsca na 
Fidel Castro w EuropIe Srodkowo-Wschodniej. 

. ~ołożenie k.rajów z,: kurtyną jest wynikiem i fragmentem 
WIelkIego konflIktu śWiatowego, który w danym momencie 
opiera się głównie o dwie potęgi gospodarcze i militarne: 
o Stany Zjedno.czo?e i Rosję sowiecką. Szybko wzrasta poza 
tym potęga ChIn I znaczenie Indii. Jakaś powstańcza inicja
tywa małych narodów nie wpłynie ani na przyśpieszenie roz
strzygnięcia tego konfliktu, ani na samo rozstrzygnięcie. 

W tym konflikcie my jesteśmy już na bocznym torze i ani 
nie możemy wjeżdżać na główny tor z własnym rozkładem 
jazdy, bez pewności szybkiej katastrofy, ani nie powinniśmy 
doczepiać swego skołatanego wozu do pędzących, zawsze we 
własnym interesie, kolosów i potęg (atomowych). Z perspekty
wy amerykańskiej ponadto widać wyraźniej, że Polska jest 
krajem. bardzo małym i materialnie niesłychanie słabym. W 
o~ecneJ epoce zestawienie naszych sił z otaczającymi potęgami 
m~ WY!llag~ wielu obliczeń do bardzo oczywistej konkluzji: 
am mIhtarme a~i ekonomicznie nie możemy zaważyć na losach 
obecnego konflIktu światowego. Branie takiego ciężaru na 

(2) "Recent Developments in Czechoslovakia II by Edward T aborsky. 
The American Slavlc and Easl European Review, 16:50-65. Febr .• 1957. 
!. 64-65. 
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własne barki by loby szaleństwem nawet wtedy, jeśli się wierzy 
w krótkotrwałość tej formy politycznej, jaką jest "demokracja 
ludowa" w dotychczasowym moskiewskim wydaniu - nawet 
wtedy, a nie tylko przy założeniu trwałości tego ustroju i wspie
rającego go układu sil międzynarodowych. 

Romantycy polityczni wśród wielu złud~eń jedno pielęg?uią 
najtroskliwiej . Sądzą oni, iż jako naród Jesteśmy w ŚWIeCie 
popularni i lubiani do tego stopnia, że wystarczy "pok.azać 
Zachodowi, niech wiedzą i widzą", jak cierpimy i pragmemy 
wyzwolenia, aby zaraz nadeszła stamtąd pomoc. Otóż rzeczy
wistość jest wręcz odmienna. Pomijając fakt, że uczucia nie 
wpływają na decyzje, którym poradzić nie można ma!eri.aln~e 
- jak np. w r. 1944 - wcale znO"\vu tak bardzo lublam me 
jesteśmy. Jesteśmy trudni, nie łatwo się dostosowujemy do 
form życia, metod postępowania i planów Zachodu, swoim 
indywidualizmem i często anarchicznym niezdyscyplinowaniem 
sprawiamy zwykle wszystkim dużo kłopotu. Dużo nam szkodzi 
każdy objaw antysemityzmu, ch~ćby manifestowanego indY'Yi: 
dualnie, który jest zwykle rozcIągany przez pewne czynmkl 
na cały naród. Jesteśmy narodem \V większości katolickim, 
a na trudnościach katolickiego kandydata na prezydenta Sta
nów widzimy, ile jeszcze uprzedzeń i zacofania istnieje w tej 
mierze w świecie o większości niekatolickiej. Namiętnej naszej 
miłości wolności i niepodległości wielu nie rozumie, a kto ją 
rozumie uważa ją często za przeszkodę w integracji politycznej 
ponadpaństwowych i ponadnarodowych obszarów świata. Przy 
tym niepodległość na Zachodzie ma spełniać funkcję okoliczno
ści sprzyjającej materialnemu urządzeniu się jednostek, a z 
obliczeń wielu ekonomistów i socjologów wynika, że te moż
liwości w wypadku Polski powi"nny być najwyższe w połą
czeniu z wielkim obszarem ekonomicznych wpływów Rosji. 
Na Zachodzie jest wiele środowisk, które nas wręcz nienawidzą. 
Wystarczy wspomnieć tylko Niemców, których pozycja jest 
silna w Stanach. Stanu tego w zasadzie nie zmienia fakt, 
że i przyjaciół mamy oddanych, znających nasz kraj, nasze 
wartości i nasze prawa do życia niezależnego. Nie zmienia 
tego także niewątpliwa popularność i wzrost szacunku dla 
nas po roku 19S6, występujące wraz ze zwiększającym się 
zainteresowaniem tym, co się dzieje w naszym kraju. Mimo 
wszystko możemy być pewni, że zamieszki, strajki czy jakie
kolwiek rozruchy wywołane przez nas samych czy też na skutek 
jakichś inspiracji z Zachodu czy ze Wschodu byłyby zlik
widowane przy akompaniamencie protestacyjnych telegramów 
i rezolucji. 

Każde napięcie i zwiększanie walk wewnętrznych w kraju 
byłoby jeszcze i dlatego zbrodniczym szaleństwem, że nie 
liczyłoby się zupełnie z przesunięciem zainteresowań wielkich 
mocarstw z małych krajów na kontynenty, z Europy na dalsze 
części świata. O Stanach Zjednoczonych pisze na ten temat 
znakomity publicysta C.L. Sulzberger: "Przyszłe dziesięcio-
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lecie jest tym, w którym musimy skoncentrować naszą dyplo
matyczną uwagę bardziej na Afryce i Azji niż na stosunkowo 
ustabilizowanej Europie (3). Opinia ta wcale nie jest odosob
nioną· W parze występuje niesłychanie silna dążność do ko
egzystencji z Rosją, której atrakcyjność jest równie wielka 
jak powszechna jest niechęć do komunizmu. Zjawisko skompli
kowane zapewne, ale realne. To pragnienie współżycia z Rosją 
wyraża się nie tylko w kateg-oriach intelektualnych, w konkret
nej "szkole politycznej" z Kennanem, Warburgiem, Bohlenem 
- i z szeregiem wybitnych profesorów uniwersytetów. Jest 
ono również widoczne w tysiącach artykułów prasowych i w 
ogólnym nastawieniu opinii publicznej, w rosnących jak grzyby 
po deszczu studiach rusycystycznych. Wyraża się ono w dużym 
podobieństwie pewnych elementów obydwu cywilizacji i w 
poważnym wspólnym interesie. Liczą się z tym nawet kandydaci 
na wysokie urzędy państwowe i robią z zabiegów o pokojowe 
stworzenie "modus vivendi" z Rosją Sowiecką główny element 
rozgrywek wyborczych, sięgających nawet do wycieczek na 
Kreml i ostatnich wzajemnych wizyt osobistości politycznych 
Stanów Zjednoczonych i Rosji. 

Byliby jednak w błędzie, zarówno Rosjanie jak i niecier
pliwi prorocy przegranej Zachodu w demokracjach ludowych, 
gdyby sądzili, że zabiegi te dorównają się kapitulacji. Są 
pewne linie w stosunkach politycznych świata, poza którymi 
broni się już tylko naj istotniejszego interesu, wprost swego 
istnienia. Tam niech się Rosja ani komuniści kapitulacji nie 
spodziewają· Rzecz w tym, że Polska nie jest objęta tymi 
liniami w zakresie, którego my pragniemy, w zakresie poli
tycznej niezależności . Rozruchy w takim kraju jak Polska 
mogłyby być co najwyżej kartą przetargu o małej zresztą wa
dze. Czy są na emigracji zwolennicy takiej roli? Chyba nie I 
A jednak powstanie węgierskie wybuchło w r. 1956. Obawy 
Stommy mają więc za sobą fakt, który mógłby się wydarzyć 
w Polsce. Trzeba i to dorzucić do dyskusji, że rozpaczliwe 
wołanie o pomoc powstańców węgierskich nie było słyszane, 
a mimo zabiegów przywódców węgierskich na emigracji, 
oddanych demokratów związanych z Zachodem, nawet pro
testy nie łatwo znajdowały miejsce na zgromadzeniach oficjal
nych. Wspomniany już publicysta Sulzberger znamiennie po
kwitował wypadki węgierskie i wewnętrzne niepokoje amery
kańskie spowodowane zarzutami, że do zrywu węgierskiego 
przyczyniły się inspiracje radia Free Europe. "Przed węgier
ską rewoltą" - pisze on we wspomnianej już książce -
"ludność Europy wschodniej na podstawie amerykańskicb 
programów radiowych liczyła na pomoc Stanów Zjednoczo
nych, jeśli odważyłaby się na rewoltę przeciwko Moskwie. 

(3) What's Wrong wuh U.S. Foreign Policy, Harcourt, Broce anJ 
Co., New Jork 1959. 
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Pozwolić, aby podobne wr~żenie się zrodziło, nawet tylko 
jako wniosek z jakichś załozeó, to znac~y postępowa~ zwo~
niczo okrutnie i niemoralnie. W rezultaCIe postępowanie takle 
przydiosło także poważne szkody naszej własn.ej spra.wie" (4). 
Żadne powstanie w małych krajach Eur?py m~ będZ1e własną 
sprawą Stanów Zjednoczonych. Ma ~lęC raCję ~tomma . 
i trzeba odświeżać świadomość tego,. ze ~ozruchy J p<>~~taD1a 
w krajach za kurtyną mogą. być )edyme c?raz s~lmeJszrm 
zaciąganiem sznura na własnej szyI. Do zWiększam a nap!ęć 
i walk wewnętrznych w Polsce mogą zachęcać zw?lenmcy 
totalnego komunizmu i impe.ri?1izm.u rosyj~kieg? - .. I mogą 
je faworyzować Niemcy. <?pmla wlę~szoś91 emigracJI - t~k 
jak ją widzi przeciętny emigrant - J<:st Jednoznaczna: akCja 
taka podkopywałaby sam byi narodu I państwa. 

P. Stomma zastrzegł się, że jego artykuł "ni~ pr~t;~duje 
do wyczerpania całokształtu motywów nas~ęg<;> dZlał~ma . To 
założenie wiąże również tych, którzy I;>odeJmuJą z mI? dys~u
sję. Ale pewne tezy artykułu wr~ag~H dalsz~go wYJaśmema, 
choć sięga ono do szerszych załozen dZiałalnOŚCI grupy Stom~y. 

Jednym z tych założeń jest "łagodzenie sprzeczności wew
nętrznych", które ma tworzyć "więź między dawnymi i no
wymi laty". Na czym ma ono polegać? Wszystko, co n.a ten 
temat Stomma napisał w dyskutowanym artykule, nalezy do 
postawy kulturalno-społecznej środo~iska k~tolic~iego ~ ogóle. 
Nie widać w tym elementów dZI.ałaln?ścl pohtyczn~h choć 
postawę tę Stomma przeciwstaWia kierunkom poh.tyc::nYI? 
Zachodu. Takie podejście z jednej. strony ni~p?trzebme. IDS~I
ruje niechęć do deIl!0kracji zachod~lch, z .drug,eJ. zaś z~cJemma 
pojęcie prawdziwej dzi~alności polityczneJ. w k~aJu. DZlał.alność 
polityczna, którą. mozn';l ~y . na~ać n~~zalez.nym. realizmem 
politycznym, musI realme ~stm~ć I ro.z~IJać Sl~ między dwo
ma odrzuconymi biegunami. N lewątphwle mUSI ona. ~drzucać 
zdecydowanie drogę konfliktów w~wnętrzny~h .. Z drugiej s~ron)' 
jednak nie może się ona utożsamiać z takimi ugrupo~a~llaml, 
które przyjmują za swoje nie tylko podstaw?we załoz~D1a de: 
mokracji ludowej, ale ' także program partII. komur~,styczneJ 
i wyłączność jej w dzied~i~ie inicjatr.wy. P?htyczn~J, wyko
nania zadać politycznych I mterpretacjl zjawIsk poh~yc~nych. 
Żadna z tych skrajnych pozycji ani nie je.st ~eal?a, Jeśh szu
kamy własnego interesu politycznego, a~ll me. Je~t 'Yyr~zem 
wolności wyboru. Każda z nich ust:'I1a Się ~v CI~D1U. Jal{legoś 
Winkelrieda bo każda "proponuJe pośwlęceme IDteresów 
własnych, gdyż odpowiadałoby to i'!teresom cudzym" .. Para
frazując Kisie1a, jest to cień. Winkel.rJeda .obrotowego, D1.estety, 
i o tym nie wolno zapommać. NI~zalez?e grup~ po~ltyczn.e 
muszą mieć jakiś zakres sweg~ D1ezaleznego. ~zla!ama, "YI
doczny i oczywisty dla wszystkich. Im bardZiej ruekomums-

(4) Ibid., s. 80-8 J. 
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tyczne grupy polityczne utożsamiają się w działaniu politycz: 
nym z programem partyjnym komunistów tym mniej treścI 
i znaczenia posiada "polski eksperyment koegzystencji". Tym 
mniej on też wzbudza nadziei w świecie, oczekującym sto
pienia się lodów, rozładowania napięcia i pokojowej współpracy. 
W systemie demokracji ludowej wszystko można ograniczyć 
terrorem groźby potęgowania napięć i walk wewnętrznych. W 
szczególności trudno jest uprzedzać w tym systemie decyzje 
partii komunistycznych w zakresie spraw zasadniczych. Ale 
żyrowanie fantastycznych błędów politycznych partii komunis
tycznej, które odkrywają dopiero Chruszczow czy Gomułka, 
\V momencie któ ry im odpowiada, podcina wiarę w możliwość 
istnienia w sferze wpływów sowieckich choćby ograniczonej ale 
niezależnej grupy politycznej. Łagodzenie sprzeczności wymaga 
mocnego stanowiska politycznego w sprawach, które w inter
pretacji komunizmu powodują rozdrażnienie wewnętrzne i na
pięcie międzynarodowe. Istnieje ścisła współzależność między 
pokojem wewnętrznym w krajach ogarniętych po r. 1945 wpły
wami sowieckimi i między topieniem się lodów w świecie . W 
tej perspektywip. rola grupy Stommy jest kolosalna. Prawdą 
jest, że jej istnienie rozbraj~ przeciwnikóv.; d~mokracji ~udowej . 
Jest ona argumentem przeCiwko zarzuto"vl, ze w śWiecie wpły
wó, ... komunistycznych nie jest do pomyślenia żadna forma plu
ralizmu politycznego. Ale czy nie jest argumentem bez po
krycia? ! 

Dalej, tworzenie więzi między dawnymi i nowymi laty 
jest postawą kulturową ale nie polityczną. Wbrew wyrzekaniom 
na wąski ekstremizm emigracji jest tu sporo środowisk i jed
nostek, które mniej się interesują więzią między dawnymi i no
wymi laty, niż między dniem dzisiejszym i nowym jutrem. 
Główny konflikt rozgrywa się nie o wczoraj, lecz o jutro, o 
ludzkie wartości przyszłości. Jest wśród nas mniej zwolenników 
wczorajszych form niż jutrzejszej treści żyda, które musi być 
oparte o sprawiedliwość i jakąś ludzką wolność. Formy nie 
są istotne; upodabniają się zresztą pod ogromnym wpływem 
współczesnej techniki i mechanizacji. Max Lerner wskazuje 
na coraz więcej podobiellstw między życiem w Stanach Zjed
noczonych i w Rosji. Istotna jest treść, która nie może się za
trzymywać w swym rozwoju na tym, co się ukształtowało w 
epoce przemocy, w okresie, który wywołał tyle pogar~y i roz
czarowania u samych komunistów. vVewnętrzna logIka tyc~ 
zjawisk wymaga większeg-o udziału niezależnych grup polr
tycznych w tv.·orzeniu tej przyszłości. Jest to bezwzględny 
warunek powodzenia "polskiego eksperymentu" . 

Stomma twierdzi, że "przegrali ci, którzy liczyli na odbu
dowę państwa w oparciu o Zachód". Być może, że osobiście 
przegraliśmy, gdy myślimy o naszym udziale w powojennej 
odbu'dowie kraju i w konfrontacji dążeń z rzeczywistością. 
Nie jest to jednak przegrana, która by nie była poważnym 
elementem rzeczywistości powojennej. Tak poważnym, że leży 

OBROTOWY WINKELRIED 8} 

Ona - choćby jak ta przysłowiowa mysz ChurchilI'a - u pod
staw ewolucji, która się dokonuje w całym świecie wpływów 
komunistycznych, i która tkwi w świadomości Zachodu jako 
gwarancja przeciwko odmianie nastrojów w kierunku stalinow
skiego monizmu. 

Zapewne i indywidualnie i zbiorowo emigracja będzie 
jeszcze przegrywać nie na jednym polu. Nie wygra wyścigu 
7. czasem i procesu starzenia się nie odwróci. Upodobni się 
COraz bardziej w swych marzeniach do Żydów przez tysiąclecia 
życzących sobie "na drugi rok w Jerozolimie". Musi skontro
lować i odrzucić, jeśli jeszcze tego nie zrobiła, takie karty 
swoich programów politycznych jak ugoda z Rosją ponad 
głowami komunistów, jak wiara w powrót liberalnej demokracji 
parlamentarnej w jej formach dziewiętnastowiecznych, jak 
marzenia o nieograniczonej niepodległości, wspartej czy nie 
wspartej o legalizm, jak powrót do kraju w zespole kandy
datów do rządu. Wszystko to może przegrać. Jednego nie 
przegra: czujności, aby jedyną gwarancją "polskiego ekspery
mentu" i praw do własnej drogi, wiodące do własnej przyszło
ści materialnej, kulturalnej i duchowej nie były tylko zmie
niające się wiatry z Kremla. Nie przegra czujności co do tego. 
czy w Kraju hula dogmatyzm czy postawa poszukiwawcza. 
pozwalająca na konsekwentne zużytkowanie własnego doświad
czenia dziejowego jako źródła wyboru swych dróg pracy dla 
celów ogólnonarodowych. 

To jasne, że zawsze w życiu narodów ostateczną instancją 
ich bytu niezależnego jest ich własna praca, nauka, twórczość. 
Jeśli takie są ideały nowych, rodzących się środowisk społecz
nych w Kraju to na nich zawsze wesprze się most na drodze 
wiodącej w przyszłość ponad najtrudniejszą rzeczywistością 
dnia dzisiejszego. Ale byłoby szaleństwem i działaniem w inte
resie drugich, byłoby podtrzymywaniem tradycji "\iVinkelrieda 
na rzecz Wschodu, gdybyśmy nie zabiegali o poparcie na
szych praw do bytu niezależnego w świecie wolnym, który tej 
wolności nigdy się nie wyrzeknie. Jest w nas jakiś kompleks 
antyzachodni, reprezentowany w pewnym okresie błyskotliwie 
przez Mackiewicza. Gdy go podtrzymuje i narzuca czytelnikom 
publicysta, wówczas jeg-o praca intelektualna i publicystyczna 
może spełniać rolę soli i pieprzu w codziennym pokarmie 
ludzkich refleksji. Ale jeśli jej ulega przywódca polityczny, 
Wówczas ryzykuje oderwanie sprawy swego kraju od wielkiego 
I1Urtu wolności w świecie, z którym liczy się poważnie nawet 
każdy polityk rosyjski. 

Wiem, że kraj nie znosi deklamacji: trudno uwierzyć 
w nurt wolności na Zachodzie, który by posługiwał się nie
lnieckim narzędziem. Nikt jednak skuteczniej nie podbudowuje 
chęci użycia t('go narzędzia od tych, którzy przed światem 
tawiają tylko jedną alternatywę: kapitulację przed totalis

tycznym komunizmem, kapitulację na poziomie wielkiej dwójki 
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czy czwórki, na poziomie krajowych "parlamentów", na po
ziomie "polskiego eksperymentu", na poziomie samorządu 
nawet, do sołtysa włącznie, na poziomie całego życia pełnego 
uporczywych bl aków i terroru dogmatyzmu w sprawach, w 
których cierpienia nie odkłada się do życia pozag robowego. 
Tego żądają komuniści; na szczęście takiej kapitulacji nie 
będzie. 
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Polonia kanadyjska 

Otwarcie bram dla powojennej emigracji nastąpiło po 
d?kładnym, wielce skrupulatnym rozważeniu wszystkich czyn
ników i elementów sytuacji gospodarczej kraju, możliwości 
poszczególnych prowincji, gałęzi gospodarki narodowej no i 
potencjonalnych kandydatów na imigrantów. 

Nie było w postępowaniu rządu kanadyjskiego żadnego 
pośpiechu, działał powoli i ostrożnie. Zapewne odegrały pewną 
rolę - ale chyba bardzo nieznaczną - przesłanki humanitar
no-polityczne, o których wiele mówiono bardziej ze względów 
psychologicznych aniżeli praktycznych. Natomiast aspekt hu
manitarno-polityczny podkreślali przede wszystkim rzecznicy 
przyszłych imigrantów i ich przeciwnicy. 

Komisja senacka, wyłoniona przez Izbę uchwałą z dnia 
8 maja 1946 r., została upoważniona do zbadania ustawy imi
!p'acyjnej z punktu widzenia jej działania w istniejących oko
lIcznościach i warunkach. W szczególności komisja miała zba
?ać i ustalić: I) celowość przyjęcia imigrantów; 2) jaki typ 
Imigrantów jest bardziej odpowiedni (pochodzenie, przygotowa
nie zawodowe itp.); 3) skąd można takich imigrantów zdobyć i 
4) warunki i możliwości wchłonięcia ich, zabezpieczenie im 
zatrudnienia i S) terminy wjazdu. 

Dnia 2S czerwca 1946 r. przed komisją stanęli przedsta
~iciele polskich organizacji, skladając obok wyjaśnień memo
fJały, oraz odpowiadając na pytania członków komisji. W yda
~ało się przecież wówczas, że znakomita większość Polaków 
nie powracających do kraju będzie mogła usadowić się w 
l{~adzie, przypuszczano iż właśnie tutaj są najbardziej odpo
wiednie warunki dla masowej emigracji. Zakładano, że około 
500.000 uchodźców polskich będzie mogło przybyć do Kanady~ 

. Nie tylko daleko posunięta ostrożność władz kanadyj
skich, obiektywne warunki tego kraju, ale i nastawienie sa-
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mych uchodźców polskich, spowodowało znakomite pomniej
szenie tych optymalnych cyfr i doprowadziło te do skromnych 
rozmiarów. 

W memoriale złożonym przez Kongres Polonii Kanadyj
skiej znajdują się również pewne dane statystyczne dostarczone 
przez Stowarzyszenie Lotników Polskich. Miały one być r~pre
zentacyjne, służyć jako dowód wartości elementu polskiego. 

Statystyka obejmuje jedynie 13.000 mężczyzn oraz 1.200 

kobiet z pomocniczej służby. 
Pod względem wieku podział był następujący: 

Poniżej ?" -.) lat 27,5 %. 
od 25-35 " 38,0 % 
" 35-40 

" 26,7 % 
" 40 -50 

" 7,3 % 
Ponad 50 " 0,5 % 

Jeśli chodzi o wykształcenie to 4,5 % posiadało uniwersy
teckie, 23,2 % średnie; 71,8% podstawowe, a 0,5 '10- żadneg~. 
Dalej memoriał podaje, że 56% tej grupy stano~lą ~amotm, 
27% żonaci z rodzinami poza Polską, a tylko 17% Jest zonatych 
z rodzinami w Polsce. 

Wreszcie podkreśla się, że ci kandydaci na imigrantów 
nie są bez własnych zasobów finansowych. Posiadają bowiem 
przeciętne oszczędności równowartości $ 800.00 plus gratyfi
kacje wojenne. 

Zarówno ten memoriał, jak i drugi, Stowarzyszenia Pola
ków w Kanadzie, grupującego organizacje o charakterze para
fialnym zachodnich prowincji, oraz zeznania Wiktora Podos
kiego, byłego konsula generalnego i pierwszego posła R.P, 
w Ottawie, występującego z upoważnienia polskich organizacji 
zawodowych, wskazywały na wysoką wartość potencjonalnych 
imigrantów polskich, apelując o dopuszczenie jak największej 
ich ilości. 

Przeciwko wpuszczeniu wychodźców polskich występował 
p. Walter Dutkiewicz, sekretarz generalny Demokratyczneg~ 
Komitetu Pomocy Polsce. Była to naonczas centrala orgam
zacji czy stowarzyszeń komunistycznych. P. Dutkiewicz jest 
po dziś dzień przywódcą komunistów polskich w Kanadzie 
i redaktorem ich organu "Kroniki Tygodniowej". 

Oświadczył on wówczas, że on i jego organizacja są 
,..tSdecydowanie przeciwni wszelkim planom sprowadzerua do 
~go kraju grup politycznych. Odnosi si~ to zarówno do tak 
1S'fDanych Displaced Persons w zach. Niemczech jak i do człon
ków Polskich Sil Zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Te grupy 
bowiem usiłują dostać się do Kanady nie dlatego, że nie po
siadają domu (ojczyzny), ale dlatego że odmawiają powrotu. 
Odmowa ta,' mówi się, oparta jest na względach politycznych ... 
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Ekstremiści polityczni zdecydowali użyć to wojsko dla 
~woich własnych ambicji politycznych. Ci przywódcy przedwo
Jennego systemu rządów w Polsce usiłowali przez lata zatruwać 
serca .żołnierzy ni~nawiś~i~ i podejrzeniami .wobec odrodzonej 
Po!skl. . Pr~c?walI gorliWie and wypaczemem prawdziwego 
oblicza IstmeJących warunków w Polsce... Memoriał "demo
kratów" dalej wywodzi: "Domagamy się więc, by wojskom 
polskim w Wielkiej Brytanii dano wszelką możliwość swo
bodnej decyzji powrotu do rodzin i do kraju, gdzie są z niepo
kojem wyczekiwani, gdzie są bardzo potrzebni dla prac nad 
odbudową· A jeśliby ciągle jeszcze znaleźli się nieprzejednani 
to ci nie są na pewno typem imigranta jakiego pragnie Ka~ 
~ada. Pod względem ekonomicznym będą nieproduktywni. Ich 
Jawnie określonym zamierzeniem jest prowadzenie walki poli
ty~znej,~ Kanady, która ma być ich nast~pną bazq opera
cY1n f1.. . 

. Pan Dutkiewicz wyjaśniał, że przypuszczalnymi imigran
taI?1 będą. przed~ . wszxstkim zawodowi ?ficer~wie, nie posia
daJący am kwalifikaCji zawodowych am piemędzy. Wskazał 
również na niebezpieczeństwo, gdy chodzi o uchodźców z obo
zów niemieckich. 

"Oczywiście są tam różnego rodzaju ludzie, którzy z roz
maitych powodów nie życzą sobie powrotu do kraju ojczystego. 
Niektórzy po prostu nie lubil!: pracować podczas gdy inni mogli 
dopuścić si~ czynów, które powodujl!: obaw~ przed powrotem. 
Jes,zcze i~nY!D narzu~o~lO ~~ze~onanie! że zos~aną .gdzieś przy
jęCI, gdZie Jest łatwiej amzelI w znIszczonej wOjną Europie. 
Mam odwagę twierdzić, że ci którzy pozostali w Niemczech 
i majl!: nadziei~ emigrować nie naJeżl!: do zbyt produktywnego 
elementu. 

Dlatego też postawiłbym znak zapytania nad całym pro
blemem sprowadzania ich do Kanady. Wielu z tych ludzi nie 
posiada dokumentów a więc nie można sprawdzić ich przeszłości. 
Powstaje wi~c niebezpiecze1fstwo sprowadzenia wszelkiego ro
dzaju Quislingów, szczególnie tych, htórzy współPracowali z 
niemiec~imi władzami okupacyjnymi. Wielu z tych Quislingów 
wyrządztlo Polsce ogromne szkody, wymordowali oni setki 
tysi~cy Polaków i obecnie ukry'waj!! si~ w zachodnich Niem
~zech. Powtarzam będzie niemożliwe sprawdzić ich przeszłość 
I dlatego byłoby niebezpieczne dla Kanady sprowadzenie ich 
tutaj". (Podkreślenia moje B.H.). 

Nadzieje i obawy natury politycznej okazały się złudne. 
Niewątpliwie ścisła okazała się teza Kongresu Polonii Kana
dyjskiej o zdolności adaptacyjnej przyszłych imigrantów. Moż
na to ocenić należycie dopiero teraz po upływie kilkunastu 
lat, kiedy z jednej strony dla poważnej większości proces ten 
został już praktycznie zakończony, z drugiej gdy rozpoczęła się 
znowu - jakkolwiek ograniczona - emigracja bezpośrednio 
z Polski. 
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ROZWÓJ IMIGRACJI 

Ministerstwo Imigracji oblicza, że w okresie od 1 stycznia 
1946 do 3 I grudnia 1957 r. na ogólną liczbę 993,222 imigran
tów z wszystkich krajów, za wyłączeniem Wielkiej Brytanii, 
Francji i Stanów Zjednoczonych, było 66.756 Polaków. Z 
innego zestawienia wynika, że od 31.12.1944 r. do 31.12.1949 r. 
przybyło 3o.07r Polaków, a w następnym pięcioleciu tj. do 
końc~ 1954 r. - 31.219. Ostatnim rokiem silnego napływu 
polskiego był 1951 r. - 13.078 osób, a naj niższą cyfrę zare
Jestrowan.o ~ 1955 r ., mianowicie 2.073. Imigracja polska 
okazała Się WIęC znacznie mniejsza od holenderskiej niemieckiej 
czy włoskiej, a co ważniejsze odmiennie się kształtowała. 

Nowoprzybyła ludność polska osiedliła się w znakomitej 
więks.zości w d~óch. pr?wincja~h: O~t~rio i Quebec a prak
tyc~n.le dałaby SIę śCleśmć w tej ostatmeJ do Montrealu i kilku 
illmeJszych ośrodków przemysłowych. Dawna "stolica" Polonii 
VJinnipeg. ustąpiła już bezpośrednio po wojnie swoje miejsce 
Toronto, gdzie mieści się największe skupisko polskie, liczące 
wraz z PJzedmieściami około 40.00<:' Polaków. Cyfrowe dane 
są szacunkowe, również dlatego ił stan jest płynny. 

Po~ojenna emigracja. zr?dzi!a się z przesłanek. politycz
nych. NIe .znac.zy t~ OCZY:Vlścle,. ze ta mas~, .która OSIedliła się 
w Kana?zle miała Jedn~lIte oblicze, l~b tez IŻ zamierzała tutaj 
pro~adzlć określoną dZiałalność .. l3-ózne przypadkowe okolicz
noścI rozstrzygały o wy~)Qr~e. ml;jsca emigracji, ale zasadni
czym powodem by.ła - jeśli Ole Jawna wrogość - to niechęć 
do sy~temu. ko~~mstyc~n~go. Nie ~ożna dalej nie podkreślić, że 
w tej m~sle ImIgracyjnej przewazali bądź ludzie pochodzący 
z tery~onów wł~czonych po wojnie do ZSSR bądź tacy, którzy 
poznali ZS?R. I system sowiecki jako zesłańcy, czy jeńcy. To 
było OCzyWIścIe dostatecznym powodem pozostania zagranicą. 

Pierwsze zetknięcie się żołnierzy otoczonych sławą, synów 
narodu, który był "natchnieniem świata", z rzeczywistością 
kanadyjską było raczej bardzo bolesne. Dla jednych oznaczało 
ono dwuletni kontrakt na farmie. Kontrakt, który w wielu 
wypadkach nie odbiegał od niewolnictwa lub co najmniej bez
względnego, bezmyślnego wyzysku. 

G.dyby n!e p?moc i interwencje organizacji polonijnych, 
los WIękSZOŚCI skIerowanych na farmy byłby wręcz tragiczny. 

Władze państwowe stanęły po stronie pokrzywdzonych 
~zn. zwalniały ich z umów z chlebodawcą. Zresztą były on~ 
jednostronne: farmer mógł bowiem w każdej chwili zrezygno
wać ze sw~go pracownika, a ten żył w przekonaniu, że jest 
do~ przyw~ązan!. W rzeczywistości natomiast imigranci ci 
by~1 ~obow~ązam do pozostania w określonej gałęzi produk
c.yJneh. a WIęc w danym wypadku w rolnictwie, ale bynajmniej 
Ole u J~dnego pracodawcy, szczególnie nie u takiego który nie 
wypełmał warunków kontraktu. Większość jednakże byłych 
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ż<>,łnierzy żyła pod wrażeniem przymusu pozostania na jednym 
!luejscu, nie miała odwagi upominać się o swoją należnośt 
I znośne warunki pracy. 

Jeszcze tragiczniejsze było położenie niektórych grup DP, 
sprowadzonych na kontrakty przemysłowe do fabryk tekstyl
nych, wyrobów skórzanych, górnictwa. Koszarowano ich w 
barakach, gdzie panował reżym wojgkowy. Otrzymywali najniż
sze możliwe stawki, odliczano należność za zajmowane klitki, 
łóżka, wyżywienie itp. Pracowali 6 dni w tygodniu. Właściciel 
przedsiębiorstwa odliczał sobie z tych nędznych zarobków koszt 
Ich sprowadzenia. Najgłośniejsza była sprawa Ludger Dionne 
w St. Georges de Beauce, Que. 

Dionne, podówczas poseł liberalny, właściciel przędzalni, 
spro~adził lotnicz? z zachodnich Niemiec ponad sto Polek. 
PodpIsały. one z mm k~ntrakt na dwa lata, przyjmując godzin
ne stawki w wysokOŚCI 25 centów oraz 48 godzinny tydzień 
roboczy . . Zostały one zak,:"ater<?wane w budynku klasztornym 
przylegającym do fabrykI. DlOnne powodowany naturalnie 
"hu~anitaryz~em" oraz "troskliwością" o te kobiety usta
nowił regulamtn wewnętrzny. Okazał przy tym nawet zamiło
wanie do języka polskiego, nakazał bowiem zwracanie się doń 
per "tatuś". 

Ten "tatuś" uznał, że zdrowie moralne "dziatek" wymaga, 
by mogły tylko dwa razy w tygodniu wychodzić z "pensjo
natu", przy czym powinny wrac:łć przed II wieczór. 

, Mało tego! Jeśli dziewczęta chciały sobie coś kupić mu
~Iały na to uzyskać jego zezwolenie. Jasne jest, że jako feudalny 
Ich władca decydował również o sprawach osobistych. Bez 
jego zgody żadna nie mogła np. wyjść za mąż. 

To był ~ypadek. sk,rajny, jalc. pod<;>bne na .farmach, kiedy 
gospodarz miesiącami mc me płaCIł. Niektóre listy do redakcji 
"Związkowca" charakteryzują dramatyczność sytuacji bardziej 
aniżeli obecne wspomnienia. 

Wielu, jeśli nie wszyscy, uczciwie zapowiadało iż natych
miast po zdobyciu gotówki na przejazd powrócą, ale tylko 
bardzo nieliczni dotrzymali zapowiedzi, 

PRZEDSIĘBIORCZOSC i ZARADNOSC 

Imigrantów dawnych oraz powojennych łączyła przedsię
biorczość, zaradność. Cechy, które bynajmniej nie występują 
w takiej ostrości w kraju. Pamiętniki, wspomnienia oraz inne 
pisemne i ustne relacje świadczą o zaciętości z jaką podjęli 
walkę z przeciwnościami. Niewątpliwie fala powojenna była 
do niej lepiej przygotowana. 

Miała za sobą lata służby wojskowej, pobyt w obcych pań
stwach, wielu posiadało pewien kapitał, byli bardziej wykształ
ceni, posiadali garstkę inteligentów a nade wszystko zaplecze 
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w istni~jącej już P<?lonii. Zmieniły się też znakomicie ogólne 
warunki w tym kraJu: gospodarc7.e i społeczne, co oczywiście 
jest czynnikiem decydującym. 

. Jan Kazimierz Flis zmarły w 1954 r., jeden z czołowych 
dZIałaczy J?Olonij~ych, który odznaczył się wielkim samorodnym 
ta.1entem lI~eracklm, zwracał uwagę na charakterystyczne zja
wisko, ~ f!1lano.wicie na kształtowanie się emigracji bez oparcia 
o czynmkl krajowe. 

Zdaniem jego imigranci przybywający przed odrodzeniem 
Polski nie utrzymywali świadomie żadnej łączności z władzami 
k.ons~la:nymi zaborców. I te zresztą również nie interesowały 
Się mml. 

. G.dy. :-:ja~iły się pols.ki: wład~e konsularne zręby organiza
c.rJne JUZ I~tmały .. Oczyw.lścle nawI~zano łączność z placówkami, 
uJawmł<l: Się akcja .patn,otyczna, JeszC?~. w okresie wojny na 
rzecz . me~dle.głoścl panstwa, a późmeJ urządzano różnego 
rodzajU zbiórki na doraźne cele w Polsce. A następnie z inicja
tywy,. czy natchnienia, konsulatów podejmowano akcje dalekie 
raczej od celowych i korzystnych dla całości Polonii. Poszcze
gólni konsulowie po prostu nie rozumieli swoistości terenu 
kanadyjskiego. Zresztą nie tylko oni. 

Gdyby Kanada, podobnie jak w większym jeszcze stopniu 
Stany Zjednoczone, nie była taką pompą ssąco-tłoczącą wów
czas istniałaby niewątpliwie obiektywna możliwość zachowania 
w grupach e~ni~zyc~ pew~ych określony~h tendencji politycz
nych. OCzywIście m~ mozna był~ od pierwszych imigrantów 
z<l:robk<?~ych, ocz~~lwać ~worze~Ja. organizacji politycznych, 
m~mo .I~ ~chod:i11 z ~raJu znaJduHcego się pod zaborami. 
NIemmej. }ednak Ich ś~ladomość narodowa była raczej duża. 
~a t::eme Kanady zarejestrowano nawet próby tworzenia orga
~lza<;J1. <? charakterze s<?cjalistycznym. Były to twory słabe 
I przeJśclO.we, ale wspomlOam o tym, gdyż i w latacb później
szych podjęto podobne próby. 

Brzmi to paradoksalnie, ale niski stopień wykształcenia 
pierwszych. fal. imigr~cyjnych był zapewne głównym powodem 
wytwo:.zema sil.,?"ych I zdrowych. podsta~ organizacyjnych, pie
lęgnaCJI tradycJI narodowych, Języka Itp. Pozostawieni sami 
sobie urządzali się w nowym kraju według wzorów staro
krajskich", przystosowując je jednak do istniejących war~'nków. 
Nie było wśród nich żadnej tendencji wrastania w otaczającą 
społecznoś~. Dr Aleksander Hertz, analizując emigrację w 
Stanach Zjed:lOczonych, zwraca uwagę, że "młoda generacja 
ode.~rała wybitną rolę w procesie amerykanizowania się gene
racJI starszych .wychodźców". Identycznie przedstawia się spra
wa w KanadZie . 

.. ~~triotyzm tych ludzi nie był światoburczy. Nie chcieli 
być am .zYw.ym do~od~m krzywd wyrządzanych narodowi polskie
mu! ani ~ez. u<?sobleDl~m. jego cierpień. Nie uważali również iż 
mają swoJe zycIe pOŚWięCIĆ dla tworzenia nowych zasobów i środ
ków dla walki o wyzwolenie Polski.Nie czuli się również .. ambasa-
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dorami" Sprawy Polskiej. Ludzie prości podchodzili do tych 
wielkich zagadnień -:-. które ~r~szIą tylko na. okrajac~ ?ot:r
kały ich - prościej I zdrOWieJ. InstynktowDle rozumieli, ze 
wielka sprawa to nic innego jak zespół spraw drobnych i co
dziennych. Wyczuwali, że na pCltriotyzm składa się suma 
pewnych tendencji i właściwości, które wybuchają wielki~ 
ogniem jedynie w niektórych. m?me~tach. Do czasu, .. gdy. t~kl 
moment nadejdzie, trzeba te Iskierki hodować, rozwIJać I pie
lęgnować. Miłość i przywiązanie .io kraju rodzinnego jest r?z
szerzonym pojęciem miłości do wsi, miasta czy domu rodzlO
nego. Dopiero prawdziwe ukochanie tej bardzo wąskiej "ojczyz
ny" daje mocne podstawy do następnego, szerszego etapu. 
Takie podejście zmienia abstrakcję ojczyzny w pojęcie realne, 
nieomal dotykalne. 

Stąd emigrant utrzymuje łączność przede wszystkim, jeśli 
nie wyłącznie, z miejscem swego pochodzenia. Nowiny ze swej 
wsi, czy miasteczka, są równoważnikiem informacji o całym 
kraju. Poprzez nie sprawy kraju stają się mu równie bliskie, 
jak miejsce pochodzenia". (Formowanie sit! społeczności pol
skiej w Kanadzie. Księga Pamiątkowa Związku Narodowego 
Polskiego w Kanadzie, Toronto IQ55. r.). . . 

Ta moja charakterystyka odnOSI Się do dawnych faI Imi
gracyjnych, poprzedzających odrodzenie Polski, ale w miar~ 
zadomowiania się następnych, do 1939 r., można ją z pewnymi 
nieznacznymi poprawkami do nich zastosować. Każdoczesne 
odradzanie się życia polonijnego, a więc podtrzymywanie świa
domości etnicznej, odrębności, cech charakterystycznych, było 
z reguły zasługą nowych fal, ludzi przybywających świeżo z 
kraju. 

Zwraca na to uwagę i Księga Pamiątkowa Związku Po
laków w Kanadzie, wydana w Toronto, w 1946 lub 1947 r. : 
"Nie przesadzimy, jeżeli stwierdzimy fakt, że obecny wysoki 
stopień życia emigracyjnego, Polonia w Kanadzie zawdzięcza 
fali emigracji przybyłej tu w latach 1926-1930". 

Z większą jeszcze stanowczością należy to po~iedzieć o 
wielkiej powojennej fali imigra~yjnej. Ta. pr~eobrazl!a. ca~ko~ 
wicie oblicze Polonii. Ta, w swej ogromnej większoścI I dZięki 
udziałowi w niej jednostek politycznie wyrobionych, zmierza
jących do określonych celó~, chciała ~yć - i zr~sztą. była -
ambasadorem spraw polskich, w najszerszym I najlepszym 
tego słowa znaczeniu. . 

Wpierw jednak o innych prekursorach. politycznych; ruchu 
robotniczym identyfikowanym jako komuOlstyczny. 

FAŁSZYVVE SKRZYDŁA 

Radykalizm społeczny poszczególnych działaczy i organi
zacji był raczej naturalny, zważywszy pochodzenie ich i wa
runki w jakich znaleźli się w nowym kraju. Tym się zresztą 
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tłumaczy, że i odpowiedni ruch ogólno-kanadyjski czerpał 
swoje soki z grup emigracyjnych. One to dały partii komuni
stycznej niemal wszystkich przywódców, w pewnym okresie 
czasu znakomitą większość członków. Mniejszościowi działacze 
odgrywali główną rolę a sekcje narodowościowe były najsil
niejszymi członami. 

W słabej i nielicznej grupie polskich wyznawców walki 
klasowej w Kanadzie zarysowały !':Ię jeszcze przed odzyskaniem 
niepodległości dwa odłamy, ściśle odpowiadające podziałowi 
istniejącemu w kraju a więc zwolenników PPS i SDKPiL. 
Zbędne jest dodawać, że stosunki między nimi były jak naj
gorsze, ale należy podkreślić, że żadna z grup nie wywierała 
poważniejszego wpływu na Polonię. 

Inne spory polityczne i orientacje również w bardzo niez
nacznym stopniu obejmowały masę imigrantów. I o ile poli
tyczne orientacje zatraciły niemal całkowicie bazę do chwili 
napływu powojennej fali imigracyjnej, to element walki kla
sowej wypłynął. 

Nie sądzę, by bez daleko idących uproszczeń, bez spłasz
czenia, można nazwać komunistami wszystkich członków ko
lejno działających pod różnymi nazwami organizacji począwszy 
od Polskiego Towarzystwa Robotniczo-Farmerskiego po Pol
skie Stowarzyszenie Demokratyczne. Niewątpliwie wszyscy przy
wódcy byli, względnie są, członkami miejscowej partii komu
nistycznej. Organizacje z jednej strony korzystają z poparcia 
partii, z drugiej wspierają ją. Są powiązane licznymi więzami 
personalnymi i organizacyjnymi. Działa porozumienie np. po
dobnych grup słowiańskich, lecz zwykli szeregowi członkowie 
tych organizacji bynajmnie nie muszą należeć do partii i w 
większości istotnie nie należą. Ale organizacje jako całość 
kroczą wiernie po "linii generalnej". 

Znamienne jest, że te organizacje nie zostały założone 
przez członków KPP i, jak można stwierdzić, żaden z obecnych 
przywódców nie był w Polsce członkiem partii. Miała ona 
jednak w różnych okresach działaczy przysłanych z kraju, jak 
np. A. Morski, obecny poseł w Norwegii, Janina Sokolicz i 
inni. Organizacja rozwinęła się wpierw na Zachodzie, w Ma
nitobie, gdzie w Winnipegu znajdował się największy ośrodek 
polski. Tutaj powstał ich pierwszy dom organizacyjny, tutaj 
w 1932 r. zaczął się ukazywać tygodnik organizacyjny "Głos 
Pracy" zlikwidowany przez władze bezpieczeństwa w czasie 
wojny w 1941 r. i w jego miejsce zaczyna wychodzić w Toronto 
"Kronika Tygodniowa". 

Na uczuciowym wygrywaniu sytuacji w Polsce, która 
powodowała emigrację, i warunków w jakich znalazł się w 
nowym kraju imigrant, przywódcy tego ruchu kuli pewien 
kapitał. Za wszystko odpowiedzialny jest kapitalizm no i na
turalnie jego "sługusy", którym to mianem obejmowano 
oczywiście wszystkich innych. 
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Długi i uciążliwy kryzys gospodarczy był doskonałą g!ebą. 
Wiadomo również, że Trzecia Międzynarodówka przy~lązy
wała wielką wagę do Kanady, kt?ra miała. bJ;ć odskOCZnIą ?I~ 
akcji w Stanach Zjednoczonych. fa oczywIście mogło rówmez 
być bodźcem dla komórek polskich,. ~la jej przy~ó?ców .. 

Oczywiście w tych szereg ach bylI I są kc;>mum~~1. O~ll to 
poszli do Brygad Międzynarodowych w .Hlszpanu, 001. to 
umacniali ogólno-kanadyjską partię komumstyczną. W mlar.ę 
jednak jak zwykły przeciętny członek tych zrzeszeń wychodZił 
z dna, gdy na własną rękę sprawdz~ł ści~łość i dokładn.ość 
ideologii i jej proroctw - odsuwał Się. NIezawsze orgamza
cyjnie, ale ideowo. " 

Bo jakże miał ruszać gołymi rękoma prz~clwko wyzyskOWI 
kapitalistycznemu skoro ten wyzysk zape~mł mu. własny do
mek, wcale dostatnio urządzony, a potem Jeszcze lDne luksusy 
kapitalistyczne. . 

Gdyby nie kryzys skrzydła odpadłyby temu ruchOWI zn~cz
nie wcześniej, ale dzięki niemu. przetrwał do ~ybuch,! WOj~y: 
2ył w ostatnich latach p:zed nIą propag~nd~ Jadu menawlścl 
do Polski. Zachowały SIę t~ or~.amza~je Ja~o wynaturzone 
i wykoszlawione o~rodki e~ntgr~cj1 polttyczneJ . 

Szalał więc, w Ich naŚWietlanIU, W Pc;>lsc~ potwc;>rn'y terror, 
hulał faszyzm, hitleryzm,. ale rząd .polskl Ole zr?blł Im przy
jemności i nie zawarł sOJuszu z Hitlerem. Podpisał go nato-
miast rząd sowiecki . '" 

Po wejściu ZSSR do wOjny orientacja tych grup znowu 
nabrała kolorów. Znowu z otwartą przyłbicą po~arzano w~z
nanie wiary. Wszystkie nadzieje w!ązaI?o ~ K?mltetem Pat:lO
tów Polskich i kolejnymi jego wCleleDl~ml az po :ząd pOjał
tański. Nowa rzeczywistość była dla mch realtzaCJą marzeń, 
ukoronowaniem dążeń . Nic więc dziwn~go, ż~ ~v .tych w.aru~
kach najbardziej aktywny element, ten mewątpltwle Ideologl.czDl~ 
związany z ruchem komunistyczn~m, odp.łynął do ~olskl. CI 
ludzie zajęli konsekwe~t~ie stano~lsko.,~mlg.ranta I?0lttycznego. 

Entuzjazm "KromkI TygodnI~~ej dZIałał, jak ~agnes. 
Ten odpływ miał znacznie poważmeJsz.e następs.t~a mz samo 
osłabienie szeregów. Niektórym uda~o. SIę powró~lc ~o Kanady: 
I ci oczywiście nie tylko nie p~Wr?Clll ?o organ!zacJ~, lecz st~ 
się jej najzaciekIejszymi przeclwmkam~. Opowla.dalt. ~ swoIm 
życiu w Polsce. Naturalnie nazwano Ich "zdrajcanll , kłam-
cami, sługusami itp. . 

W dyskusji przed VII zjazdem delegatów. Polskiego Sto
warzyszenia Demokratycznego, który odbył SIę w dm~ch 28 
i 29 grudnia 1957 L, ów~zesny se~retar~ generalny tej orga-
nizacji p. M. Arciszewskl wywodZił m.ID.: . . 

"Jest faktem niezaprzeczalnym, o którym .WIe .kaz?y c~yba 
członek i czego nie powinniśmy ukrywać, ze SIła J!ośclO~a 
naszego Towarzystwa zmniejszył~ się! i .że do P:wnego stop~la 
zwęził się zakres pracy ?:gaDl.zacYJneJ .. W C1.ągu ost.atmch 
10 lat ",traciliśmy całkoWtC1.e ktlka oddzJałów, wSflystkJe od-
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działy utraciły procentowo wielką ilość członków, a obecnie 
niektóre od~ziały stoją przed poważnym problemem rozpadnięcia 
się· 

Przyczyn takiego stanu jest kilka. Po pierwsze: gros 
naszych sił opuściło Kanadę po powstaniu władzy ludowej w 
Polsce; po drugie: członkowie z biegiem lat starzeją się i 
umierają, względnie stają się niezdolni do pracy organizacyjnej, 
zaś naPływ nowych członków jest bardzo znikomy, nie wyrów
nujący odpływu i po trzecie: tdraciliśmy kompletnie mlodzie~ 
tu urodzoną, względnie wychowaną". (Kronika Tygodniowa 
z dn. 26.10.1957 r.). 

W tymże artykule p. Arciszewski wskazuje, że głównym 
błędem organizacji "był nieodpowiedni stosunek w kierunku 
pozyskania nowej emigracji ... Co gorsza wielu członków we 
wszystkich prawie oddziałach patrzało się na nowych przyby
szów jako na niepotrzebnych intruzów, nazywając ich często 
ubliżająco ... Jeszcze dziś u wielu naszych członków jest wrogi 
po prostu stosunek do nowej emigracji, przeważnie ukryty, 
ale czasem n/llWet otwarty ... 

Musimy raz nareszcie otrząsnąć się z dotychczasowej nie
taktyczności. Inaczej zamknięci w skor'lIpie zatwardziałego 
sekciarst'wa wymrzemy z braku pofrzebnego pulsu orga.niza-
cyjnego". . 

Autor przeoczył, że stosunek do nowej emigracji został 
niezwykle wyraźnie sformułowany przez p. W. Dutkiewicza 
w memoriale i wypowiedziach powyżej cyfowanych. Ponadto 
pokrywał się z oficjalnym stanowiskiem tak Warszawy jak 
i międzynarodowego ruchu komunistycznego. 

W dalszym artykule p. M. Arciszewski m.in. następująco 
charakteryzuje swoją organizację: 

"Zapomnieliśmy o zasadniczej rzeczy: o przystosowaniu 
się do warunków czasu. TlV latach p07.lJojennych, zamiast zająć 
się głó'Umie działalnością czysto kulturalną, mającą za zasad
nicze zadanie utrzymanie języka ojców naszych i krzewienia 
tradycji narodowych wśród wychodźstwa w Kanadzie, prze
szliśmy do pewnego stopnia na działalność polityczną. Działal-
1!OŚĆ stowarzyszenia powiązaliśmy za mocno z ruchem robof
nicsrym ... 

Jeżeli w latach trzydziestych mieliśmy pełne poparcie 
ze strony robotników, a w latach wojennych poparcie Polonii 
Kanadyjskiej, to później wszystko zaczęło układać się inaczej ... 

'Wielu innych odeszło i odchodzi nie z obawy presji a jedynie 
dlateg-o, iż warunki pracy na naszym terenie nie odpowiadają 
im. NIE ODPOWIADAJĄ IM DLATEGO, ZE STOWARZY
SZENIE PRZEjA WIA TENDENCJE ORGANIZACJI PO
LITYCZNEj () ASTA H/lENIU, KTORE NIE IMPONUJE 
DZIŚ WCALE ... 

Jest faktem, który miałem możność stwierdzić osobiście. 
że wielu byłych naszych członków, lub sympatyków, znajduje 
ię dziś w innych organizacjach, gdzie pracują intensywnie 

POLONIA KANADYJSKA . 95 

właśnie dla dobra polskości. W naszych szeregach było dla 
nich za ciasno, bo WYMAGANO U NAS PODPORZĄDKO
WANIA SIĘ IDEOLOGII, KTORA NIE ZA WSZE I NIE 
WSZYSTKIM ODPOWIADAŁA ... 

N a łamach naszej prasy, w odczytach, referatach i pry
watnych rozmowach mówiliśmy o idealnych warunkach w 
Polsce powojennej, posuwając się tak daleko w zapędzie pro
pagandowym, że sami tylko zaczęliśmy wierzyć w nierealność, 
a słowa nasze pozostały bez echa u mas. Ostatnie wydarzenia 
zaskoczyły nas mocno. (Chodzi o wypadki poprzedzające paź
dziernik i o sam październik do których organizacja i "Kro
nika Tygodniowa" nie ustosunkowały się. B. H.). Trudno 
jest nam przestawić się na nowy tor. I tu leży nasz wielki 
błąd ostatniego roku, a nawet dwóch lat. Nie mieliśmy pełnego 
i prawdziwego naświetlenia ostatnich ' wydarzeń w Kraju. 
Vie skorygowaliśmy dotychczas naszej oceny zajść poznańskich, 
nie wyjaśniliśmy podłoża polskiego października. Rezultat jest 
ten, że ludzie stojący w szeregach naszej organizacji znaleźli 
się na rozdrożu niepewności, a masy polonijne jeszcfJe bardziej 
odizolowaly się od nas". (Kronika Tygodniowa z 16.1I.I957 r.). 

Te swoje niewesołe dla organizacji refleksje p. Arciszew
ski zamknął następującymi słowy: " ... schodzimy w cień, a po
wstaje to dlatego, że znaleliźmy sip za parkanem oddzielają
cym nas od Polonii Kanadyjskiej". (Wszystkie podkreślenia 
\V tekście moje B.H.). 

Zjazd delegatów oczywiście nie wyciągnął ani wniosków 
z analizy p. M. Arciszewskiego ani nie przyjął jego sugestii 
reorg-anizacyjnych. Nie mógł, gdyż równałoby się to praktycz
nie likwidacji jej w obecnej postaci. Jeden z najstarszych dzia
łaczy i przywódców p. T. Lewandowski odpowiadając Arci
szewskiemu w artykule pt. "O właściwą drogę rozwoju naszego 
7.ycia organizacyjnego" wywodził m.in.: 

"Powinniśmy zachować postępowy charakter naszego ru
chu . Większość naszych członków nie zgodzi się nigdy na 
przekształcenie PSD - jak to zaleca ob. M. Arciszewski -
na towarzystwo kulturalne... Musimy wiązać pracę społeczną 
z kulturalną i oświatową. ZERWANIE Z PRACĄ SPOŁE
OZNĄ PRZYNIOSŁOBY ROZLUZNIENIE WIĘZI ŁĄCZ
VOŚCI Z KANADYJSKIM RUCHEM POSTĘPOWYM, CO 
DOTYCHCZAS STANOWIŁO O NASZEJ SILE, GDYZ 
BYLIŚMY NIEROZERWA LNĄ C;7,ĘŚCIĄ OGOLNEGO 
RUCHU POSTĘPOWEGO SPOŁECZEŃSTWA KANADYj
SIGEGO". (Kronika Tygodniowa" z dn. 23. I 1. 1957 r.). (Pod
kreślenia moje B.H.). 

O ile p. Arciszewski mówił dyskretnie o powiązaniach z 
partią komunistyczną, o obowiązującej ideologii komunistycz
n.ej, o tyle p. Lewandowski stawia sprawę bardzo jasno, otwar
CIe i szczerze, boć "kanadyjski ruch postępowy" to eufemis
tYCzne określenie ruchu komunistycznego i jego przybudówek. 
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Pierwszy twierdził, że te pcwiązania nie odpowiadają 
większości, drugi coś wręcz odwrotnego. Zwyciężyła oczywiście 
stara gwardia a p. Arciszewski wyciągnął jedyny logiczny 
wniosek, a mianowicie ustąpił. 

Jeśli siła tej organizacji, jak wywodził p. Lewandowski, 
polega na tym, iż stanowi "nierozerwalną część ogólnego ruchu 
postępowego społeczeństwa kanadyjskiego" ściślejszym termi
nem byłaby słabość a nie siła. Ilość głosów jakie padły w 
ostatnich wyborach federalnych, prowincjonalnych oraz samo
rz~dowych, na kandydatów "postępowych" wskazuje na za
mieranie tego ruchu. Utracono wpływy nawet w najbardziej 
tradycyjnych ośrodkach, przepadli nawet kandydaci cieszący 
się osobistą popularnością. 

PO DRUGIEJ STRONIE BARYKADY 

Niektóre partie polityczne. przystąpiły .w Kanadzie ~o 
tworzenia ośrodków organizacYJnych. W pIerwszym rzędzie 
Str. Narodowe, dalej PSL, "Wolność" i PPS. Powstały koła 
w Toronto Montrealu Sudbury i bodajże w kilku innych 
miejscowoś~iach. Nie pozbawionymi oblicza politycznego były 
poszczególne Koła SPK. . 

Po bardzo jednak krótkim czasie można było stwierdzić, 
że jakkolwiek nie istniały w zasadzie żadne przeszkody ze 
strony władz kanadyjskich, to warunki kanadyjskie przekreślał)' 
możliwość jakiejkolwiek akcji ośrodkó,,:, partyjnych. Or~a~l
zacje polonijne, starzy przywódcy, bromły posterunków zyC1a 
społecznego przed polityką. To jednak nie oznac:zało nie pr~e
jęcia przez wszystkich zasadniczych postulatów mepodległośclo
wych. Wręcz przeciwnie! Wysunięcie go na czoło. Umocnienie 
tego postulatu jes~ n~ew~tp!iwą zasłu.gą żołnierskiej emig~acji. 

Mimo rozluźmeDla Jakle nastąpIło wskutek rozsypkI po 
całym kraju ta nowa ~asa emigra~yjna .. była związa~a duchowo 
z kierownictwem polItycznym emIgracjI w LondYDle. Dlatego 
też Skarb Narodowy natrafił wpierw. na ży'!'r .odzew. Przyjęcia 
jakich doznali kolejno przywódcy emIgracYJ m Jak gen. Anders, 
gen. Bór-Komorowski .. ś~. Tomasz Arcis~ewsk.i, Adam Ci?i
kosz Tadeusz BieleckI ŚWIadczyły wymowme o Ich autorytecie. 

Ale z upływem lat .powiąz~n.ia te r~vały .~ię. ~ie na.leży 
tego tłumaczyć wyłączDle rozblclerr: emIgracjI polItycznej ":' 
Londynie, jakkolwiek odegrało to dodatkową rolę, ale raczej 
jest to następstwo wnikania w życiC! kanadyjskie,. konse~wencja 
usadowienia i zadomowienia się. Bo przecież me mozna np. 
podejrzewać dawnego ~złonka Str. Narodoweg?, ~tóry po 
kilku latach wegetowama zdał dodatkowe egzamlOy I uzyskał 
profesurę w szkole średniej, że przestał czuć się Polakiem, bo 
wychowuje Kanadyjczyków, bo nie bierze udziału w polskim 
życiu politycznym. 
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. Z równym powodzeniem można to samo powiedzieć o ty-
SIącach zarówno inteligentów, jak i robotników. 

W ~hłania ic~ codzienne życi<:, ksz~ałtu ją ich miejscowe 
~arunk1. PowodUje to automatyczOle komeczność przestawienia 
~Ię· Obserwujemy więc np. u najbardziej upolitycznionych 
jednostek tendencję wykorzystania indywidualnych możliwości 
Osób posiadających czy odpowiednie stanowiska czy wpływy, 
by dZIałały zarówno w interesie Polonii jako całości, jak i w 
obronie Sprawy Polskiej, w najszerszym tego słowa pojęciu. 
. Pr?ble~em. ścieśniania się grupy polskiej, wynaradąwiania 

SIę, zają.ł.s'ę SIę dr Adam Jaworski z Ottawy, opierając się 
na anallZl~ danych. st~tystyc~nych. To .. studium zachowuje 
nad.al swóJ walor, jakoze dopIero po spISIe z 1961 r. będzie 
mozna pr~eprowadzić o?powied.ni~ konfrontację. Wolno przy
Puszc~ać, ze dr JaworskI pokUSI SIę znowu o opracowanie tego 
matenału. 

Pozostały właściwie dwie grupy, skupiające pewną ilość 
Osób o wyraźnym nastawieniu politycznym czy partyjno-poli
ty.cznym. Jedna grupuje zwolenników p. A. Zaleskiego, druga 
ZJed. Narodowego. Zakres działania drugiej jest znacznie 
szerszy, co wynika chociażby z dotacji na rzecz Skarbu Naro
dowe~~, pierwsza. ~atomiast je~t n~ewątpliwie bardziej zwarta, 
~ard.zle] przypomlO)aąca orgamzaCJę partyjną, z jej plusami 
I mlOusami. ~ycia P?lonijnetr0 .nk ks7tałtują, lecz poprzez 
poszc~egól?e ]ed.nostkl. wywIerają pewIen wpływ na życie 
organ.lzacy]n~. NIe zamIerzamy tutaj oceniać działalności tych 
gr~p I uwagI powyższe służą wyłącznie dla ilustracji "klimatu" 
poIJtycznego. 

ZLANIE SIĘ FALI POWOJENNEJ 

.. Na pewnej konf~r~ncji poświęconej zagadnieniom adap
tacJI nowoprzybyłych ImIgrantów, dyrektor departamentu Mini
~~erstwa. C?bywatelstwa. i Imigracji, Jean Boucher, oświadczył, 
!Z .czynmkl rządowe. zalOteresowane są wyłącznie w ułatwieniu 
ImIgrantom "materialnego procesu". Wywodził że oznacza 
to troskę o znalezienie pracy. ' 

W tym sformułowaniu streszczona jest cała polityka rzą
dowa, obrazuje ona również probierz oceny imigranta. O war
tości jego decyduje osobisty sukces. Ten probierz stosuje się 
zresztą i. do ca.łyc? g-rup na.rodo:voŚciowy.ch. Pod pojęciem 
sukcesu Ole nalezy Jednak komeczD1e rozumIeć tylko osiągnięć 
czysto materialnych. 

Gdy spojrzymy na grupę polską pod kątem widzenia 
sUk~esu wówczas trzeba będzie stwierdzić, że stał się on 
UdZIałem dopiero emigracji powojennej, co jest wynikiem za
rÓWno struktury socjalnej tych mas jak i obiektywnych wa
runków ekonomicznych Kanady. 

7 
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. d' ł ' eneracja tutaj A' tym sukcesie ma swóJ u zla I g 
ze w .. d nienia z procesem szerszym. 

zrodzona ~am~ WięC I h o ~zy. ó polskich w Kanadzie po-
Synowie plerwszyc pIOnier w t ch rzez ich rodziców. 

zostali przeważnie na terenachp zldo~y y t 1'~encJ' i Nie zdobyła 
. . . k nie dała o onl1 In e It:.. . , 

Generacja plOnIers a k d ' sk Owszem stalI Się 
równi.e . m~jątków na , sk~~ęrdzO~n~}lyli \a kościoły, na domy 
zamoz.nI, n!ektórzy n~'.,et 'chodzili oza ciasne, lokalne środo
organIzacYJne, ~leh nie W) morządach związkach zawodowych, 
wisko. Brakło IC . w sa. . aln"! cz federalnej. Jak ro
służbi~ pań~tŚ?weJ, t:~wI~iio~dzi;~ p~edyncze jednostki na 
dzynkl w cle cle z~akah y Kilku księży adwokatów i lekarzy, podrzędnych stanowI s ac . . ' 
głównie na Zachodzie, uzupełnia ten obraz. . 

W dała ta stara emigracja barwną postać St~nIsław~ 

Szyszk(, szaleńczego poszukiwacza ~ł.ota,. odkrywt~ó~łóz, d~~:b~ł 
rodnego geniusza handlowo-organIzacYJnegj twr S A 
si milionów, tracił je i .znowu zdobywał. en racrc~ Ka~ 

Si~dc~e ~~jd g1J~~~k C~~~i!f~y S~?~w~~~~~v(eOZtz~~~~ Poso~istością, 
na zle Ja o ., leśnym w 1935 r. g dyby nie zginął tragicznie w gąszczu ł N 

. . ścić trzeba \\Tładys awa 0-
Daleko, ó dal.e~o zaa n;;:;o;s~::go który przybył do Kanady 

waka, (I), : WnIez ~yn ITk wany m~sarz, a w 1933 r. założył 
w 19

1 3 r. Jako ~y wa I I O . . dlin _ Kitchener 
wielkie przed~~ęblOr~t;onich ~ZZ~~Ś~:~ ~J grupy Ś;ednio za
Pac.kersh Ltdj:czy' ćO!ożna by kilku właścicieli hoteli, mniejszych moznyc za I 
rzedsiębiorstw. I to wszystko. . . . 

p Stopa majątkowa Polaków podniosła s.ię powaz~le ~ c~~~: 
'1 . f rzy na Zachodzie, rozros y Się 

wojny .. ~orobll sikI a:m~ - kłady rzemieślnicze w miastach. 
przedsiębIOrstwa, s epII~z ,za członkowie rodzin powstały 
W fabrykach pracowa I wszyscy . h 
więc znaczne oszczędności: Koniu~ktura lat wOJennyc w grun
cie rzeczy wyrugowała biedę emlgranc.ką. . 

k . na' większej powojennej kOniunktury wplynę~a 
W o r~sl~ J . a Starzy imigranci polscy patrzyli n~e 

nowa fala ImlgracYJ.n . dziwienie~ na tych przybyszy. Nie 
tylko z ~umbą'r a~~h~t!~a~i i ofiarami, ale iż byli tacy swodlate~o, ze y I. . 
b dni tacy ambitnI. d 

o , . brakło lecz nie były to zaga -Płaszczy~n do. tarć nIteały żad~e głębokie konflikty, nie nienia powazne, nie pows 
wytworzyły się wzajemne urazy . . d stkim w przed-

Ambicja nowych uj~wnpiadła . Się prJ~esieę ~!~eJ' pracy i stale 
., ś . . adnoścI o eJmowa I - 'ć SlęblOr~zo ~I I zar. . k Chcieli po prostu nadr?bl utra
skłonni bylI do nadhcz~ó~~ . .. . obić by WYJŚć z pod-
cone lata. Jak najszybciej J najwięcej zar , 

'JI) C6drk~eńjegp:ls~~hY ije~~ę~~of~:bi:a u;ł~:er~~e~~:na~hsk~~:!~ zk::a: czym zaga m 
dyjskiej. 
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daszy W miastach, by unowocześnić gospodarkę na wsi. Był 
to imponujący wyścig pracy. Relacje pracodawców, raporty 
władz państwowych o tych nowoprzybyłych Polakach to peany 
pochwalne. Dyrektorzy banków wystawiliby im honorowe cer
tyfika ty w uznaniu podniesienia wkładów oSzczędnościowych. 

WKł.AD INTELIGENCJI TECHNICZNEJ 

Prekursorami fali powojennej imigracji była grupa wpu
Szczona do Kanady w czasie wojny, złożona z wykwalifikowa
nego elementu technicznego: inżynierów, techników oraz wyso
kowykwalifikowanych robotników przemysłu wojennego . \N 
ogólnej ilości 900 osób znajdowało się 220 inżynierów i tech
ników. Już to samo zapewne przesądziłoby o czołowej pozycji 
inżynierów w grupie polskiej. Została ona jednakże znakomicie 
umocniona dalszym przypływem imigrantów. Wkład inżynie
rów polskich w rozwój Kanady jest tak olbrzymi, że wymaga 
oddzielnego, szczegółowego opracowania. Na zawodowym 
odcinku stali się znakomitymi kontynuatorami wielkiego inży
niera, najwybitniejszego dotąd w historii Kanady imigranta 
polskiego Kazimierza Gzowskiego. 

Stowarzyszenie Techników Polskich w Kanadzie jest najli-
. czebniejszą polską organizacją zawodową a członkowie Jej 
biorą bardzo czynny udział w życiu społecznym, zasiadają we 
władzach centralnych oraz okręgowych KPK, inicjują różne 
imprezy kulturalne itp. W Stowarzyszeniu jest zarejestrowa
nych około 500 członków, lecz stanowią oni zapewne nie wię
cej aniżeli jedną trzecią ogólnej ilości. Według szacunkowych 
obliczeń w prowincji Ontario jest czynnych co najmniej 800 
polskich inżynierów. 

Nie ma dziś w Kanadzie większego przedsiębiorstwa inży
nieryjnego, w którym by nie pracowali Polacy. Zatrudnieni 
są na robotach państwowych, samorządowych i prywatnych. 

Przykładowo jedynie wymienię: inż . W. Wrońskiego, 
naczelnego urbanistę nowego przedmieścia torontońskiego 
Etobicoke; na takimże stanowisku w przemysłowo-górniczym 
Sudbury jest inż. Górski; nowe miasto Port Royal zaplanował 
inż. ~'iesław Wodkiewicz; w gronie kierowniczych inżynierów 
kolejki podziemnej w Toronto znajdował się inż. Wyszkowski; 
do najwybitniejszych konstruktorów zalicza się inż. Kazimie
rza Stankiewicza, który wykonał szereg wielkich obiektów 
PUblicznych, jak zespół budynków uniwersyteckich, szpitale, 
itp. Na czołowym stanowisku architekta w dyrekcji Canadia n 
National Railways znajduje się inż . Kowalewski, kierowni_ 
kiem wydziału technicznego Ministerstwa Robót Publicznych 
na prowincję Ontario jest inż . Orłowski, harcmistrz, bardzo 
Czynny w polskim harcerstwie. Inżynierowie dr Zdz. Przygoda, 



100 BENEDYKT HEYDENKORN 

. . . B horz prowadzą własne przedsię-
StankIewIcz, Brz~zowlcz,. ac ) proJ.ektując budynki przemybiorstwa (consultmg engmeers 

słowe, publiczne, p~ywatne. . . aukowo ·edni są wy-
Szereg inżyni~rów polskIch 'pr,,:cu~e z~trudnie~i J w Państwo-

kładowcami na umwersytetach, I.nm są.. różnych stano-
wym Instytucie Badawczym, a Jeszcze Inm na 

wiskach pańs~wowyc~.. . w chowankowie uczelni polskich 
Wśród .mch znajdują s~ U y C'u. Ci młodzi Polacy, abs 01-

oraz .zagran~c~nych'l ~ tY~ondy~ie cieszą się w kołach dos.ko: 
wencI polskIej ucze m w k·'· Jak dalecy są cemeD1 

ł .. są wręcz poszu Iwam. . b . 
na ą °PID1ą, . . wielkim przedsiębiorstwIe rytyJ-
świadczy fakt, IZ w pew~y~. cym 2<; inżynierów, zwolniono 
ski~ ~ Toronto, k~~ru myaJJ.ąątkiem pięciu. A ci właśnie byli 
przeJśclOy.'o wszyst ~c z w 
PolakamI z P.U.C. u. ...d. . wreszcie 

W tej· kadrze inteligencji techmdczneJ zhnawJzugJelęds~1e wycho-
. . .. tów uro zonyc 

spore grono dZI~c~ ImJ IĘrt~wiem synowie i córki powojennych 
wanych w Kana zle.. uz. k d . k" e Z każdym rokiem 
imigrantów ukończyh ;;tudl,!-. a a emlc .1 • 

. . . tehgencJl zawodoweJ. . . wzrastają szeregI In dział inteligencji techmczneJ 
. N.aturalnie już. ten znac~:ta~ecznym dowo?em całko~icie 

w zyClU kanadYJ~.klmlby.ł.by t m kraJ·u J·eJ· odmIennego oblicza . . . POZYCJI Po onu w y, d k . 
zmlemoneJ . . d tego dochodzą; lekarze, a wo aCI, . l ego ale przeclez o . Ó . . k te 
socJa n '. kół średnich i wyższych, urzędmc~ r zneJ a _ 
pro~~sorowle sz dzieln ch w różnych gałęZIach. . . 
gOrB oraz .rzesza s.~~~ obo~ dzieci imigrantów wysuwają SIę 

I tutaj, OCZywl .'.. . okresu powojennego. Trudno 
na czoło no~oprzybyh, ImIgrancI ło ców polskich składa się 
powiedzieć, ze to grono przemys .w

e 
brak wśród nich kilku, 

.. ·1· Ó ale na pewno m . . . 
lUZ z mI lOner w,. T a Są mIędzy mml 
który~. niedaleko do pler"{,~~~~t~ n~~~~:ianych. 
właŚCIcIele fabryk, przeds ę ł b ć kopciuszkiem zespołem 

Imigracja polsk,,: prz~b~tada·leJ·sYzych Pracą, zdolnościami . t ch l naj le n. .. 
tych. naJ.Pro~ s.zYkkolwiek liczebnie ustępuje nieje~neJ g:r~ple 
wybIła SIę l Ja . społeczną stoi znacz me wyzej. 
narodowościowej t~ pO~:ją t t iż mimo posiadania poważnej 

Parad<?ks~n.e Jed?a . J~~eli o~nc·i, rola Polonii w życiu po
liczby ambItneJ l. J?ręzneJ I T Ik~ . eden Polak _ i to krótko 
litycznym jest n:lmmal.na. rko Jeden wszedł _ i to po raz 
zasiadał w IzbIe Grvnt ty dawJzej prowincji Ontario. Zaryso
pierwszy - do Izby s aw~ . rzełamanie i tego impasu, co 
wuje się już jednak .wy~~zOJ~ Pmłodego pokolenia, tutaj uro
będzie zasługą raczej g wOJ 

dzoneg~, w~ględnie. WychOw~~ego~adoPtowała się a jednocześ-
Imlg~acJa po:W0j~nna szy c;> Zprzynależności do grupy pol-

n 'le obudZIła zamIerające poczucIe . .. 
.. . emIgracJI 

skiej w. drugiej gen~r~cJ~ stareJ zachodnich . prowincjach g~upę 
Shella Hor~o, .a ają~ w . k e zjawisko a mianOWICIe, 

polską, stwierdZIła mezwy e cle aw 
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że w trzeciej generacji - nie władającej już zupełnie językiem 
polskim - budzi się nie tylko poczucie przynależności do niej, 
ale i duma. Zdaniem jej, ci młodzi Kanadyjczycy, polskiego 
pochodzenia, poznawszy nowoprzybyłych tak odmiennych od 
Ich przodków, gdy chodzi o wykształcenie i pozycję społeczną, 
zainteresowali się przeszłością polską. 

Identyczny proces stwierdziłem w znacznej grupie mło
dych inteligentów, którzy dopiero w latach uniwersyteckich 
zaczęli poczuwać się do przynależności do grupy polskiej. 

Wręcz paradoksalne jest, że młodzi inżynierowie, chemicy, 
porozumiewający się tylko z wielkim trudem językiem polskim, 
piszą wzruszające artykuły - naturalnie w języku angielskim 
:- o polskiej poezji, literaturze, sztukach plastycznych, muzyce 
I historii, zadziwiając jednocześnie wcale dobrą znajomością 
przedmiotu. 

Ale ci sami młodzi w sposób zdecydowany występują 
przeciwko takim obchodom, jak Swięto Morza, jak również 
potępiają przeoczenie przez organizacje polonijne Dominion 
Day, to jest paóstwowego święta Kanady. Oni to są oczy
wiście rzecznikami aktywnego udziału we wszelkich formach 
ogólnokanadyjskiego życia publicznego. Jednocześnie zachowują 
sentyment do kraju swoich przodków. Pragną go poznać, 
udają się do Polski indywidualnie, zapowiadają organizowanie 
'Wycieczek. Ich nastawienie w tej mierze jest odmienne od 
powojennych imigrantów, nawet najbardziej zaadoptowanych. 
Różnice są przede wszystkim w temperaturze uczuciowej. 
O niej w pierwszym rzędzie mówi akcja bezpośredniej pomocy 
materialnej dla Polski. Wielki rozwój firm paczkowych. Prze
ciętna wartość rocznych wysyłek do kraju poprzez te firmy 
wynosiła do 1956 r. włącznie, od 4 do 5 milionów dolarów, 
z tym iż w latach największego nasilenia wynosiła 5 milionów. 
Do tego. oczywiście dochodzą paczlci wysyłane bezpośrednio. 
Ich wartości niestety nie sposób ustalić. Po październiku 
19556 r. nastąpił gwałtowny spadek przesyłek i według danych 
szacunkowych firm wartość ich waha się obecnie w granicach 
do miliona rocznie. Miejsce paczek i przekazów pieniężnych 
zajęły wyjazdy. Ponadto na spadek przesyłek wpłynęło spro
Wadzanie do Kanady najbliższych krewnych, wreszcie osobiste 
stwierdzenie, że stopa życiowa w Polsce nie jest tak niska 
jak sobie tutaj wyobrażano. Zbiórka publiczna na pomoc 
dla Polski, zorganizowana po październiku dała ogółem $164.

1
3

8 z tego około 25 % wpłynęło z prowincji zachodnich. 

Już przed październikiem, głównie dzięki wpływom i sta
raniom powojennej imigracji, zorganizowano szereg akcji o 
charakterze politycznym w sprawach polskich, jak akcje pro
testacyjne po pozbawieniu wolności ks. kardynała Wyszyń
skiego, po wypadkach poznańskich, a później ożywiła się akcja 
na rzecz odesłania do Polski przechowywanych w Kanadzie 
skarbów wawelskich. 
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O wrastaniu w teren dowodzi coraz żywsze zainteresowa
nie się grupą polską kanadyjskich czynników politycznych. 
Nie mamy już do czynienia jedynie z ubieganieI? się o glosr, 
ale z próbami zdobycia całej grupy . Wysuwan~e przez .partle 
kandydatów polskich, ściślej. pochodzeni.a polskIeg?! śWIadczy 
o awansie grupy jako całoścI. Zdarza SIę Jednak, IZ .kandyd~t 
zawdzięcza swoją karierę nie obiektywnym zdolnoścIom polI 
tycznym, ale przede wszystkim temu iż wywodzi się z okre
ślonej grupy narodowościowej. Identycznie przedsta\via się spra-
wa w grupie ukraińskiej.. .. 

O ile więc młode pokoleme, na,,;,et . m.łodzlez, są czJ:'~
nikiem stabilizującym starsze pokoleme ImIgrantów, umozlI
wiającym i przyśpieszającym proces adaptacyjny, o tyle każda 
fala nowej imigracji pobudza, ożywia. świadomość grupo:vą, 
powiązania z krajem. I dlatego też m~zn.a zaryzyk.ować tw~e:
dzenie, że regularny przypływ. n0:"Ych Imlg:r~tów. Je~t cond.ltl~ 
sine qua non dla zachowama I przedluzama zycm, ka~deJ 
grupy narodowościowej. Ich rola w tej mierze jest gru~o .wlęk
sza aniżeli wynikałoby to z liczebności. Stu nowych \J:tl1gran
tów w jednym mieście może wprawić w :uch .1 .?OO oSladlyc~. 

Powojenna imigracja skor~ys~ał~ z pierwszej sposobnośc.l, 
by odwiedzić Polskę . Udawalt SIę I ta~y, któr~y roz~yślme 
nie przyjęli obywatelstwa i tacy, ~tórzy Jeszcze me mog.h teĘo 
uczynić. Jechali ludzie z me.naJlep~zą z punktu wldzema 
komunistycznego - przeszłością polityczną z okresu przed
wojennego, wojennego i imigracyjnego . Udawali się ta?y, 
którzy uciekli już po wojnie, w tym nawet byli pracownicy 
UB. Członkowie i działacze SPK obok członków Str. Naro
doweo-o i zwykłych, przeciętnych ludzi. Wielu traktowało 
pOdrói, jako eksplorację terenową, wielu z ~ich. mimo wszy~t
kich zewnętrznych pozorów zagospodarowama SIę w KanadzIe, 
w gruncie rzeczy pragnęło powrotu do Polski. 

Wracano z Polski w różnych nastrojach: radosnym, 
czasem i entuzjastycznym, ale jednocześnie z przeświadczeniem 
pozostania w ~a~adzie. S~v.:ierdzano spokojnie, że przemi.any 
i czas są czynnikIem powaznym. Przeskoczyć tego nie mozna. 

NASI KRAJOWCY 

W 1956 r. przybyło do Kanady, bezpośrednio z Polski 
zaledwie 186 osób, a przecież już w~wczas pa.nowała e~a 
odwilży. Taki przypływ, zważywszy Ich ch<;>dzlło główn!: 
o osoby starsze względnie dzieci, które rodZice pozostawIlI 
jako niemowlęta, nie mógł oczywiście nawet. \,! najmniejszym 
stopniu zaważyć na obliczu emigracji. Ale JUZ w nastęl?nym 
roku cyfra ta wzrosła do 690, w 1958 r. do 2 .996, a w. pierw
szym kwartale br. (ostatnie istniejące dane) do 794. Juz tylko 
te dwie ostatnie cyfry są wymownym świadectwem ruchu 

I-
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emigr~c~jnego, jeśli nawet ?ardzo skromnego. (Nie bierzemy 
OczywIście pod uwagę prZyjazdów w odwiedziny i cyfry po
wyzsz~ odnoszą się wyłącznie do wpuszczonych jako imi
grancI). 

!utaj natu~alni~ wyobra~ono s<;>bie, że .każdy nowoprzybyły 
b~dzle bezgramcznle s:częśhwy, .ze będZie się zachłystywać 
nleskrępo~~aną w?l~ośclą kanadYjską, pławić w rozkoszach 

. de:nokracjl, . P?dzlwlać bogactwo, komfort, ba, luksus co
?zl~nnego zycla. ~ymczas~m wystarczało kilku dni wspól
?Cla, by w ~ochaHcych .Slę r~dzina~h wybuchały gwałtowne 
.pory. By. miłość zastąpiła nienawIŚć. Rozczarowanie było 
kom~letne I dwustronne. Tak przedstawiały się skrajne wy
padki. 

Nowoprzyby.li wprawdzie nie znali języka angielskiego, 
ale po trzech d~lach p~by.t.u wyrokowali o Kanadzie, co wywo
ływa.ło. obu.rzeme u ~ajb!lz~z):ch, szczególnie iż te opinie były 
skra)m~ uJ~mne. OSiadlI ImIgranci reagowali jak prawdziwi 
patnocl. Nie szczęc;lzi!i ze s.wej strony uszczypliwych uwag 
pod adresem Polski I ustroJU napotykając na zdecydowana 
obronę· Ale o.bok tych (podkreślam) skrajnych wypadków ~ 
dran:atycznyml ~rę~z n.astępstwami, jak zerwanie stosunków 
rodZinnych, rozeJścl.e SIę spotkanych po latach małżeństw 
po~rotach do .Polskl sprowadzonych dzieci, jest mnóstwo żal~ 
I niezadowolenIa. 

. Wina, )ak zazwyczaj, jest obustronna. Osiadli w Kana
dZie w swej prostoc~e i naiwności. rlucha wyobrażali sobie, że 
szc,:ytem :narzeń kazdego Polaka jest opuszczenie kraju . Wie
rzyli w ś~lsłość anegdoty iż wystarczy otworzyć granice a kraJ' 
opustoszeje. 

Sądzili, iż ";' .warunkach kanadyjskich - obiektywnie 
Pozy.tywny.ch dla ImIgrantów - każdy będzie szczęśliwy. Los 
?~wlem.lezy we własnych rękach. Polak z kraju natomiast może 
I IstotnIe marzył. o Kanadzie, ale wyobrażał sobie, iż w tym 
Eldorado p,:ac~ Jest cZy'mś zbędnym,. nieznanym, zarezerwo_ 
wanym . dl<!- JakiChś I?ryI?ltywów. ;SądZIli dalej, że Kanada jest 
przedłu~emem Polski, JeślI chodZI o styl życia. 
. . Wielu. z zaw?~ami inteligenckimi, nie technicznymi, sądziło 
IZ bez znaJo.moścl .J.ęz:rk~ do.st.aną n~tychmiast doskonale płatne 
posa~y. Inni .sądzllI , ze IstOleje tutaj nawet polskie szkolnictwo 
średnIe a WięC będą mogli bez przerwy kontynuować swóJ' 
zawód . 

Z przerażeniem dowiadywali się, że szereg popłatnych 
w Polsce zaw<;>d~w w .ogóle jest tutaj nieznanych, niepotrzeb
nych. Usłyszelt, .ze maH o przeszłości zapomnieć, że nie należy 
przeprowadzać za~nych poró'Ynań nie tylko z Polską, ale w 
ogóle ~ Europą, ze. trzeba Się nastawić na pracę, na ciężką 
pracę, z~ trz.eba przYHć na początku każdą - i dopiero w miarę 
W!5ryz.am~ SIę w teren - można będzie uzyskać bardziej odpo
WiednIą I pracować w swoim zawodzie. A przede wszystkim 
trzeba polegać na własnych siłach, trzeba samemu troszczyć 
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się o siebie. Nie można -oczekiwać ani ciągłej pomocy od bli
skich ani tym bardziej od władz administracyjnych. Nie ma 
ni prywatnych ni publicznych piastunek. 

W odróżnieniu od dawnych imigrantów ci świeżo przybyli 
czuli się silnie związani z zapleczem krajowym. Posiadali 
świadomość iż mogą wrócić do Polski, podjąć zerwaną nić. 
Przypuszczalnie co najmniej 10 % tych krajowych imigrantów 
powróciło. Wielu zapowiada iż to uczyni, ale to się dopiero 
okaże. 

Z doświadczenia bowiem wiadomo, iż kto przetrzyma 
pierwszy rok, dla tego decyzja powrotu będzie już trudnym 
problemem. 

Niemniej jednak wydaje się, że z wyłuszczonych powyżej 
powodów, odmienności obiektywnych warunków, które spo
wodowały imigrację, proces adaptacji tej najświeższej, krajo
wej grupy imigrantów, będzie niewątpliwie dłuższy, ale róż
nice będą się stale, aczkolwiek powoli, zacierały. 

Ilustracją, jeśli nawet b. skrajną, nastawienia niektórych 
osób do Kanady, do osiadłych tutaj Polaków, do członków 
rodziny stanowi następująca wypowiedź: 

"Jestem jeszcze jedną ofiarą sprow~dzoną z Kraju na 
lepsze życie" w Kanadzie . Brat mój, lOJalny obywatel kana

dyjski przez miesiąc pastwił się nade mną, mieszając mnie 
z błotem, wyzywając od komunistów i materialistów ... 

Czy wszyscy Polacy są na procencie kanadyjskiego Biura 
Emigraoyjnego, żeby ściągać ludzi spokojnie żyjącyth Wl 

Kraju ? .. żeby dogorywali na służbie wyzyskujących praco
dawców? .. 

Ile dolarów dostaje się z wywiadu kanadyjskiego i od 
właścicieli przedsiębiorstw za rzucanie Polaków na najcięższe 
prace po fabrykach ? .. 

W ustroju socjalistycznym zostali ludzie a tu szakale i 
zmotoryzowane chamstwo, bez serca, bez ambicji i bez kultury . 
Asymilujcie się ja~ ~ajprędzei, niech z wa.s . śladu ~ie zostanie! 
co chcecie posyłaJcIe, ale me sprowadzajCIe rodZIn z PolskI 
na nędzę i upokorzenie, na śmierć w cudzym, bezwzględnym 
kraju!" (ZwilJ:zkowiec, z dn. 29+1959 r.). 

Oczywiście ten list kobiety - już nie rozg?ryczonej, ale 
rozwścieczonej - jest wyjątkow.o ?rutalny. NawIasem dod~m, 
że pani tej okazano - oczywIścIe Polacy - bardzo wIele 
serca. Otrzymała, podobnie jak i jej córka, pracę, ale nic j~j 
nie odpowiadało. Reprezentuje właśnie ów typ zdecydowante 
antyadaptacyjny. Z rozmysłu . 

Naturalnie na łamach pisma rozgorzała polemika i - co 
wysoce charakterystyczne - iż w gronie ostatnich imigran
tów odezwał się tylko jeden głos solidarności. Pozostałe, i oczy
wiście głosy dawniejszych imigrantów, były potępiające. Zgodnie 
doradzano tej nieszczęśliwej osobie, by jak najrychlej opuściła 
Kanadę· 
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Ale zn,akomi~a ~iększość "krajow~ów" mimo pewnych 
rozczarowan oswaja SIę z nowym otoczemem, warunkami życia 
zakosztowując owoców swojej pracy. I 

Praw<;łz.iwie zad~woleni s:,! ro~otnicy i rzemieślnicy, miesz
kańcy mmeJszyc;h mIast a WIęC ~I, którzy najłatwiej uzyskują 
pracę,. ~o której są 'przyg<;>towam a zarobek pozwala im nie
wątplIWIe na znaczme wyzszą stopę życiową aniżeli posiadali 
w Polsce. 

. C! <;>s~atnio przybyl.i ~ie weszli jeszcze do ~ycia polonijnego, 
nle~l).leJ Jednak.w mme)szyc~ o~rodkach, m.In. w górniczych, 
gdzIe znalazło SIę po kIlkadZIeSIąt osób, nawiązali już pierw
~ze, ser~eczne ~on~akty . Przychodzą do organizacji po rÓżne 
mforn:acJ~, za~)Jera]ą gł~s na łamach pism. Są to pierwsze 
o.z~ak~ oSIadama w tereme. Wolno więc zakładać, że po przezwy
clęze~lU w~tęf?nrc~ opo.rów konta~t z Polonią stanie się żyw
szy. I :- Je.ślI ImIgraCja z PolskI. utr~yma się chociażby na 
pozIomIe ubIegłego roku - odegrają om w stosunku do świeżo 
przybyłyc~ tę. rolę, . która . przypadła przedwojennej imigracji 
do . powoJenn~~. JakI będzl~ natomiast jej wpływ na ogólne 
oblIcze Polonu tego oCZyWIście przewidzieć nie można. Jak 
doty~~czas. brak. w.śród ~rajo:w~ó~ jednostek o tak wysokich 
kwalIfIkaCJach, Jakle poSIadalI ImIgranci powojenni. 

Przy~ywający .bo~iem . z kraju to zdecydowanie imigranci 
zarobko;Vl, nawet JeślI u m.ektórych doszukać się można pobu
d~k polItyc~nych. St~d, ~Imo ~łęb~kich różnic zachodzących 
mIędzy. nImI a ~alan:~ ~mlgracy~nyml .. do 1938 r., są do nich 
bar.dzleJ . p?dobm amzeh do emIgraCjI powojennej. Ale wszy
stkIe rózmce z czasem zatrą się, jeśli nie z innych powodów 
to wskutek całokształtu warunków kanadyjskich. 

ILUSTRACJA REPREZENTACYJNA 

. Po T?ronto i Montrealu największym ośrodkiem polskim 
Jest !:Iam~lton. Jest to miasto przemysłowe, gdzie tradycja 
P?lon.IJna Jest stara . . ~utaj, w 1912 r., powstała lokalna orga
nIzaCJa Tow. Bratmej Pomocy im. św. Stanisława Kostki 
która utrz:>:mała się po dzie? dzisiejszy. W Hamiltonie w 1928 r: 
powstało pIerwsze zrzeszeme zawodowe a mianowicie kupieckie. 

W 1Q12 r. zbudow:'lno w Hamilton kościół pod wezwaniem 
Św. Stamslawa KostkI. Od 1949 r. proboszczem jego jest 
~s. Józef Capiga, ze ~gromadzenia 00 Zmartwychwstańców, 
Jeden z głównych orgamzatorów Apelu Jasnogórskiego w 1956 r. 

. Ośro.~e~ polonijny w .Hami}ton oznacza się większą sta
łOŚCIą anlzeh Inne, co moze ŚWIadczyć o stabilizacji. Ma ten 
o~rodek znacznie wyraźniejsze oblicze społeczne. Znakomita 
wlęks.zoŚć Polaków niezależnie od przeszłości - pracuje fi
zyczme. 
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Z i~formacji prob. Capigi wynika, że w parafii zarejestro
wanych jest obecnie nieco ponad 2.000 rodzin podczas gdy w 
1952 r . notowano w księgach 1.525 rodzin. O ile poprzednio 
rodzina składała się przeciętnie z trojga osób, obecnie z pięciorga 
Nastąpiły i dalsze charakterystyczne zmiany a mianowicie 
podczas gdy w 1952 r. procent samotnych wynosił ok. 30, 
obecnie spadł do IS %. Granice miasta zostały rozszerzone 
i w/g szacunkowych obliczeń ks . Capigi mieszka obecnie w 
Hamilton i okolicy około 12.000 Polaków. 

Zdaniem ks. Capigi, na poparcie czego cytuje szereg 
konkretnych dowodów, nastąpiła wybitna poprawa sytuacji 
materialnej Polaków. 

"U nas - wywodzi - brak jest niemal zupełnie osób, 
które nie chciałyby ustabilizować swoich warunków bytu. Nie 
ma więc takich, którzy przybyli na pobyt czasowy, szukają
cych szczęścia po całym kraju". 

Ks. Capiga jeszcze w czasie wojny i natychmiast po Ole], 
kiedy jeszcze był proboszczem w Kitchener, zajmował się 
z ramienia władz kościelnych nowoprzybyłymi. Zmierzał do 
usuwania wszelkich możliwych tarć między starymi a nowymi. 
Rozumiał, że pewne różnice istnieją, ale dlatego też dążył do 
stępiania ich, jeśli usunięcie było niemożliwe. Nie miał wąt
pliwości iż po nil:Uchronnych, pierwszych nieporozumieniach, wza
jemnego poczucia "odmienności" nastąpi zbliżenie. W tym 
kierunku szedł świadomy wysiłek kościoła. Został on uwień
czony powodzeniem szybciej, aniżeli można było oczekiwać. 
Okazało się, że ta "odmienność" była pozorna a co najwyżej 
bardzo cienka. Nastąpiło pełne zlanie fal emigracyjnych. Nie 
sposób mówić o żadnych podziałach, mówi ks. Capiga. Polacy 
wspólnie, bez najmniejszej różnicy, działają i pracują tak na 
terenie parafialnym, jak i w organizacjach, miejscach pracy itp. 

Nasza Polonia składa się z elementu osiadłego. Można za
ryzykować twierdzenie, że wszystkie rodziny polskie posiadają 
własne domy. Być może nie mniej wymownym dowodem stopy 
życiowej jest plac parkingowy przed kościołem w niedzielę 
zapchany wozami. Przed 10 laty plac ten był zbędny, a jeszcze 
przed 5-ciu można było rzutem oka obliczyć ilość wozów. 

Na ogólną ilość 75 bardzo dobrze prosperujących przedsię
biorstw polskich - średnich, gdy chodzi o poziom ogólnoka
nadyjski - 25 znajduje się w rękach powojennych imigrantów, 
co świadczy o zdolności i przedsiębiorczości tej grupy. 

Ostatnio przybyli z Polski, to sprawa trochę inna, ale 
i ona wstanie rozwiązana. Do Hamiltonu przybyło w ostat
nich dwu Jatach na stały pobyt około 300 osób. Nowoprzy
byłych można podzielić na dwie grupy: I) sprowadzeni przez 
rodziny, 2) żony, narzeczone, dalsi krewni. 

Trudności w pierwszej grupie na terenie Hamiltonu były 
przejściowe. Fakt, iż w przeważającej większości chodziło o 
element robotniczy względnie wiejski znakomicie ułatwił przy-

• I 
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stosowanie się· V/prawdzie z początku mówiono mi o zamia
rach powrotu, ale na tym się skończyło. 

. Często można podziwiać łagodny proces adaptacyjny . 
NH:którzy nawet. wstydzą. się, iż p;zebiega on w ten sposób . 
DZiała z~pew~e ~ na~tawleOl~ .rodzlO. Tam gdzie rodziny są 
wyrozumiałe I clerphwe, rózOlce szybko zanikają . Zarówno 
z el~m~ntem ~obotniczym jak i inteligenckim główne nieporo
zumieOla .wYOlkały na tle języka. Trzeba było wcale poważ
nych \,:yslłk?w,. by wyjaśnić nowoprzybyłym, iż niezbędnym 
:varunklem . zycI~ \li tym kraju jest opanowanie codziennego 
]ę~yka angielskiego. Z zadowoleniem należy stwierdzić, że 
Wlę~szość nowoprzybyłych pilnie liCzy się angielskiego na 
speCjalnych kursach. 

~ie ulega wątpliwości, że pierwszą grupę należy trakto
wać Jako tę, która pozostanie na stałe w Kanadzie. 

Gor~ej z drugą. aturaInie i tutaj nie należy przesadzać. 
Ks. Caplga konkretnie ma kłopot z pięcioma niewiastami co 
znowu nie jest tak wiele. Odmawiają one wyjścia za mąi za 
mężczyzn, którzy je sprowadzili. We wszystkich wypadkach 
chodzi o kobiety, które są przeciętnie o 20 lat młodsze od 
mężczyzn, nie mówiąc już o innych różnicach. Oczywiście obie 
s~rony były lekkomyślne, chyba jednak mężczyźni bardziej. W 
Olektórlch wxpadkach dav.:ali najzupełnie fałszywy obraz 
własnej POZYCJI, stanu materIalnego itp. 
. Te ~qwe związki małżeńskie są. ni~co toporne. Kobiety 
Jeszcze OI.e znalazły płaszczyzny współzycla z otoczeniem. Czę
sto ;nÓWlą o pla.nach. powrotu. Tym raz:m już z mężem. 
Mó~vlą o potrzebie WIększych oszczędnoścI, by zabezpieczyć 
s?ble byt w . Polsce. Ale do sprawy powrotu należy odnosić 
SIę sceptyczOle. 

W innych miejscowościach ujawniły się także trudności 
z p~zybyłymi. z Polsk~, ale nie ma wątpliwości iż 'W ogólnej 
sumie s.tanowl,!: one Ole~naczny ods~tek. Zresztą w tych spra
wach Ole nalezy uogólOlać, ale mając to na uwadze i zacho
wuj~c ~ależyty .. umiar, wol?o zakła?ać, iż obraz innych śro
dOWisk Jest zbhzony. W kazdym razie nawet powyższy, ogólny 
rzu~ oka. na to zagadnienie, pozwala zorientować się w jego 
złozonoścI. 

Benedykt HEYDENKORN 



Gdy Niemcy miażdżyły 
Polskę ... 

TROSKA O "ZACHOWANIE" SIL FRANCUSKICH 
USPRA WIEDLIWILA W OCZACH 

WYSOKIEGO DOWóDZTWA 
ICH BEZCZYNNOSC WE WRZESNIU 

I września 1939, w kilka godzin po wejściu wojs~. ni~miec~ich do 
Polski, rząd Daladier'a zadecydował powszec.hną mobilIzacJę. ~Ierwszy 
jej dzień został wyznaczony na 2 wrześma, ale !U~ od dw~nastu dm ~ały 
wstępne przygotowania, a ugrupowania osłamaJące znaJdowały Się na 
stanowiskach. . 

Armie alianckie, zamiast rozpocząć natychmiastową ofensywę w chwili 
gdy większość sił niemieckich była zaanllażowana w P?I~ce, ~tały bezc:zyn
nie, z wyjątkiem kilku wypadów, ogramczonych ~ mieJscu I w czasie. 

Jakie były wojskowe powody któr.e skłomły główn??owodzących 
do przyjęcia tej postawy? Na to pytame odpowIada pODlzszy artykuł, 

pisany przez pułkownika Pierre Lyet'a, naczelnego redaktora .. R~vue 
. historiąue de )' Armee", zamieszczony · w Nrze 4542 !.'Le Monde "z 

dnia 30/311 sierpnia 1959. Artykuł . ten, za zgodą redakcJI .. Le Monde, 
drukujemy w dosłownym tłumaczemu. 

• 
Cofnijmy się wstecz o dwadzieścia lat .... Dzieci ur<;>dzone 

nazajutrz po zw~cięst~ie .191~ roku s~ .zaledw.le pełnC?letme .gdy 
Francja ponownIe znajduje Się w wOJme z NlemcaD?!' z Niem
cami Hitlera, który po "schrupani.u". Czecho~łowacJl w. marcu 
T939, przygotowuje się do połkmęcla Polski, zaczynając od 
Gdańska. . hod' 

Umrzeć za Gdaósk?" To nie jest ścisłe. Tu me c Zł 
tylk~' o to miasto - w rzeczywistości o wiele bardziej germań-

Materiały zamieszczane w tym dziale drukowane sq na odpowie
dzialność autoróW i nie sq wyrazem poglqdów Redakcji. 

• 
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ski e niż polskie - ale o "korytarz", o całe Pomorze i o część 
Sląska, o istotne żądania Fiihrera, idzie przede wszystkim o 
gwałtowną ekspansję hitleryzmu, której trzeba ostatecznie 
położyć tamę . 

Tak jak napisał naczelny dowódca wojsk, generał Game
lin: "Zagadnienie, które si(! narzucało w końcu sierpnia 1939, 
przekraczało spraw(! Gdańska. Niemcy atakowały Polsk(!. To 
nasz sojusz wchodził w gr(! ... Tu zaangażowane zostały zarówno 
honor Francji jak i jej żywotne interesy, które górowały nad 
prowadzeniem wojny". 

Edouard Daladier, premier i minister Obrony Narodowej, 
wyraził tę samą. opinię przed badawczą komisją parlamentarną 
w roku 1947. "Wierz(!, że jaki by nie był czas trwania wydarzeń 
i ich waga, Francja nie mogła postąpić inaczej. Przyjmuj'lc 
inną postaw(! i chyląc głOW(! przed wyzwaniem hitlerowskim, 
okryłaby si(! hańbą· Wierzt! ponadto, że także i z innych przy
czyn było konieczne z·robiĆ to co zostało zrobione, bez wzgl(!du 
na to, jak to było ci(!żkie. Gdybyśmy tego nie zrobili, Francja 
byłaby otoczona pogardą większości pot(!g demokratycznych. 
Ani Wielka Brytania ani Stany Zjednoczone nie zawarłyby znią 
ładnego sojuszu ... Francja nie mogła uniknąć wojny". 

Wobec wzrastającego zagrożenia niemieckiego francuskie 
zarządzenia wojskowe zaczynają wchodzić w życie od 22 sier
pnia; począwszy od powołania pod broń półtora miliona rezer
wistów w dniu 26 sierpnia aż do powszechnej mobilizacji w 
dniu 2 września. 3 września, tuż za Anglią, która wypowiedziała 
wojnę Niemcom w południe, Francja zrobiła to samo o godzinie 
17-tej. Operacje wojenne winny były rozpocząć się 4 września, 
o godzinie s-tej. 

My nie byliśmy zaatakowani, żadne bezpośrednie niebez
pieczeństwo nie groziło naszym granicom, nasze siły wojskowe 
miały więc wejść do walki po to, aby jak najbardziej pomóc 
naszym polskim sojusznikom. 

Czyż można mówić, że Francuzi szli na front z radością? 
Trzeba raczej wyznać, że pamięć zniszczeń, niedoli i żałoby 
z lat 1914-1918 była jeszcze zbyt żywa i że raczej szli do walki 
z pewną rezygnacją. Jeśli gdzieniegdzie kilka kwiatów zdobiło 
lufy karabinów, były one raczej symboliczne, niż odzwiercia
dlające ogólny stan umysłów, ale ojcowie opowiadali swoim 
synom, że w roku 1914 oni tak właśnie szli ... 

W każdym razie należy zaznaczyć, że w roku 1914 "sta
rzy" od dawna marzyli o "wielkim odwecie", aby zmyć hańbę 
1870 roku i zetrzeć żałobną plamę Alzacji i Lotaryngii, od 
czterdziestu lat widniejącą na szkolnej mapie. W roku 1939, 
aczkolwiek wyczerpani okresowo wybuchającym napięciem i 
stalą pól-demobilizacją, nie czuli się jednak bezpośrednio i na
tychmiastowo 7.agrożeni . Zwycięzca z 1918 roku, który z gory
czą widział, jak wymykały mu się z rąk owoce zwycięstwa _ 
uważał za niesprawiedliwe, że każe mu się iść, aby ponownie 
robić to samo, co zrobił już jego ojciec - lub on sam. Wyru-
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szał jednak mimo wszystko, gotowy bić się tak, jak od 
niego żądano. 

PROTOKÓŁ FRANCUSKO-POLSKI 
Z MAJA 1939 

Sprawa zbrojnej pomocy Polsce długo była studiowana 
przez sztaby główne i wszystko zostało przewi~ziane. W szc;:ze
gólności wojskowe rozf!10wy francu~I<o-pols~le, które m~ałv 
miejsce w Paryżu, w maJu 1939, zakonczyły SIę ~red~gowanlem 
protokółu, podpisanego przez generała Gamelm I generała 
Kasprzyckiego, polskieg<? ~inistra spra:v woj~kowych: Ten 
protokół miał przekształcIć SIę w rzeczywIsty sOJusz wOjskowy 
w chwili kiedy zostanie podpisana umowa polityczna, która 
była w przygotowaniu. Mimo że ta ostatnia nigdy nie doszła do 
skutku dowództwo francuskie uważało we wrześniu 1939 
rozmo';y wojskowe za po?sta,,:,ę swoic.h zobowiązal~ . 

Ustalono, że nasze dZ1alanle przybIerze następujące formy: 
- Natychmiastowe rozpoczęcie działań l?tniczyc~; . . . 
- Stopniowe rozpoczęcie - okol o trzecIego dnia. mobllt-

zacji - działań ofensywnych w stosunku do ograniczonych 
obiektów; 

- Prawdziwe działania ofensywne około piętnastego-sie-
demnastego dnia mobilizacji.. . . . 

W czasie rozmów z kWIetnia 1939 roku Polacy ządah, 
aby Francja rozpoczęła ofensywę jak najszybciej, celem zatr~'
mania maksimum sił. Gdyby tych działań nie było, Polska będZIe 
się trzymała tak długo, jak będzie mogła, ale "może okazać 
się bezsilna".. . . . . 

Czy sprecyzowahśm~ dokładnte . c<? moghśrr;y rzecz.yw~.śc/~ 
zrobić, a przeje wszystkIm to, co mlehśmy zamIar zrobIĆ, jeśh 
idzie o działania na ziemi i w powietrzu? Czy zawiadomiliśmy, 
że praktycznie nie posiadamy żadnego lotnictwa bombowego? 
Czy upieraliśmy się przy fakcie, że możemy zaatakować linię 
Zygfryda dopiero na t~zydziesty ~zi~ń i to .tylko na fronc~e 
ograniczonym do 20 ktlometrów I ze ten Jedyny ata~, . nie 
będzie mógł być powtórzony przed upływem trzech mIesIęcy 
ze względu na brak dostatecznego zaopatrzenia? Z pewnością 
nie. 

Generał Gamelin w swoich pismach oraz zeznaniach przed 
badawczą komisją parlamentarną w 1947 roku, stwierdził co 
prawda swoje "niedomówienia" wobec "zbyt optymistycznych" 
wypowiedzi generałów Georgcs'a i Vuillemin'a w sprawie 
armii lądowej i powietrznej, ale te subtelności trudno były 
uchwytne w przekładzie tłumaczy. 

Oto co napisał, jak się wydaje z naiwnością, gen. Gamelin: 

,.lIV końcu zgodziliśmy sif! na nastf!pujące sformułowanie: 
'li' chwili kiedy cz~ść sił francuskich bf!dzie gotowa, Francja 
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1'~zpocznie st~plliowe cr;ynno.ści ofensywne w stosunku do ogra
mczon~/ch o.bte7dów. Z chWIlą k~edy główny wysiłek niemiecki 
zostame sktero'wany na Polskf!, Francja rozpocznie ofensywne 
dzia!ania przeciwko Niemcom wif!kszościq (avec les gros) 
sw,0~ch sil . Chcę ~wrócić U'wagf! , :::e tutaj nie było mowy o ca
łoscl (du ~ros) SIl f1'~ncuskich,. nie o. w~f! kszości (.des gros de 
nos forces) nl1;s~ych SIł :w przeclwsta'w~emu do przednich straży. 
na których clązył 'W)'stłek wstf!pnych działali " . 

Oh ! Cóż za subtelność wojskowego języka!. .. 
. Zresztą! generał Ga~elih, . ?owiedziawszy się, że sojusz 

pohtyczny ~Ie z~st~ł podpIsany I ze protokół wojskowy nie miał 
w r~ecZY~lstoścl za?nego znaczenia i zupełnie nas nie wiązał, 
uwaza! SIę ~v głębI dusz~ za zaspokojonego "zwłaszcza w 
sprawIe lotnictwa", gdyż, jak stwierdził jeśli idzie o siły 
ląd,?we! opierałem się na sformułowaniu, ktć::e zawsze mogłem 
logIcznIe podtrzymać". 

VI sumie, mówiąc najoględniej, nasz stosunek do Polaków 
był bardzo niejasny i pełen świadomej dwuznaczności. 

DZIAŁANIA LĄDOWE 
W STOSUNKU DO OGRANICZO YCH OBIEKTÓW 

BRAK BOMBARDOWANIA Z POWIETRZA 

. N~si alianci uważali, że armia francuska była potężna, 
wlerz.yh \y nasze odrodzone lotnictwo, a \.nęc z całą pewnością 
oczeknvall od nas czegoś więcej . 
. . Czyż . nie było w. osławionym protokóle tego odkrywczego 
I mteresuHcego zdama, ~tór.e wyszło spod pióra francuskiego 
redakt?ra: "Po.lacy przyjmuj.ą gwa:ancJę daną przez generała 
Ga~eltn, ze ~oJska f:a!lcu~kle zrobl't dla Polski to, co będzie 
w Ich mocy I z~pewmaH, ze ze swej strony zrobią wif!cej niż 
mogq (te ostatn.le slo:va podkr~ślone w tekście). 
. W ~zeczywlstoścl. cała udZIelona Polsce pomoc ograniczyła 

SIę do ~Ieśmlałych dZlałall lądowych w stosunku do ograniczo
nyc~ oble~ów. rozpoczętych 6 września, w trzy dni po mobili
zaCJI, a WIęC wtedy gdy polskie siły zbrojne od blisko tygodnia 
walczvły z całOŚCIą bez mala wojsk niemieckich. 

Przyrzec~ona pomoc powietrzna nie istniała. Czyż mog-ło 
~r~sztą ?yć tna~zej? Nasze lotnictwo bombowe było liczebnie 
I j~koścl<?wo nlewy~tarczające, żeby zagrażać Niemcom, nie 
mozn~ WIęC zr~zumleć znaczenia depeszy nO To-CABIN wy
sł~~eJ. 4 wrześma prz~z generała Gamelin do naszego attache 
mlhtalre w Vlarszawle: "Proszę zakomunikować ambasado
ro",! I wykorzystać według jeg-o i pana najlepszej ocenv ' 
!otnlctwo .francuskie i b.rvtyjskie wyruszyło dzisiaj do boi~ 
J zatrzymuje przed ~obą WIększą część niemieckich sił lotniczych, 
około dwóch trzeCIch według naszego rozpoznania". 
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W praktyce lotnictwo niemieckie prawie w całości znaj
dowało się nad Polską i niszczyło ją. Żadne bombardowanie 
francuskie czy angielskie nie miało miejsca na terytorium wroga, 
gdyż oba rządy zadecydowały wstrzymać się od takiej akcji, 
aby uniknąć reakcji, która mogłaby mieć ppważne konsekwencje 
w okresie koncentracji wojsk. Pierwszy paragraf wojskowego 
protokułu francusko-polskiego, ten który wydawał się mieć 
największą wagę dla naszych aliantów, pozostał więc martwą 
literą· Władze polskie zwracały się szereg razy do dowództwa 
francuskiego - w okresie od 10 do 16 września, żądając 
dokładnych informacji odnośnie naszych działań. Ich protesty 
wobec nie wypełnienia zobowiązań francusko-brytyjskich od
nośnie akcji powietrznej doprowadziły nawet, w dniu 16 wrześ
nie do złożenia noty premierowi przez ambasadora Polski. 
Odpowiedzi francuskie pozostają w rzeczywistości wymijające 
i bez żadnej wartości. 

Jako przykład może posłużyć fakt, że straty w samolotach 
francuskich za cały miesiąc wrzesień są poniżej średniej jeden 
samolot dziennie. 

Jeśli idzie o działania lądowe to są one powolne, bez 
dynamizmu, na wąskich odcinkach, a więc bez rezultatu: 
starcia w dniach 6, 7 i 8 września, a dopiero 9 września po
czątek większej ofensywy, teoretycznie prowadzonej przez pięć 
dywizji. Byliśmy bardzo daleko od czterdziestu dywizji, którymi 
chciano olśnić Polaków w czasie rozmów wojskowych! 13 
wieczór oddziały - bez żadnego poważnego odporu nieprzy
jaciela - posunęły się O maksimum 8 kilometrów. Potem 
nadszedł nagle rozkaz zatrzymania się. 

"TRZEBA MYśLEĆ O JUTRZE" 

Co się stało? 

Już 9 września, w dniu w którym rozpoczęła się nasza 
wstydliwa ofensywa, generał Gamelin napisał: "Trzeba myśleć 
o jutrze. Trzeba już teraz wziąć pod uwagę, że armia polska 
nie może się ponownie zorganizować ... ". 

12 września generał spercyzował: "Ogólna sytuacja, wy
nikająca z wydarzeń wojskowych, jakie miały miejsce w Polsce 
nie nahłada na nas wif!cej konieczności zapewnienia sobie na
tychmiast bazy dla ewentualnego ataku na linif! Zygfr'yda. 
Ogólne warunki oraz wojskowe oszacowania przemawiają za 
tym, abyśmy szli naprzód jedynie tam, gdzie to jest potrzebne 
dla poprawienia, z obronnego punktu widzenia, zdobytych 
przez nas pozycji ". 

Tak więc cała akcja ofensywna jest odłożona sine die i 
Polska jest pozostawiona własnemu losowi. 

Z okazji tej dwudziestoletniej rocznicy naszego wej~cia do 
wojny, pochylmy głowy przed naszymi pierwszymi poległymi 
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na polu chwały .. Z sentymentalnego punktu widzenia możemy 
uważa~, ż~ było. Ich zb.yt wielu, ale z punktu widzenia wojska
wego ~ch liczba ilustrUje ubóstwo nas~j pomo~y Polsce. Straty 
~vynoSlły około 1.500 . szeregowych I 75 oficerów (zabitych 
I ra?nych) o na ogólną ilość ponad półtoramiliona walczących, 
a WięC 0,1% ... 

, ~~si. wodzowie wojs~0'Y"i czy ~ywil?i z f939 roku przyznali 
pÓzniej, ze ~olacy os~arzyli .nas,. ~e ':'Ie przyszliśmy im z po
mocą! ale Jedn~cześme stWierdZili, ze w rzeczywistości nie 
mogliśmy niC więcej zrobić. 

To nie jest ścisłe. 

CO BY BYŁO GDYBY ... ? 

Nie "z.łamano. ~y" ~rmii. francuskiej angażując ją bardziej 
po. mę~ku. I bardZiej śmiało I pro:vadzą~ odważnie rozpoczęte 
dZiałania J~szcze prz~.z dwa tygodnie. Dma 8 września, a więc 
W p:.zeddzleJl deCYZJI wstrzymania naszych działań w Lota
,:yngu, generał Faury, nasz przedstawiciel w Polsce oceniał 
ze Pola~y przegral,i bitwę o granice, ale że "do tej p~ry żadn~ 
z szybkich uderzen, które mogłoby być śmiertelne nie zostało 
zrealizowane:' i "że nie ma ~adnego powodu do d~speracji". 
. . Co by Sl~ stało gdyby Niemcy rzeczywiście czuli się zagro
zenl na drugim froncie we Francji? 
. Naw~t gd~by ar~ia ~rancuska kontynuując z samozapar

clef':' SW?J wyslł~k me oSiągnęła celu, to jest nie udaremniła 
zgn.lecema Polski, może chciałaby pomścić to niepowodzenie 
moz~ była~y b~rdziej gorli:va w. maju 194?? A tymczasem; 
tak Jak chCiał I:litle~, pozwoliłayśplć swą czujność w tej wojnie, 
która nawet. n~e ~ll1ał.a. odwagi nazywać się wojną. Wątpiono 
~zy. rz~czywlścle IstmeJe, szukano możliwości jakiegoś uła-
zema Się". " 

9 wr:e~nia, kiedy w gł~wie naszego głównodowodzącego 
pow~tał~ J~z ~yśl zatrzyman~a naszej ofensywy w Lotaryngii, 
armie memlecklc .w d~lszym ~Iągu niszczyły Polskę. Wychodząc 
z Pru~ Wschodlllch I z okohc Wrocławia miały właśnie połą
czyć Się w.samym sercu kr~ju. Pan~erne kolumny wIoga, po
przed~ane I pr~y współudZiale lOtOlctwa panującego wszech
wład?le w powietrzu, dognały polskie dywizje i okrążyły je 
w g.lgantycznych. kle~zczac~, które zamknęły się 18, na po
łudnl.e od Brze~cla Lltews~lego. 28 września, w chwili kiedy 
w~lkl na fronCie lotaryńskim praktycznie ustały od piętnastu 
d.nl, .\Varsz~wa poddała się po bohaterskim oblężeniu. \V za
Clęt~! ?brollle, aż d<? całkowitego rozbicia, brały udział resztki 
armil I ludność cywIlna. 

. S>d ~ej chwili armi~ ~rancuska znalazła się w obliczu armii 
~~eml~c~leJ sam~ z mmlm~lny~ dodatkiem czterech dywizji 

ytyJsklch. Armia ta pogrąza Się w "drÓle de guerre" nie my-

a 
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. b d e ie w osiem miesięcy śląc o t)'m J'ak straszne bę,dzle prze u z n . l' l P I ki bez 
t że podzle I os o s później, 10 maja 1940, am? ym, kto by z kolei przyszedł 

nikogo, albo prawie bez mkogo, 

jej z pomocą, Colol1el Pierre LYET 

(Tłumaczyła Zofia HERTZ 

• 
DWIE DEKLARACJE 

WOJSKO\VYCH DOWóDCóW NIEMIECKICH 

, . , h f ncie zachodnim we wrześniu Biernoś~ Sił al~ancklc na ~~ralne o sztabu niemieckiego. 
1939 była mespodzlan.ką ~I~ ge p~ocesie w Norymberdze 
Oto dwa ośwladczepma I ~:yo~:udn~ jego książce: , ,Au coeur 
i zacytowane przez au" 
de la melce (1939-1945) , 

'k r' katastrofy w roku 1939 tylko dlatego, Generał JODL : !.'Ufnl nę Iks!DYh ' ang'lelskich pozostawało w bezczy-
d , , , d l rancus IC I od ' .. że sto zleslęc yWlz I d' "u dywizji na zach zle , 

ności wobec naszych dwu zlestu pięCI 

L B 1" zdziwieni widząc. że Francja n!e Marsz~łe~ KEITE ,: " y :s::;; w Polsce, Taki atak na!kną!by ?I~ 
atakuje Nleml~c w ,czasl~ k:m~wudziestu pięciu dywizji, whcZ~ląC lUZ 
na zaporę złoz,oną lkdłtnle , ze słabym zaledwie op?re~ ,z ~aszel st;ronr' 
w to rezerwy. I Sp?t a y Się" zonie objęteJ hnlaml Magmot a 

Dziwiliśmy Się ogr~mnle! ze w zk' 
i Zy'g' fryda obserwujemy JedYnie drFobne ,po~ce slk' orzystała z tej jedynej 

, I" 'ć że ranCJa ni , Nie mog Ismy zrozumie • k " zachodnie mocarstwa 
okazj'i: co zresztą u~ierdziło ,nas yv P,Ize onanlu. ze 
nie chciały prowadzlc z nami wOJny 

Ksi~żka gen. Rómmla 

", ł przez ludzi, którzy odegrali Pamiętmkl wOjenne og a,szane óln cechę (zmniejszającą 
w tej wojnie pewną rolę, m~Ją tęt wsp ic~ zależnie od swego 
ich wartość history~zną), ze a~vfr~~z m ' stopniu, starają się 
charakte r~, ~ n~nl~Jszym. IU~zialaInoś~ w przesadnie jasnych 
przedstaWIĆ sleb!e l swoją " h Leży to widocznie w 
kolorach, zbyt c~ęsto, kosz~emd 1l1~~;0 'odnosić z pobłażaniem: 
ludzkiej natu rze I moznda :,Ię, o tora do wywyższenia własnej 
Gorzej jest jednak, gdy ązeme au, _ 
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osoby i sławienia własnych czynów bierze górę nad rzetelnością 
i uczciwością w przedstawieniu przebiegu wydarzeń, 

Takim właśnie pamiętnikiem jest książka gen , Rómmla (r), 
Cel w którym ją napisał jest aż nadto przejrzysty, Usiłuje on 
wmówić w czytelnika jak wielkie są jego zasługi i jak wielkie 
winy innych, by za tą zasłoną ukryć własne grzechy, By cel 
ten osiągnąć autor stosuje metody i chwyty, które muszą 
razić nie tylko historyka, ale każdego komu etyka nie jest 
obojętna. 

Gen , Rómmel, wyładowując swe animozje osobiste i poli
tyczne, szafuje nieuzasadnionymi zarzutami i oskarżeniami z 
taką pasją, że książka jego przybiera nieraz ton paszkwilowy, 
który budzi niesmak i napawa wstydem za autora, Dlatego, 
mimo zaproszenia "Kultury", długo zastana'wiałem się, czy 
mam w ogóle zabierać głos w lej sprawie, 

Nie mogę jednak pominąć milczeniem wspomnień jednego 
z dowódców armii w kampanii wrześniowej, ponieważ niejed
nokrotnie, \\' zasadniczych faktach, zniekształcają one historię 
i przedstawiają w fałszywym świetle wydarzenia, które z racji 
mej funkcji znałem dokładnie, a w niektórych brałem bez
pośredni udział, 

W wielu wypadkach gen. Rómmel wykorzystuje w widocz
ny sposób fakt, że naczelny wódz, który mógłby w najbar
dziej autoryta tywny sposób dać dowód prawdzie, nie żyje, W 
związku z tym, wymyśla fakty i przypisuje naczelnemu wo
,dzowi opinie zamiary i decyzje, których nie miał, przedsta
wiając arbitralnie, w fałszywy sposób jego intencje, tak by 
potwierdzały jego, generała Rómmla, wywody. Opierając się 
jedynie na fragmentarycznej znajomości położenia, nie znając, 
względnie nie chcąc znać sytuacji ogólnej, przesłanek i wa
runków na podstawie których naczelny wódz pobierał decyzje, 
wypowiada krytyki i wygłasza arbitralne sądy o jego dzia
łalności. 

Ponieważ w tej kampanii byłem najbliższym współpracow
nikiem naczelnego wodza i znałem wskutek tego jego plany 
i zamierzenia oraz motywy na jakich je opierał, nie mogę 
w imię prawdy historycznej pozwolić, by w dowolny sposób 
zniekształcano historię, 

Nie mogę wreszcie pominąć milczeniem ciężkich i nieu
zasadnionych oskarżeń i inwektyw, które gen, Rómmel stawia 
oficerom sztabu naczelneg-o wodza, a w szczególności mnie. 

Gen, Rómmel przypisuje swej książce charakter doku
mentu historyczneg-o, \iVe wstępie do niej pisze, że wspomnienia 
swe oparł na dokumentach armii "Łódź" i "Warszawa", 
które znajdują się w kraju, "Są to" - jak pisze _ "bodajże 
jedyne dokumenty z kampanii wrześniowej, które się zacho--
, ,(I) Juliusz Rómmel, generał dywizji, Za Honor i Ojczyznę, wspom-

nienia dowódcy armii "Łódź" i " Warszawa", Państwowe wydawnictwo 
"Iskry", Warszawa 1958 r. Stron 4/9, szkiców 14, 
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wały". W ten sposób gen. Rómmel chce nadać swej książce 
charakter niemal rewelacji historycznej, dzieła źródłowego, 
jakiego dotąd jeszcze nie było, a w kfórym on, gen. Rómmel, 
odsłania istotne przyczyny klęski wrześniowej . 

Spóźnił się nieco gen. Rómmel ze swymi " rewelacjami " ; 
kampania wrześniQwa nie jest już dzisiaj nieznaną dziedziną· 
Na emigracji znajduje się bardzo wiele związanych z nią 
dokumentów i na ich podstawie, oraz na setkach relacji uczest
ników kampanii wszystkich stopni, zostało opracowane nau
kową metodą podstawowe dzieło: "Polskie Siły Zbrojne w 
Drugiej Wojnie Swiatowej", Tom I "Kampania Vhześniowa", 
część J i II-ga, wydane przez Instytut Historyczny Gen. 
Sikorskiego w Londynie, w ~95T i 1954 roku. 

Książka gen. Rómmla zawiera opis działań jego armll 
oraz szereg dokumentów armii "Łódź" i "V\Tarszawa" wydo
bytych z - ukrycia po wojnie. iektóre z nich mogłyby przy
czynić się może do bardziej szczegółowego naświetlenia pracy 
tych armii, pod warunkiem, że są cytowane ~ciśle, bez znie
kształceó i w całości, bez pomijania posiadanych dokumentów, 
czy ich części niewygodnych dla autora. 

Jednakowoż, tak w przedstawianiu faktów jak i wyko
rzystaniu dokumentów, gen . Rómmel stosuje swoistą metodę 
naginania rzeczywistości do swych pragniell i twierdzeń. Nieraz 
pomija milczeniem fakty i dokumenty, które przeczą jego 
tezom. W szeregu cytowanych dokumentów opuszcza roz
myślnie słowa, czy zdania dla niego niedogodne. V\T juzogra
mach niektórych rozmów z Naczelnym Dowództwem, w miej
scach szczególnie ważnych i istotnych, przekręca nawet zupełnie 
zdania i zmienia ich treść, dostosowując ją do swoich potrzeb. 
Można to stwierdzić w wypadkach, gdy duplikaty cytowanych 
przez niego dokumentów znajdują się w archiwum Instytutu 
Historycznego w Londynie. Zastosowanie tego rodzaju metody 
dyskwalifikuje autora i nie można mieć pewności, czy podane 
cytaty dokumentów, które znajdują się tylko w 'iVarszawie, 
są zgodne z tekstem oryginalnym. 

Wskutek tego trzeba je traktować z dużą rezerwą, zwłasz
cza tam, gdzie dotyczą spraw na których "odpowiednim" 
przedstawieniu gen. Rómmlowi szczególnie zależy oraz tam, 
gdzie ich treść nie pokrywa się z relacjami świadków. 

Gen. Rómmel pisze, że z pracą Komisji Historycznej za
poznał się po napisaniu swych wspomnień i zaczerpniętymi 
stamtąd wiadomościami uzupełnił nieznaną mu wówczas sy
tuację ogólną. Jednak tych "uzupelnieó" nie widać w książce 
ani odnośnie sytuacji ogólnej, ani szczegółowej. Swoim zwy
czajem przemilcza to, co mu jest w dziele o Kampanii 'iVrześ
niowej niewygodne, przekręca lub fałszywie naświetla to, co 
przeczy jego opowiadaniom. Nic w tym dziwnego. Charakter 
jego książki nie pozwala na inne traktowanie prawdy. 

Dzieło Komisji Historycznej, w częściach dotąd wyda-

KSIĄżKA GEN. ROMMLA 
117 

nyeh, omawia większość zagadnieó z okresu do 

P
J939 r., które ~en. Rómmel porusza w sw ch dn. 8 września 
.oz~ala ono kazdemu zorientować si w. .y pan~iętnikach. 

~llema jego mają charakte d k ę J~lm stopnIu wspom-
k . r " o umentu hlstorycz " Ja Im są zl11ekształceniem prawd I nego ~ a w 

Innych własnej winy, a przedstawi~ni~v .c~~ 'p~erzucenla na 
sk~~y, ~nergicznego i nieomylnego wo~le le }~ o rycerza bez 
daJze wIęcej niż z nie r . . ~a, o lary, która bo-
ll1yślnością, nieuctwem ~u';;J~~~~~~nę~t mus:~~ walczyć z "bez-

W wem 111 n yeh 
mym krótkim artykule ni . ' 

czy polemizować z gen Róm I e mam zaml~ru dyskutować, 
tegicznych lub pociąg~ięć m em . na ~emat Jego opinii stra
były - albo zupełnym absu~~!~~cYJnyc, z których niejedne 
marszałkowi Smigłemu r ' Jak np. rada, którą dawał 
wojnę z iemcami i u~e I~ł u 1939

W
r ., by Polska rozpoczęła 

bl d' rz) a na roelaw lb . Ik' 
~ ;m, Jak wyprowadzenie rawie . ~ a .. 0 wIe Im 

dZlen wybuchu wojny z rt oto cał~J swej .:armll w przed
\Varcie i Widawce) na dPI ~.g wane) pozycJI obronnej (na 
mieckie; lub zupełnie nie:e:l le p~e.dpole, pod uderzenie nie
niej stronie Wisły w kierunku na W cJa ó ofensywna na wschod
Rómmla jako dowódcę a .f!a H)gr w, nakazana przez gen. 

Ś . . rmll "V\ arszawa" w d . 
wrze ma, w niemożliwym d . '. mu 12-ym 
przyjaciela i zepchnięcia go o Boslą~męAckla. celu "rozbicia nie-

" h za ug CJa ta nie . . 
~me)szy~ szans powodzenia narażała t lk . k mając naJ
Cle, a mIała być prowadzona wó, y o WO)s. a. ~a rozbl
czą było pomóc gen Kut b' vbc~as! gdy na)pllme)szą rze
\Visły. . rze le w Itwle na zachodniej stronie 

. Nie będę rÓwnież omawiał całe' dł " 
SIę obrony północnego skrzydła ar~ii ufe) ~?rawy załamania 
co zrzuca pełną odpowiedzialność na "ódź nad ':iVartą, za 
dowództwo, a w której na . gen. Kutrzebę I naczelne 
przedstawia swe meldunki pop~c~e s~ych zarzutów fałszywie 
cania oryginalnych dokum' utcóle a)ąc SIę nawet do zniekształ-en w. 

Niemożliwa i bezcelowa 'est . 
ze stron używa tego rod .) powazna dyskusja, gdy jedna 

. zaJu metod Nie spo ób . 
wszystkIch zniekształceń pra d .' d . s Jest prostować 
nione zarzuty od jakich roi si w\\~ I o pO~la?ać na nieuzasad
\Nym~gał~by to napisania c~e owspoml11enl~ch gen .. Rómmla. 
nego Jak Jego książka. g tomu, moze równIe obszer-

'''skutek tego uwagi' . 
nego tylko, ale szczególnie n:l~n ogra?l~zę d? omówienia jed-
?kresll - opuszczenia przez gen~g~~m~~:mlen~ego ~ skutki 
Jazdu do Warszawy i objęcia dowód t swej ar~lI, przy
szawa". z wa grupy armII "War-

( Ten trzydniowy okres działalności w· . 
~-8-my. września) rzuca jaskrawe świat! oJenne) .gen .. Rómf!11a 

nlerza I dowódcę a sposób . ki o na mego Jako zoł-
działalność w t' . w ja przedstawia wypadki i swą 
toryezną jego P~:ię~~~~Jw~harakteryzUje najlepiej wartość his-
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. . m właśnie najbardziej dla gen. 
Tak się. ~łozyło, ze.w ty adło mi zetknąć się z nim bez-

Rómml~ drazhwyt;l ok;esle wyp łka Smigłego do Brześcia (2), 
pośrednio. Po wYJeździe. m~Hsza tępowałem w imieniu naczel-

ł \ Warszawie I wys . był 
pozosta em v Rómmel opuściwszy swą arml~ przy nego wodza, gdy gen: 
\V dniu S.IX. do stolicy. 

• 
.. Ł 'd"-" znad \Narty ł się odwrót armil " o z IX lidy rozpoczą d '1' okolo 6-eJ' rano 6 . , . k' N' emcy przeprowa Zl I J l' 

i \i\/idaw -I, I _ mii Łódź" kwaterujący w u I~_ 
nalo~ bombowy_. na Ssz:a~ :~'ater~wał w tym san:ym wygod1l1e 
nowle pod ŁodZią · z a roku i mImo rozkazów .. u od marca 1939 . urządzonym mieJsc . 'ósł się z chwilą wvbllchu wOJ-
naczelnego dowództwa nie pr~en~ie'sce ostoju w Pabianic.ach. 
l1y na przygotowane uprzedmo ( i J \V PŁodzi : okolicy ITIleSZ
Było to karygodną le!~kOl:nyślno~łc ą~ legać wątpliwości, że tak 

. N' ó·v I nie mog o u .. kało duzo lemc \ .. ' t 'm samym mieJscu 
długie przebywanie dowÓdz~wa. ark~ll1 \\ ) 

. •• . y' 'ywiadu nIemiec leg o. aż do 
I;le UJdZIe ~\V ~"bl d'\ 'ództwo armii wyjechało od razu, 

Po na oc (w °l{\~ na wschód od linii frontu). 
'I Iszczon owa 100. . _ : . 
. . Rómmla wymka ze . I' d' 

Z OpIS~ gen. . ł tąpić bezpośrednio po na OCle, g yz, 
-- \VYJazd mus.ta na.s. k ło I!odz To-ej był w Mszczo

jak gen. Rómmel pisze, JUz ~ o drogą przez Lowicz-Skier
n?wi~ (odległym, o~oło 100Ró:~el twierdzi, że wyjechał d?
mewlce). vVpra\\dzle gen. kach wrześniowych poruszame 
Piero około 9. 20 , ale w ś,,:arun km na 4

0 
~linut drogami 

, . s )'bko Clą TOO się Z wyscI.gową . Z ". 'est zb ,t fantastyczne. . 
zatloczonYt;ll przez uchodzcow, Jgwałto~nym pośpiechu, .ml.mo 

- J uhanów oP.~szc.zonbo ł w ~ rożone przez niefn'zYlaetela 
że do'wództ'lt'o armn me y o ~ag 

na ziemi . . . nie zostali zawiadomieni ~n~ o 
- Podwładnt dowódc:( .. ego nowym mlelSCu 

. 'd' dowództwa z Juhanowa, ani OJ . wYJez zle 

postoju. ścil Jułianów od razu z całym, do-
- Gen. Rómmel opub Na mieJ'scu pozostawiono trzech 

l . ' ałym sw"m szta em. . , 
~.o\\ me c<. ') I; tórz' zresztą szybko zl1lkli. . " 
zandarmów (., ~ ) . mieJ'sca postOjU dowództwa Tak wyg-Iądała "zmiana 

armii "Łódź". . . r znaczy od rana 6-g-0 
Z chwilą ucieczki z J uhan

t 
°ł'" a, ąto a;mią dowodzić. Póź-

Ś . Rómmel przes a sw < • ł ś< 
wrzC. Dla, gen. . d \V . twierdził że stracIł ączno c niej, po prz)"bycIU o arszaw)' , 

k ł6wn"l przeni6sł się w nocy z 6-go 
(2) Nacze!ny w6dz wraz z waterą BW Warszawie pozostałem czasoW~ 

na 7-go września z Warszawy do, BrześCia. t bu dla za!)ewn;enia cingloścl 
z kilkoma oficerami, jako tdY ny rzudt sz a za'lnst~lówa~i~ sie kwatery . I d 6 ztwem o czasu '. y l~cznoścI z nacze nym .. ow t' W Brześciu zastępował mnie prz 
gł6wnej na odnowymłkm:;Jsy J~kt~~~· 
naczelnym w lU P . yp. 
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ze swą armią, gdyż dowództwo zostało rozbite przez bombar
dowanie lotnicze i odcięte od swych wojsk przez pancerne 
oddziały nieprzyjaciela. Z książki jego jednak wynika, że jest 
to niezgodne z prawdą . Po pierwsze, dowództwo choć poniosło 
pewne straty w czasie krótkiego bombardowania, jednak 
"rozbite" nie zostało. (Dwa dni później znalazło się w kom
plecie \V V/arszawie). Po drugie; dowództ'wo armii nie zostało 
WÓwczas odci(lte od swych wojsk przeż 1lieprzyjaciela. Utrata 
łączności z dywizjami nastąpiła na skutek gwałtownego wy
jazdu z Julianowa na wschód (bez uprzedzenia podwładnych) 
do Mszczonowa i dalej, na taką odległość od walczących 
wojsk, z której utrzymanie z nimi łączności było w warunkach 
ówczesnych niemożliwe. 

Co gorsze, gen. Rómmel zdawał sobie z tego sprawę 
gdyż, jak pisze, myślał o zbliżeniu się do swych dywizji i wy
konaniu "skoku wstecz w kierunku Głowna". Jednak nie zdo
był się na nic w tej sprawie. \Vprost przeciwnie. Chcąc usunąć 
się spod bombardowania lotniczego \, l\Iszczonowie, oddalił 
się jeszcze bardziej od swych wojsk, wyjeżdżając wieczorem 
dnia 6 września do lasu w Grzegorzewicach (na wschód od 
Mszczonowa). W ten sposób utracił łączność z Warszawą, 
jedyną jaką jeszcze miał w Mszczonowie. 

• 
Gen. Rómmel opiera swą tezę o przyczynach opuszczenia 

armii na twierdzeniu, że w dniu 6 września, w Mszczonowie 
otrzymaJ telefonicznie wiadomość z naczelnego dowództwa, że 
marszałek ŚmigJy wzywa go do Warszawy, ponieważ ma dla 
niego bardzo ważne zadanie. Twierdzenie to jest niezgodne z 
prawdą· Nac~ell1y wódz generała Rómmla do TVarszwu':}, nie 
'wzywał, ani żadnego specjalnego "bardzo ważnego zadania" 
dla niego nie miał poza tym, które w ogólnym rozkazie do 
odwrotu za Wisłę otrzymali wszyscy dowódcy armii walczą
cych w tym rejonie. Nigdy ani mnie, ani memu zastępcy, na
czelny wódz słowem nie wspomniał o wzywaniu gen. Rómmla 
do \ Narszawy, ani o specjalnym "bardzo ważnym zadaniu" 
dla nicgo. Wyjeżdżając w nocy z 6-go na 7-go września z 
\'Varszawy do Brześcia, nie zostawił mi żadnych specjalnych 
rOzkazów ani żadne~o listu dla generała RÓmmJa. O rzeko
mym wezwaniu go do \Varszawy dowiaduję się dopiero teraz. 

Gen. Rómmel twierdzi, że wezwanie to przekazał mu tele
fonicznie major Ełjasiewicz z naczelnego dowództwa, który 
rÓWnocześnie poinformował go, że z rCSzkazami wyjechał do 
niego płk. Suzin ze sztabu naczelnego wodza. Tymczasem 
gdy oficer ten przywiózł mu tylko ogólny rozkaz operacyjny 
o ?dwrocie za Wisłę, nie przekazując mu żadnego pisemnego 
?nl ustnego rozkazu przyjazdu do Warszawy, gen. Rómmel, 
J~k wynika z opisanej przez niego rozmowy, nawet go o to 
nie pytał. Jakże więc było naprawdę z tym wezwaniem? 
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Gdyby naczelny wódz rzeczywiście z pola walki wzywał 
do \iVarszawy dowódcę armii, toczącej ciężką bitwę, to ponad 
wszelką wątpliwość, byłby mu przekazał rozkaz pisemny lub 
juzem, podpisany przez siebie lub ewentualnie przeze mnie; 

, w żadnym jednak wypadku nie zlecałby tego rozkazu, mogącego 
mieć brzemienne następstwa, ustnie-telefonicznie, przez niezna
nego mi ze sztabu mjra Eljasiewicza. 

Nie koniec na tym. Gen. Rómmel pisze dalej, że otrzy
mawszy 6-go września, w Mszczonowie, rozkaz przyjazdu do 
Warszawy, wysłał do naczelnego wodza swego adiutanta, mjra 
Strużyńskiego z pismem, że nie przybędzie tego dnia, dopiero 
następnego, gdyż chce przedtem nawiązać łączność ze swą 
armią . Jak zamierzał to zrobić, skoro nie mając łączności ze 
swymi wojskami już w Mszczonowie, oddala się wieczorem 
tego samego dnia jeszcze bardziej od nich, wyjeżdżając na 
wschód do lasu w Grzegorzewicach, gdzie zupełnie odcięty od 
świata, pozostaje przez cały dzień 7. IX? 

Sytuację w jakiej się dowództwo armii znalazło w tym 
lesie, najlepiej charakteryzuje meldunek do naczelnego dowódz
twa, zredagowany tegoż dnia 7.IX, w którym gen. Rómmel 
m.in. pisze; (3) "Dowództwo moje zostało wczoraj o godz. 
5.30 w Łodzi (tak dokładnie) zbombardowane, (że zostało 
ono w swojej pracy całkowicie sparaliżowane)". Po ponow
nym bombardowaniu w Mszczonowie "łączność została ponow
nie zerwana a dowództwo - pozbawione wszelkiej możności 
pracy - odskoczyło w bok do lasu na północ od Grzegorze
wic. '. nie mam żadnego kompletnego obrazu o nacisku nie
przyjaciela .. , nie mogę przewidzieć, jaka część armii dojdzie 
do Wisły i zdoła się przeprawić... pozostawiam kolejność 
odchodzenia bardziej przypadkowi, albowiem w obecnym stanie 
nie mam już możności wpływania na tok wydarzeń". 

Mimo takiego stanu rzeczy - chwali się gen. Rómmel 
_ sztab pracował cały dzień. Jako dowód tej "pracy" przy
tacza (str. I4S) swój rozkaz z dn. 7. IX zatytułowany; "Po
twierdzenie Rozkazów wydanych ustnie na odprawach 6-go 
i 7-go IX". Na jakich odprawach i komu wydawał gen. 
Rómmel te rozkazy, skoro żadnego z dowódców wielkich 
jednostek nie widział od rana 6-go? 

Mało tego . Nie wiedząc nic co się dookoła dzieje i "nie 
mogąc przewidzieć jaka część armii dojdzie do Wisły i zdoła 
się przeprawić", w rozkazie tym gen. Rómmel reguluje szcze
gółowo gdzie dywizje walczące pod Łodzią mają przechodzić 
na prawy brzeg odległej o ISO km Wisły i jakie odcinki obsa
dzać na jej prawym brzegu. 

Jak pogodzić te "rozkazy" z poprzednio cytowanymi sh=,
wami meldunku, pisanego w tym samym dniu? Po co Je 

(3) Cytuję z "Kampanii Wrześniowej" Cz. II, str .566, W cytacie 
tegoż meldunku, p~anym w książce ge,n. Rómmla n,a str. 140, opuszczone 
są w sposób znamIenny słowa, które ująłem w nawIasy. 
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pisano, skoro wiedziano, że są zupełną fikcj'a? P 
byly h b dl ś' . • . rzeznaczone 

~ y a a potomno CI, ze by nimi zaświadczyć o . t 
~ywnej pracy " d~wództwa armii nawet w najcięższych,l~ e~
:c~. k Tle ćpr~ystOJ zarzucać innym nieuctwa i dyletantyz~V~-

ry y owa I pouczać swych kolegów dowódcó . .' 
g dy sa t" ,w armu memu pos ępuje SIę w ten sposób. ' 

.(" międzycza.sie, .gdy. sztab zaszyty w lesie, z dala od frontu 
~~acI czas na pIsame. fIkcyjnych rozkazów, Niemcy pojawili 
ę pod R~~ą. Mazowl.ecką I Skierniewicami, między dowódz

t:vem arn:u I jego WOjskami. W ten sposób siedz c bezcz n 
n~el w. le~I:. gć rzegorzewickim, gen. Rómmel' dal si: nieprzY

Y
1'a= 

Cle OWI ou;<;tą od swych wojsk.. . 

~T tych wa.runk~ch nie można już było dłużej z"\dekać z 
decy.z]ą, co dalej robIĆ. Gdyby istotnie gen. Rómmel . ł 
",anIe do na l d mla wez-

, cze r;ego wo, za, to w tej sytuacji pozostawałab 
mu Jed~'n~ decyzja; zamIast bezczynnie siedzieć w lesl'e g y 
g orzewIckIm b 'd' d" rze-, ez za nej na Zlel na na:wiązanl'e ł ś . 
swą a' 'k ' , , ączno CI ze 

rmlą - ja najszybcIej zameldow ć ' 
wodza, Musiałby bowiem zdawać sobie sparawSęlę ,u ~~czI~lnego 
s ałel '. 6' , ze jeze I mar-
z. {jUZ -go wrześma odrywaj dowódcę armii od ' 

WOjS~, będących w ciężkich walkach odwrotowych to j:~o 
by mleć do tego niezmiernie ważne i naglące powody. mUSI -

Tymczasem gen: Rómmel zwleka z zameldowaniem i 
( na~zelnego wodza I postanawia spędzić noc w folwarku ~o~ 
~u m n~, :,"schód od Gr,zegorzewic), gdzie "przygotowano ... 

( . ) pokoj I porządne łózko z czystą bielizną" Al <. 
mogł d' . k ' ' e spac me 

. ' g yz - p pIsze - męczyła go troska (l los kra'u ro-
~~z:ł plan ~alsze!:?o pr?wadzenia wojny i zastanawiał !ię nazd 
( zla ~n~en: ~rancjl: DZlwn,e, że myślał tylko o tych wielkich 
~~!'~i~enlaJ~k a

p
' me o ,loksle ~wojej. ?Puszczonej armii, Chciał 

, Isze - ja najszybcIej dos.tać się do Warszawy. 
, DopIero na s.k~tek alarmów o pojawieniu si Niemc w 

\\ ~kohczn.rch mIejscowościach, zdecydował się ~puścić f~l
war Łoś I wraz , z~ swym sztabem wyjechał w noc rzez 
:~~~fa~ę to KOłblel,l, na wschodniej stronie Wisły, P;: d;odze 

y ŚI~;)ąg e.; czekającym go zadaniu (które zresztą sam sobie 
wym)' I . " rzyp~szc~ałem - pisze - że czeka mnie dow _ 
dzeme trzema armiamI' Łódź" P ń'" P o Ch . ł ' ., '!' ,'" ozna I" omorze" ... 
S ~I~ em równlez j~k najprędzej zobaczyć się z marszałkiem 

mIg ~m, by od mego dowiedzieć się czegoś więcej' w t . 
sprawIe", ej 

• 
d -&- godzinie ,s-ej ran~, dnia 8 . IX. przyjechał gen. Rómmel 
GO arszawY.I udał SIę do dowództwa obrony Warszawy. 

en, Czumy me zastał a w J'ego sztabie . I . nie . . ' ' - Ja{ pIsze -
\~T umla,:o. go ~om~ormować, czy marszałek Smigły jest w 

arszawle I gdzIe SIę znajduje, "Ponieważ czas naglił poje-
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chałem . .. do Kołbieli" - podaje gen . Rómmel na str. 148 . 
Trudno dopatrzyć się logiki w tych opowiadaniach. 

\V czasie całej swojej peregryn~cji od ~szc~on?wa d.o 
\Varszawy, generał - jak pisze - ciągle chcla~ Się la~ naJ
prędzej zobaczyć z naczelnym. wo.dzem . W. rzeczywlstoścl.Jednak 
widzenie to odwlekał ustawlczme tak, ze w VJarszawle zna
lazł się dopiero 8-go rano . Był już chyba najwyż~zy czas. 
zeby zameldować się u marszałka. Tymczasem, ~lle otrz~
mawszy rzekomo w dowództwie . ob.rony \Narszawy wlad?moścl! 
gdzie się naczelny. W?~Z znaJduJe, g~n . Rómmel me< rO?1 
żadnych, nawet napnmeJszych starall, ze.by go odszuk~c! pa
lomiast od razu, niewiadomo po co, śpieszy d? .Kołblelt, 35 
km. na południowy wschód od vVarsz~\Vy. Prze.clez dowództwo 
obrony \\'arszawy miało stałe połączeme telefomczne z !<waterą 
naczelnego wodza na Rako~vi:ckiej. w.yst~rczył? WZI~Ć ~łu
chawkę telefoniczną do ręki zeby dowiedzieć Się gdzie Jest 
naczelny wódz. \iVielu oficerów ·przyjeżdżało do sztabu spoza 
V\"arszawy i wszyscy odnajdywali od razu kwaterę naczelnego 
dowództwa, tylko gen . Rómmel nie umiał tego zrobić .. Jak 
inaczej można to sobie wytłumaczyć, jak t):'lko tym , ze w 
rzeczywistości, wbrew temu co pisze, wcale Się do naczel?eg:o 
wodza nie śpieszył, gdyż wiedział, że marszałe~ go do siebie 
nie wzywał, i w poczuciu swej ~iny oba~iał Się s~anąć przed 
naczelnym wodzem w Warszawie, gdy J~o a:mla walczył~ 
pod Łodzią . :\fożna by nawet przypu~clć, ze chciał. przeczek~c 
aż naczelny wódz ze sztabem OpUŚCI V/arszawę I spotkanIe 
7. nim nie dojdzie do skutku . 

Vi Kołbieli .,około godziny 7-mej rano zostałem ~ezwa
ny do telefonu" - pisze gen . Rómmel - " ... Dzwonił. gen: 
Stachie'\\'icz i prosił abym przyjechał do Warszawy, pomcwaz 
ma dla mnie rozkazy naczelnego wodza" . Przykro mi, ale 
twierdzenie to jest niezgodne z prawdą . Do gen. Rómmla 
nie telefonowałem, a o żadnych rozkazach dla niego nie moglem 
mówić, gdyż ich nie miałem. 

\i\' krótce po godz. 7-ej, gen. R?mmel wrócił z Kołbieli 
do Warszawy. Nie wiem co go skłOnIło do powrotu . Zajechał 
wówczas - jak pisze - powtórnie do dowództwa obrony 
Warszawy, gdzie tym ~az~m (!) poi.nformowa~o g:o? że ~ztab 
naczelnego wodza mieŚCI S.lę przy ultcy Rakowl~ckleJ . DZiwne, 
że 2 godziny przedtem me umiano tego zrobić! ° tej drugiej wizycie gen:. Rómmla. w dowództwie obron'y 
\Vars?awy pisze w swej relaCjI pułkowmk dypl. Tomaszewski, 
szef sztabu dowództwa (Kampania TVrześnio·u.'a , Cz . II, str. 
-67 8): " ... w godzinach porannych drzwi mego gabinetu 
~tw'ierają się i zjawia się we własnej osobie, generał Rómmel... 
zasypał mnie różnymi pytaniami, w wyniku który~h z~ zdu
mieniem dowiedzial si@, że siJef sztabn głó71mego Jest Jeszcze 
TV arszawie , wobec czego połączył się telefonicznfl:! i po krót
kiej rozmowie z gen. Stachiewiczem, odjechał na Rakowiecką" 
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(podkreś~e.nie m.oje) . Moż~ .by g~n. Rómmel wytłumaczył jak to 
było mozltwe, ze o godZinIe 7-eJ - jak twierdzi - rozmawiał 
:e ~ną tel:fonicznie z Kołbieli! a wkrótce potem był zdumiony, 
ze Jestem Jeszcze w WarszawIe! 

,!Około godz. II-ej zobaczyłem się z gen. Stachiewiczem" 
--:- pisze g~n. .Rómmel. ".By~ bardzo zdenerwowany, blady, 
nIedomagał I miał przy sobie Jakąś buteleczkę, do której splu
wał." (str. 148) .. G~atuluję g~~ . Róm.m.lowi pomysłu zrodzonego 
w. J ~go c~oro~łtwej wyobraznl. TakIej buteleczki nigdy, oczy
wIścIe,. nie mlale.m. Bardzo się ~usi.ał wysilać Pan generał 
by mr:le n.a ' swóJ sposób, odpowledmo zaprezentować czy tel
Illkow1. N.lesmaczny ten pomysł nie odbieO'a zresztą wiele 
swym poZIOmem, .od innych jego uwag ct"'otyczących mojej 
osoby. Ale to drobl~zg. G,orsze są inne urojenia. 
. Gen .. Róm~el pISZ~, ze 'w sztabie doręczono mu następu
jący osobistYr list - rozkaz marsz~łka Smigłego (str. 149): 
"Da.ta 8. IX !939· Kochany Pante Generale! - " 'iem o 
prz~jściach ~ana . Biją nas .ogr~mną przewagą, przede wszy
stkim. techniczną· . Jednak .blć Się mu~imy, by jak naj dłużej 
przecIągnąć . Innej rad.r me m~ . . ":oJna. wkrótce będzie się 
decydow~ła na ~achodnlm. fronCIe I Ja wierzę głęboko, że za
kończy Się zwycIęsko. Pame Generale. Pan obejmie dowództwo 
'Y~.rs~a:vy, w ~tórej t~zeba s~ę .bronić, jak długo starczy amu
nicji l zywnoŚCI, aby pk najwięcej sił nieprzyjaciela ściągnąć 
pod. Warsz.awę. Ufam Pa~u Generałowi, że Pan dobrze wy
pełm ten historyczny O?owlązek. Bronić s.ię na skraju miasta, 
naokolo, od zachodu. I ~d wscho?u . SClskam dłoń. Smigły
Ryd~. P .S. ~ułkow.nIkowl Marecklemu daję instrukcje, jakie 
o~dzlaly powlI1ny SIę zamknąć w Warszawie. Gen. Stachie
WICZ Wars~awę opuści ud~jąc się do mnie" (4). 

,,~en !tst-rozkaz. - pisze dalej gen. Rómmel - ... dato
wany jest 8. IX, pIsany prawdopodobnie w Brześciu _ bo 
w post scriptum. listu . wspomina się, że "gen . Stachiewicz opuśc i 
~arsza:vę ~cta.jąc Się . do mnie" i że płk. Marecki otrzymał 
II1str~kcje, jakle oddZiały powinny się "zamknąć" w \ iVar
szawIe" . 
. . Jednak ~ata I~stu 8-g~, jest .zbyt późna dla gen. RÓ1l1mla 
I nie. odpowl~da jego tWIerdzenIom, że naczelny wódz mial 
dla n;ego wazne ro.zkaz?, już od 6. IX i dlatego wzywał go 
?O \~ ~rs~awy. POnIewaz całą swą tezę o opuszczeniu armii 
J wy}ezdzle cło Warsza\~Y opi~ra !'la tym wezwaniu, stara się 
teraz pr.zek?nać czytelnIka,. ze !tst marszałka był napisany 
wcześmej mz ~a to. wska~uje jego data. "'obec tego pisze: 
"choć wspomniany !tst Smlgłego do mnie był datowany 8 rx 

. (4) Oryginał tego .Iistu znajduje się - jak zaZnacza gen. Rómmel _ 
~ J<;go prywa~nych zblora~h. ,ogólna treść jego pokrywa się z relacją pik. 
Njkltcza. ora~ Jednego ~ ofl<:~row s~tabu, będącego wówczas w \VarszO!wie. 

e m07~a J<;dn3.k stwlerdzlc czy Jest on zacytowany dosłownie, bez ż~d-
nych zmian I dodatków. - '. 
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to jednak przypuszczam, że został napisany przez marszałka 
7.IX. po ostatniej rozmowie juzowej ze Stachiewiczem, o godz. 
21 -ej;... w rozmowie tej marszałek kładł nacisk na obronę 
\Varszawy" (str. 164)' 

W rzeczywistości: I. - żadnego listu naczelnego wodza, 
a więc i tego, o którym gen. Rómmel pisze, nie doręczono mi 
w sztabie. Nigdy go w ogóle nie widziałem i w sztabie w 
v,' arszawie wcale go nie było (5) · 

2. - list ten mógł być napisany w Brześciu naj wcześniej 
w godzinach wieczornych dnia 8-go, gdyż ppłk Marecki, o 
którym jest wzmianka w postscriptum, wyleciał z Warszawy 
do Brześcia dopiero około godziny 14-ej. Przez tego oficera 
przesłałem do naczelnego wodza meldunek, w którym między 
innymi, przedstawiłem sprawę gen. Rómmla. Nawet jeżeliby 
marszałek napisał i wysłał swój list zaraz po otrzymaniu tego 
meldunku, to biorąc pod uwagę trudności w ruchu kurierów 
po drogach, mógł on dojść do Warszawy nie prędzej jak w 
nocy, z 8-go na 9-go i to już po moim wyjeździe, po północy, 
do Brześcia. Do tego bowiem czasu żaden kurier z Brześcia 
do \Varszawy nie przybył. Jak więc może gen . Rómmel twier
dzić, że list ten wręczono mu w sztabie 8-go września przed
południem (6). 

\V dalszym ciągu gen. Rómmel pisze, że po doręczeniu 
mu tego listu, na wstępie rozmowy, przekazałem mu jeszcze 
dodatkowy ustny rozkaz marszałka Smigłego wyznaczający 
go na dowódcę grupy armii . 

\Vbrew temu twierdzeniu, podany mu wówczas przeze 
mnie ustny rozkaz nie był rO,Zkazem marszałka $migłego i 
wcale mu go w ten sposób nie przedstawiałem. Dowództwo 
obrony rejonu \Varszawy powierzyłem generałowi Rómmlowi 
ja, z własnej inicjatywy. Bowiem, na podstawie znanych mi 
intencji marszałka, uważałem szybkie stworzenie takiego do
wództwa, ze względów operacyjnych, za konieczne, a nie 
mając łączności z Brześciem nie mogłem się uprzednio z moim 
przełożonym porozumieć. O tej mojej decyzji m.in . zameldowa
łem marszałkowi właśnie przez ppłk. Mareckiego. 

Tak wyglądają fantazje gen. Rómmla na temat listu i 
ustnego rozkazu marszałka czekającego nań w Warszawie, 
co miało być dowodem jak ważne były powody rzekomego 
wezwania go do Warszawy. 

(5) Cen. Rómmel zarzuca mi, że w mojej relacji cytowanej w 
.. Kampanii Wrześniowej" neguję istnienie listu marszałka do niego. Jest 
to niezgodne z prawdą. Istnienia listu marszałka nigdy nie negowałem. 
W relacji . tej ~twierdził~m tylko, że żadne~o. !istu mars~,,:łek wyjeżdżając 
do BrzeŚCIa me zostawIł. Wysłał go p6zme] z Brzescla. ( .. Kampama 
Wrześniowa", Cz. II, str. 7(8). 

(6) W Komisji Historycznej w Londynie stwierdzono, że list mar
szałka został przywieziony do Warszawy lO-go września, przedpołudniem . 
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• 
Już na emigracji spotkałem się z zarzutem, że me powi

niene~l był pow!erzyć do~ództwa grupy arml1 generałOWi, 
~tóry w czaSie bitwy opuśc!ł swą a.rmię. Muszę tu zaznaczyć, 
~e gen. Rómmel ~.a wstępie naszej rozmowy oświadczył mi, u: do~ództ~o arml1 zostało rozbite przez bombardowanie lot
nICZ~ l. odclę\e od swych wojs.k prz~z pan<:erne oddziały nie
~rzYPclela. a skut:k .tego, Jak mi mÓWił, stracił zupełnie 
łączność ze .swą armią. I z częścią swego sztabu wycofał się 
na wschodn! br~eg Wisły, skąd przybył do Warszawy (7). 
~rzyznam Się, ze ~ówczas nawet na myśl mi nie przyszło, 
~.eby dowód~a arml1 mógł opuścić swą armię w ten sposób 
lak. to zrobJ/ g:en. Rómmel. Uważałem, że w warunkach w 
~akl~.h toczyła Się ~asza kampania, wypadek odcięcia dowódcy 
dr1l111 od sw)'<:~ WOjsk był zupełnie możliwy i nie może obciążać 
do.wódcy armiI. Stworzenie zaś jednego dowództwa dla całego 
rejonu obronneg.o Warszawy, który miał być broniony od za
c~odu, półn~cy l. wschodu, było moim zdaniem sprawą bardzo 
pIlną, a objąĆ Je mógł tylko jeden z najstarszych stopniem 
generałów, najstarszym zaś obecnym w Warszawie bYł gen 
Rómmel. J • 

i pziś sprawa opuszczenia prze~ gen . Rómmla jego armii 
Jest J.asna .. Al.e ~ów<:zas prawdy me znałem. Uwierzyłem jego 
opowiadanIU l. nieśwIadomie wprowadziłem w błąd naczelnego 
:odza, melduJ~c mu. I?rzez ppłk. Mareckiego O przejściach 
benerała . tak, Jak mi Je on sam opowiedział. Jak stwierdza 
płk . J akhcz, marszałka zgnębiło położenie armii Lód'" d ' 
wił ' b ś . R " z, Z Zl-

~Ię o ecno Clą gen. ómmla w Warszawie, lecz na pod-
stawie refe:at~ ppłk . i'iareckiego, rozumiał to jako naturalny 
skutek OdCięCIa dowódcy armii od jego wojsk. 

W ten sposób powstała grupa armii "Warszawa" pod 
dowództwem gen. Rómmla . ' 

W dalszym ciągu gen . RómmeI pisze: "Nie będzie z me' 
strony samochwalstwem, że do tej ważnej roli (tzn . obron~ 
~Varszawy) (marszałek) wybrał moją skromną osobę ... słowa 
h~tu "ufam Pa~u generałowi, że Pan dobrze wypełni ten 
hIstoryczny. obOWiązek" mówią same za siebie.. . wielu ludzi 
zwracało SIę do marszałka z prośbą O wyznaczenie do obrony 
Warszawy, lecz wszystkie te propozycje zostały przez niego 
odrzucone" (str. 164) . 

Gen. ~?mmel zypełnie fałszywie interpretuje list marszałka, 
przedstaWiając go Jako dowód szczególnego zaufania . ó' . " b ś I wyr z-
nlenla Jego ~so y spo ród. innych generałów meldujących się 
n~ to s~anowlsko. Jak stWIerdza płk. Jaklicz, marszałek wcale 
me wybIerał gen. Rómml~ na. dowódcę obrony ~ejonu Warsza
wy, lecz po prostu zatWIerdził decyzję szefa sztabu. Serdecz-

k I (7~ Zaznacz~m tu, że wówczas gen. Rómmel nic nie mówił o jakim-
o wie wzywamu go przez naczelnego wodza do Warszawy. 
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nyml I pełnymi zaufania słowami listu chciał dopać otuchy 
i .wzmocnić gen. Rómmla po jego przejściach. Tak bardzo 
dowolna i pochlebna dla siebie interpretacja listu nie świadczy 
o skromności ani braku samochwalstwa u gen. Rómmla. 

Jawiasem muszę tu dodać, że również na emigracji do
wiedziałem się, że list marszałka do gen. Rómmla kursował w 
odbitkach po \ i\Tarszawie zaraz po zakończeniu kampanii. Jaką 
drogą mógł się wówczas osobisty list naczelnego wodza dostać 
do opinii publicznej? Widocznie już wtedy zależało komu~ na 
wyrabianiu alibi dowódcy. armii "Łódź", który ~nala~ł Się. w 
~Tarszaw i e, gdy jego wOjska walczyły pod Łodzią. ~IC ~ZI.W
nego, że z taką pasją napada gen. Rómmel w swej kSlązce 
na tych, którzy mogą powiedzieć prawdę o tej smutnej sprawie 
i obalić mit tworzony dookoła jego osoby. 

• 
Gen. Rómmel zarzuca mi, że w mojej relacji, cytowanej 

w "Kampami \i\Trześniowej" daję niezgodne z. prawdą na
świetlenie wyznaczenia go na dowódcę obron~ reJo~u Wa~sz~
wy, że neguję istnienie listu marszałka. do . meg:o I przYP.lsuJę 
sobie inicjatywę tego rozkazu, a takze !lIC me wspommam 
o naszej burzliwej i dramatycznej rozmowie w sprawie zwrotu 
za~'zepnego gen. Kutrzeby" , który uważał za "Iekkomyślny, 
a nawet graniczący z przestępstwem" (str. 164, S). W roz
mowie tej miał mi jakoby powiedzieć "wi~le przykrych rzeczy." 
i był - jak pisze - tak wzburzony, ze wyszedł z pokoJu 
i więcej się już ze mną nie widział, choć sztab jego mieścił 
się obok. 

Sprawę wyznaczenia gen. Rómmla na d0wódcę obrony 
rejonu Warszawy, oraz listu marszałka wyjaśniłem już uprzed
nio. O owej rzekomej "burzliwej i dramatycznej" rozmowie 
nie mogłem wspominać w mej relaci,i z teg:o prosteg~ powo~u, 
że tego rodzaju rozmowy w ogóle m~dy me b lo. Kle~y pom
formowałem gen. Rómmla o zamierzonym uderzemu gen. 
Kutrzeby, które - jak pisze -. mia~o f.?0 ta~ s~rasznie zde
nerwować i oburzyć, w rzeczywistoścI me rąblł zadnych kry
tycznych uwag, a tym bardziej nie powiedział mi "całego sze
regu przykrych rzeczy". Przeciwnie, zachowywał się wówczas 
w stosunku do mnie zupełnie spokojnie i poprawnie. Cały 
ten dramat wymyślił sobie dopiero w swej książce, prawdopo
nobnie w celu umotywowania faktu, że po naszej, w rzeczy
wistości całkiem spokojnej rozmowie, nie chciał się więcej ze 
mną wiazieć. . 

ie mam zamiaru dociekać dlaczego gen. Rómmel uwazal 
wówczas za odpowiednie unikanie mnie. W każdym ra~i~ 
nie było to wynikiem rzekomego oburzenia z powodu mOJeJ 
zgody (zresztą warunkowej) na projekt gen. Kutrzeby. Raz 
jeszcze podkreślam, że "oburzenie" to jest od początku do 
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końca ~upeł~ym. wymysłem. Musiały tu wchodzić w grę momen
~y całkiem mneJ natury. Ale to rzecz gen. Rómmla. Uważam 
Jednak, ~~ w tak ci~żkiej c~wili. nie powinno było być miejsca 
na prestlzowe, czy mne ammozje. 

Co do m~ie, zdawa!.em s?bi~ sprawę z drażliwości sytuacji 
~Iowódcy arr:'l1 .bez ar~ll, ~ Jakiej zna~dował się gen. Rómmel 
I .starałe~1 ~Ię jak najbardzl~j tak~~wme. z nim rozmawiać, by 
me. uraz.lć ~eg~ przeczulonej wrazłtwoŚcl. Sprawy jego przy
b.ycla więcej nie poruszałem, a gdy mi powiedział, że chce 
Się . zam~ldować u naczelnego wodza, zaproponowalem, żeby 
złozył pisemny meldunek, który przekażę do Brześcia. 

Gen . Rómmel pisze, że swój meldunek do marszałka 
wysłał przez ppłk. Bukojemskiego i w adnotacJ'i na str. 1-4 
l d . P . . :> 
co. aJe: " o wOJ me, w 1945 r~ku spotkałem gen. Bukojem-
sl.{le!50, ówczesne~o. podpułkowmka, który stwierdził, że oso
biŚCie wręczył mó) hst naczelnemu wodzowi. Marszałek Smigły 
był .wtedy straszn.l~ zdenerw?wany, ~iotał się po pokoju, wzdy
chaJ~c: "Co roblc? Co robić? Robił wrażenie człowieka kom
pletnie złamanego ... ". 

. Pisać w ten ~pos~b o ~arszałku Smigłym może tylko czło
wiek zdecydowame złej woh, bez skrupułów w oczernianiu swe
go b~łego n~czelnego w?dza .. Każdy, kto. choć trochę znal 
n~arsza1ka, \\:Ie dobrze, ze takle zachowanie było całkowicie 
mez!50dne z Jego charaktere~: Zawsze, w naj cięższych nawet 
chwIlach, wykazywał spokój I opanowanie. Wstyd, że gen. 
Rómmel,. który dobrze znał marszałka od wielu lat uważał 
~a wlaścl\ve podać w swej książce tego rodzaju absurdalną 
I podłą relację. 

Poza_ tym, je~eli gen. RÓmmel wysłał ppłk. Bukojemskiego 
około g~dz. 12-ej, to mógł on przybyć do Brześcia późnym 
pOp?łudme~, względnie wieczorem. Tymczasem płk. Jaklicz 
stwI~rdza , ze .był przy marszał,ku o~ godz. 17-ej do 20-ej i od 
22-eJ do 24-ej,. a ppłk. BukoJemsklego w ogóle nie widział, 
marszałek zaś mc mu o meldunku gen. Rómmla nie wspominał. 

• 
Krytykując w sposób bardzo niewybredny gen. Kutrzebę 

za .proJekt zw:ot'! zaczepnego znad Bzury, a jeszcze więcej 
mme za. \\')'razeme nal\ zgody, gen. Rómmel ucieka się d 
demag0O:lczn~go chwytu twierdząc, że gen. Stachiewicz "w ~ 
korzystUJąc meobecność marszałka Smigłego, postawił go prz{d 
fa~{tem ~okonan.>:'m, bo w meldunku przesianym juzem do Brze
ŚC_Ia stWIerdza, .ze ,,~e w~ględu na brak łączności z gen. Ku
trz':?ą odwołanie dZiałania zaczepnego jest prawie niemożli-
We (str . 154). \ 

Trzeba się bardzo opanowywać żeby na tego rodzaju 
kalumnie nie odpowiadać stylem g~nerała Rómmla. 
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Przede wszystkim, nieprawdą jest że meldunek o którym 
pisze został wysłany do naczelnego wodza, o czym gen. 
Rómme~ bardzo dobrze wie, a sprawa przedstawiała się 
następująco: 

Gen. Kutrzeba podal mi projekt uderzenia znad Bzury w 
rozmowie telefonicznej 8 września przedpołudniem. Równo
cześnie nalegał na szybką decyzję, gdyż popołudniu tegoż 
dnia mus~ałby wydać rozkazy do rozpoczęcia nocnego prze
grupowania. 

Uważałem osobiście, że w istniejącej sytuacji uderzenie 
dwiema armiami (poznańską i pomorską) na skrzydło sił nie
mieckich idących na Warszawę mogło nie tylko utorować tym 
armiom drogę do stolicy, ale również zahamować ofensywę 
?iep:zyjaciela w t~j ~zęści frontu i odciążyć obronę Warszaw)' 
I Wisły w tym reJol11e. Uważałem jednak, że w tej tak ważnej 
sprawie decyzję definitywną może dać tylko naczelny wódz. 
a łączności z nim ani juzowej ani telefonicznej nie miałem i nie 
moglem liczyć na szybkie jej nawiązanie. Postanowiłem więc 
wysłać samolotem do Brześcia starszego oficera sztabu, licząc 
że powróci on dość szybko, by jeszcze przed zapadnięciem nocy 
mógł polecieć do gen. Kutrzeby z decyzją marszałka. Genera
łowi Kutrzebie zaś oświadczyłem, że naczelnego wodza nie 
ma \V \Varszawie, nie mogę mu więc podać natychmiast jego 
decyzji. Ponieważ jednak czas nagli, niech przygotuje wszelkie 
potrzebne rozkazy dla przeprowadzenia uderzenia obiema 
armiami w kierunku między Łódź i Skierniewice. O ile do 
nocy nie otrzyma innych zarządzeń, niech uważa to za zatwier
dzającą decyzję marszałka. 

O godz. 14-ej wysłałem samolotem do Brześcia (o czym 
przy innej okazji wspomniałem) jednego z najlepszych oficerów 
operacyjnych sztabu, podpułkownika dypl. Mareckiego, z odpo
wiednim meldunkiem i prośbą o decyzję Marszałka, którą 
ten oficer zawiózłby do gen. Kutrzeby jeszcze przed zapadnię
ciem nocy. Na wypadek zaś, gdyby to było niemożliwe, uło
żyłem z nim specjalny kod, którym miał mi przez radio podać 
z Brześcia decyzję Naczelnego Wodza. 

Mijały godziny a ppłk. Marecki nie wracał, ani też nie r.ad
chodziła umówiona depesza radiowa. Obawiałem się, że może 
samolot zostal zestrzelony i wobec tego naczelny wódz w ogóle 
nie dowiedział się o zamierzonej akcji. iepokojące również 
było dla mnie, że zbliżała się noc, a więc granica terminu 
jaki podałem gen. Kutrzebie na przekazanie mu decyzji mar
szałka. ie otrzymanie w tym terminie żadnej wiadomości ode 
mnie, oznaczać miało dla gen . Kutrzeby zatwierdzenie jego 
projektu przez naczelnego wodza, a zatem zgodę na rozpoczęl:ie 
nocnego przegrupowania wojsk do natarcia. Z chwilą zaś roz
poczęcia go, ewentualne odwołanie działania było już niemoż
liwe, jeżeli nie miało się dopuścić do zamieszania, które w 
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istniejących warunkach mogło mieć bardzo szkodliwe następ
stwa. 

W tych warunkach, późnym wieczorem, przygotowałem 
meldunek do naczelnego wodza, który miał być nadany juzem 
natychmiast, gdyby udało się nawiązać łączność z Brześciem. 
W meldunku tym powtórzyłem w skrócie to, co ppłk. Marecki 
miał zameldować, a na końcu dodałem zdanie, które gen. 
Rómmel cytuje. Ponieważ łączność drutowa z Brześciem nigdy 
już nie została nawiązana, meldunek ten, wbrew temu co twier
dzi gen. Rómmel, nie został nigdy przesłany do naczelnego 
wodza. Stwierdzają to wyraźnie autorzy "Kampanii Wrześnio
wej" (Cz. II str. 771, 773); wie o tym również dobrze gen. 
Rómmel, raz dlatego, że właśnie z tej książki cytuje to zdanie, 
a poza tym, będąc w sztabie w Warszawie przez cały dzień 
8 września, wiedział już wtedy, że w dni'l tym łączności juzowej 
mię'dzy Warszawą a Brześciem nie było (o czym sam pisze 
na str. 154)' W tych trudnych warunkach starałem się zrobić 
wszystko co było w mojej mocy, żeby uzyskać decyzję naczel
nego wodza. Tymczasem gen . Rómmel licząc na to, że czytel
nik nie zna rzeczywistego stanu rzeczy i nie ma możliwoścI 
sprawdzenia go ("Kampania Wrześniowa" jest w Polsce nie
dostępna dla zwykłego czytelnika), rzuca na mnie ciężkie 
oskarżenie, że postąpiłem nielojalnie i wykorzystując nieobec
ność marszałka Smigłego, postawiłem go przed faktem doko
nanym w tak ważnej sprawie jak przejście do uderzenia 
2 armii. Oto jakich chwytów dopuszcza się gen. Rómmel w 
rzucaniu potwarzy na innych a w szczególności na mnie. 

Przed godziną 23-cią nadeszła z Brześcia radiodepesza 
nadana umówionym kodem, w której naczelny wódz, w odpo
wiedzi na ustny meldunek ppłk. Mareckiego, zatwierdzał pro
jekt natarcia znad Bzury (8). 

W dalszym ciągu gen. Rómmel pisze: "Nieścisłe jest ... 
twierdzenie Stachiewicza, że dawał mi jakieś dyrektywy o 
wsparciu akcji Kutrzeby, czy to przez garnizon Warszawy, 
czy to przez współdziałanie armii "Łódź" ... " Myśl o współ
działaniu w "zwrocie zaczepnym" armii "Łódź", która znaj
dowała się obecnie w rejonie Skierniewic, też wyszła ode 
mnie. W tej sprawie wydałem.. . rozkaz do gen . Thommee 
wysiany przez płk. Wilczewskiego" (str. 165). W rozkazie tym, 
który gen. RómmeI cytuje w całości na str. 163, nie ma ani 

(8) Płk. Jaklicz stwierdza. że pIk. Marecki przybył do Brześcia 
między godziną IS-tą a.16-tą. Jego referat u "!1arszałka ?późnił się znaczn~e. 
~dyż naczelny wódz rmał wówczas konferenCję z premierem Składkowskim 
I ministrem Beckiem. 

Marszałek ucieszył się wiadomością o łijczności z gen. Kutrzebij i o 
jego inicjatywie. Projekt uderzenia znad Bzurv całkowicie zatwierdził, 
Podając kierunek na Radom; przewidywał, że uderzenie to odciąży 
Warszawę . Niepokoił się jedynie. czy zdąży się na czas przekazać gen . 
Kutrzebie i szefowi sztabu jego decyzję. Obawy te usuną ł Marecki. 
meldując. że w braku odpowiedzi do nocy, natarcie ma być przeprowadzone. 

g 
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jednego słowa o zwrocie zaczepnym gen. Kutrzeby, ani jednego 
słowa o współdziałaniu z nim armii "Łódź". Jedynym zada
niem nakazanym gen. Thommee (9) poza rozpoznaniem "we 
wszystkich kierunkach" jest przegrupowanie się na linię Ło
wicz-Skierniewice w rejon lasów nieborowskich. Rozkaz nie 
podaje nawet co armia "Łódź" ma na tej linii robić. W czym 
więc ujawnia się myśl, którą sobie przypisuje,. współdziałania 
tej armii w zwrocie zaczepnym gen . Kutrzeby? 

Natomiast gen. Rómmel nic nie wspomina o znanym mu 
moim rozkazie danym wcześniej ppłk. Wilczewskiemu, szefowi 
sztabu gen. Thommee. O rozkazie tym pisze ppłk Wilczewski 
w swojej relacji ("Kampania Wrześniowa", Cz. II, str . 774): 
"Gen. Stachiewicz zakomunikował mi, że projektuje się dzia
łanie ofensywne armii gen. Kutrzeby ... że w związku z tym 
armia generała Thommee winna, jak się wyraził, zrobić w 
lasach skierniewickich "jeża" i bronić się, choćby otoczona 
ze wszystkich stron, by wiązać część sił niemieckich". Dodać 
muszę że ppłk Wilczewski uważał zadanie to za zupełnie wyko
nalne, nawet dla osłabionych sił armii " Łódź". 

• 
Zarozumiałość gen. Rómmla pasja w oczernianiu na-

czelnego dowództwa, a głównie mnie, częściowo też mego 
zast'rPCY pIk. dyp!. Jaklicza, doprowadza go do twierdzenia, 
że naczelhym dowództwem rządził nie marszałek Smigły, lecz 
"tupetem obdarzona spółka", która wydawała inne rozkazy 
aniżeli naczelny '""ód z i stawiała go przed faktami dokonanymi, 
których nie mógł już zmienić . 

Na jakich podstawach gen. Rómmel rzuca to oszczerstwo? 
\Vidzieliśmy już jak spreparował opowiadanie o stawianiu 
naczelnego wodza przed "faktami dokonanymi" . Na czym 
opiera twierdzenie, że ja i płk Jaklicz wydawaliśmy rozkazy 
sprzeczne z rozkazami, czy wolą naszego przełożonego . Niech
by choć jeden taki rozkaz wymienił. Tak ciężki zarzut nielojal
ności mógłby postawić nam tylko sam marszałek . Naczelny 
wódz niestety nie żYje, nie może więc dać świadectwa lojal
ności czy nielojalności swego sztabu. Zawsze odnosił się do 
nas z pełnym zaufaniem i życzliwością i nigdy, ani wczasi.! 
kampanii, ani potem nie postawił nam żadnych zarzutów, a 
tym bardziej te'!o rodzaju, jakie rzuca gen. Rómmel, n!e 
mając do tego żadnego tytułu ani żadnych podstaw. Takle 
oszczerstwa, g-odzace w honor żołnierza może rzucać tylko 
ktoś Wyzuty ko'npletnie z poczucia odoowiedzi alności za to 
co mówi, czy pisze. Są one nie'!odne uczciwep"o człowieka. 

(~en. Rómmel szereg- razy chwali w superlatywach swój 
sztab. Test to jeg-o pełnym prawem, a nawet obowiązkiem, 

(9) Gen Thommee obją ł samorzutnie dow6dztwo nad armią .. Ł6dź" 
po opuszczeniu jej przez gen. Rómmla. 
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jeżeli uważa że ofice,rowie sztabu włożyli najwyższy wysiłek 
umysłowy i fizyczny w lojalne wykonywanie swoich obowiąz
ków. On bowiem może najbardziej autorytatywnie osądzić 
pracę swych bezpośrednich pomocników. Jakież byłoby jego 
oburzenie, gdyby ktoś zarzucał im nielojalność i inaczej oceniał 
ich pracę, aniżeli on sam? 

Niechże więc nie wykorzystuje faktu, że naczelny wódz 
nie żyje i nie pomiata oficerami jego sztabu i nie zarzuca 
im czynów, na które nie ma żadnych dowodów, ani żadnego 
tytułu. 

• 
Jak wszystkie pamiętniki, tak książka gen . Rómmla przede 

wszystkim daje obraz osoby samego autora . Wyłania się z niej 
postać generała zadufanego w siebie, swą wiedzę i doświad
czenie wojskowe, człowieka dławionego pychą, nie cofającego 
się przed niczym, by dać upust swej nienawiści i dopiąć swych 
samolubnvch celów. 

\V s~vej bezgranicznej zarozumiałości generał, który po_ 
pełnił szereg blędów w dowodzeniu własną armią i porzucił ją 
w bitwie, potępia swych kolegów, dowódców armii za nieuctwo 
i 7łe dowodzenie, co do siebie zaś uważa że należy mu się 
jeszcze wyższe dowództwo (nad trzema armiami), a następnie 
sięga najwyżej, bo po władzę naczelnego wodza. 

Cważa siebie za opatrznościowego wodza, który dowodził 
bezbł.ędnie, wszystko \p~ lewidział, wszystko doradził, lecz 
niestety nie zaznał posłuchu, gdyż miał nad sobą i dokoła 
siebie samych analfabetów, nieuków, dyletantów itp., którzy 
nie robiąc tego co by on sobie życzył, popełniali same błędy 
a nawet przestępstwa, za które oddałby ich pod sąd wojenny. 
By w oczach czytelnika wywołać tak spreparowany bohaterski 
obraz swojej osoby i swoich czynów, nie cofa się, tam gdzie 
mu to jest potrzebne, przed fałszywym przedstawianiem i inter
pretacją wypadków, a nawet niekiedy zniekształcaniem ory
g inalnych dokumentów. 

Przy tak tendencyjnym i bezceremonialnym ustosunkowa
niu się autora do prawdy historycznej, szumnie zatytułowana 
jego książka nie może być i nie jest dokumentem historycz
nym, a jedynie publicystyką, w typie mile widzianych i popie
ranych przez reżym warszawski . Przysłużył się nią temu reży
mowi, ale Honoru generałowi Rómmlowi książka jego nie 
przyniesie, a Ojczyźnie chwały nie przysporzy. 

Wacław STACHIEWICZ 
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7<:!Jiążki 

NOUJe przekłady 
z hiszpańskiego (1) 

(CZĘSC TRZECIA) 

Niniejszy szkic jest uzupełnieniem dwu poprzednich (Kultura 
Nr II7/11B, Nr 123/124), w których omówiłem powojenne prze
kłady polskie z języka hiszpańskiego. Obecnie, z wyjątkiem 
Wyroczni podr~cznei wydanej w 1949 r., którą dopiero' niedawno 
udało mi się zdobyć, przedstawię pozycje nowsze, z lat 1956-1958. 

• 
Bartolome de las Casas, dominikanin a później biskup, opu

blikował w 1552 roku w Sewilli niewielką książeczkę zatytuło
waną Brevisima relación de la destrucción de las Indias . W ten 
sposób przyczynił się wcale wydatnie do powstania tzw. Czarnej 
Legendy, złej famy jaką ukuli wrogowie Hiszpanii i którą posłu
giwali się przez szereg stuleci, używając jej nieraz dla odwróce
nia uwagi od własnych nielepszych posunięć. Jakąż to gratką 
okazała się ta książka dla racjonalistów francuskich z Monteskiu
szem i V\Tolterem na czele! Ile tłumaczeń ukazało się w Anglii, 
Francji, Holandii w epoce rywalizacji kolonialnych! Jeszcze w 
18gB roku książkę tę wydano w Nowym Jorku celem podburzenia 
do wojny o Kubę . 

Po czterystu latach okrzyk "łapaj złodzieja" podjęły demo
kracje ludowe. Ostatnio pojawiły się przekłady: czeski i polski. 
A przecież zarówno Czesi jak i Polacy pamiętają okrucieństwa 
świeższej daty i kolonializm nie jest dla nich sprawą przebrzmiałą, 
którą trzeba przypominać sędziwym memoriałem Hiszpana. Bo 
"Krótka relacja (r)" nie jest niczym innym, jak niekończącym 

(I) CASAS. Bartolome de las. Krótka relacja o wyniszczeniu Indian . 
Przedmowę napisał i komentarzami zaopatrzył .b .. p~of. dr Miecrysław 
Żywczyński. Pnełoży/a Krystyna Niklewicz6wna . PAX. Warszawa, 1956. 
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się rejestrem zbro~ni, okrucieństw i zdrady, popełnionych przez 
Hlszp~nów na IndIanach. C~oć nie sposób uważać tego dzieła 
polemlczne~o za dokument ~Istoryczny, zasługuje ono na pamięć 
jako ?dwazny głos w ob.rome podeptanych przez paóstwo i jed
nos~kl praw.ludÓw podb.ltych i zacofanych, a jej autor zasłużył 
sobIe w pełm. na nazwame go "zaszczytem nie tylko dla Hiszpa
nó~ ale takze dla Ameryki i świata całego" (lVlanuel Jose 
QUlntana). 

Ks. pro! .. dr Mieczysław Żywczyński jest autorem obszernej 
prze.dmowy I hcznych komentarzy. Cenne wprowadzenie niestety 
tr:'lcI ~iele. na ~i~udanej, mo.im zd~nie~, próbie palenia przysł;
~lOW~j śWIeczkI I ogar~a. NIepokoI mnl~ raz. pO. raz ,?ojawiający 
SIę leltmotyw w rodzaju "tak zaczęło SIę wIelkIe dZIeło cywi
liz3łc.>:jne" ludów europejski~h W A~eryce (str. 34)" . Dzi\;{ mnie 
tez meu~arunko.wane przy~lsywame okrucieństw religijnym po_ 
gl~dom I ustaw.lczne przecIwstawianie chrześcijallstwa natural
neJ szlachetn?ścI Mur~ynów i Indian. Słowa, które znajdujemy 
w. pr~edmO'..vJe ?~nośn.le popularności dziełka Hiszpana: ., X aj
wIęcej wydawah Ich CI, którzy ... najmniej mieli do teo-o prawa 
(s~r., 7;;)", można odnieść t:'lkże d.o ~ajnowszych wydall slo
wlansklch. To ~amo dałoby SIę powIedzIeć o powodzi tra ktatów 
o prześladowanIU ludów, tez o wyzysku tubylców i poezji o niesz
częsnych Murzynach w Stanach Zjednoczonych. 

Ni~wdzi~cznej roboty pr~ekładania dokonała świetnie Krys
tyna NI~lewlczówna, wy.kazuJ~c przy tym dużą znajomość nazw 
t~pograflczny~h Amer~k1. pZl\vnym trafem w jednym z odnoś
flIków prze~hznęło SIę flIedopatrzenie. Zamiast "w Gent" 
(str. 105) mIało chyba być "w Gandawie". Szkoda wielka że 
tłuma~zk:'l tej klasy. musiała włożyć tyle pracy w przekład d;iela 
wątpliwej dla polskIego czytelnika wartości. 

.Pięk~ie .wyda~ą ksi.ążkę zdobią reprodukcje malowideł i hie
roghfów lndlańs~lch. Ubolewać należy, że nie może ona mimo 
wszystko uchodzIć za rzetelny, naukowy wkład wydawnictwa 
P.AX w hispani.ka polskie. Bo jeżeli zależało inspiratorom wyda
flI~ na .pokazamu Las Casasa .. należało wydać jego wielkie dzieło 
Htstorza l{ener~ de .las, I~la:. Skoro postąpili inaczej, zrobili 
apostołowI IndIan medz.'vH=dzlą. przysługę wykazując przy tym 
kompletny br:ak zrozumIema. Hlsz'pa~a, który nie zważając na 
ówcze.sną r:aCJę stanu, potrafIł naplsac do króla Hiszpanii słowa 
po dZIś dZIeń aktualne: "Trzeba dać wolność tym ludziom nie
za!eżnie .. o~ szkody, która wyniknie z teg-o pO~"odu dla króla 
Hlszpanl1 I choćby kosztem życia oraz interesów Hiszpanów 
którzy sami się potępiają przez swojl! zlośliwość" (str. 65). ' 
.. Natomiast stanowczo większą 'wartość posiada wydana rów

nlez przez PAX rozprawka "O Indianach" dominikanina hisz
pa ós kieg-o Francis~o de Yitoria. Prz;lożył ją z .łacióskie~o orygi
nału Józef ModrzejewskI a ks. M. Zywczyńslo nakreś!tl sympa
tyczną sylwetkę autora dał zwarty i rzeczowy obraz jeg'o 
czasów. 
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• 
Pisząc o przekładzie Oraculo mamlal Bohdana Gajewicza 

("Kultura", Nr JJ7/II8) wyraziłem żal, że przekład jego jest 
trzecim z kolei robionym z wersji francuskich. Nie wiedziałem 
wówczas, że w tym samym czasie ukazał się w Lublinie czwarty 
przekład i pierwszy z oryginału hiszpańskiego (2). Książka pre
zentuje się graficznie nader skromnie i stanowi tom 43 serii Zró
deł i Monografii Katolickieg-o Uniwersytetu Lubelskiego. 

Pozwolę sobie dla przykładu przytoczyć trzy wersje polskie 
\faksymy drugiej : 

Umysł i Gienius.z 

Te to SIJ dwie twierdze na kt6rych wspiera się cała zdolność Człowieka. 
Mieć jednll bez drugiey to jest bydź w p6ł tx.)ko szczęśliwym. I nie dość 
jest na Umyśle, trzeba nad to mieć sieniusz. To jest pospolite nieszczęście 
niezręcznych ludzi, iż mylą się w wyborze profesyi, przyiaci6ł i mieszkania. 

(Sierakowski) 

Żywość umysłu i piętno genialności 

Oto dwa filary, na: kt6rych wspiera się wszelkie uzdolnienie człowieka. 
O bdarzony jednym z tych walor6w, zazna tylko połowy szczęścia. Nie 
wys!-arczy mieć dobre rozeznanie, mędr.ca cechuje genialność. 

Wielu nieszczęśliwc6w myli się w wyborze zawodu, w doborze przy
jaci6ł, a nawet - przy obieraniu swej stałej siedziby. 

(Gajew:cz) 

Rozum i instynkt I Oto bieguny w świecie uzdolnień człowieka. 
jeden bez drugiego - to rzecz połowiczna. Sam rozum nie wystarcza ; 
trzeba jeszcze mieć wyczucie. P6łgłówki mylą SIę zawsze w wyborze 
swego zawodu, stanu, siedziby i przyjaciół. 

(Łoś) 

Jak już widać z porównania chociażby wyżej przytoczonych 
[ra~mentów, Łoś daje przekład nieco szorstki i lapidarny, przy
pomina on jednak najbardziej ory~inał. (Który ,tłumacz najle
piej po polsku wyraził znaczenie słów gel1io y ingenio?) Gracja
nowa "oś", eje, stała się LI Sierakowskiego "twierdzą", u Gaje
",icza "filarem", u Łosia jest "bie~unem". Lucimiento de pren
das to dosłownie "ukazanie talentów". U Łosia, następując po 
"biegunie", staje się, logicznie, "światem uzdolnieó" . To co 

(2) GRACJAN, Baltasar. Wyrocznia podręczna (Oraculo manual). Prze
tłumaczył i wstępem zaopatrzył Stanisław Łoś. Lublin, 1949. 
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jest w ruchu u autora i u Łosia Sierakowski i Gajewicz widzą 
statyczni.e, jako twierdze i filar/ Czy "geniusz" to to samo co 
"WY~Z~CI~,?" "Pół.główek" jest może zbyt rażący, choć "niesz
częślIwiec . czy "ntezręczny" brzmią eufemistycznie dla hiszpań
skiego neew. Łoś dwa razy przełożył słowo voeación: raz jako 
"w wyborze" a następnie jako "zawodu". 

~rzekład ~osi~ jest. n.a .o~ół. bar?zo wierny. Kto zna styl 
Gr~cj ana, te.n Się n.le ZdZIWI, jezell znajdzie czasem błędne odczy
tan~e . ~o ntch zalIc.z,:m ostatnie zdanie Maksymy 10. Zamiast 
"Nleoslą~alnym l.eplej ;vzĘ"ardzić (M. 220)" winno być "Jeżeli 
c~egoś ~l.Ie o.slągntemy,. m~1 zaczn~ nami gardzić". Zagalopował 
Się. t.akze piSZąC; "Niekiedy najbrzydsza kobieta ma właśnie 
~aJwlęk~zy posag (M . . 22't)". La fea odnosi się do słowa tierra 
I s!u~z.nte tłuma~z~, GajewIcz,. że "I?ajnędzn!ejszy ~raj nieraz naj
?ojnteJ wlI;>0sazył . Podobnte lepiej wywiązał Się Gajewicz w 
I~n:ym ml~jscu tłum.acząc; "Szpilka, p~zeniesiona z kraju do 
kraj.u, moze uc.ho?zlć za rz.ecz. wartoścIOwą. Czasem diament 
traCI w ,~estawlen~u .ze szkleł!{Iem, przywiezionym z daleka 
(:\1. .197) . Łoś widzI tekst tak; "Igła dojdzie do ceny, jeżeli 
przej~dzle n.a drugą półkulę, a szklanka (sic!) z obcego kraju 
z~ćmlewa d~amenty". A eosta de su misma ambición (M . T 41 ) 

nte znaczy, pk chce Łoś, "choć cierpi na tym nasza duma" ale 
"koszte~ j~go ambicji". "Zamiary spisywać tylko szyfrem 
(M. Cf8) , etfrar la voluntad, to po prostu "skrywać zamiary". 
Tam~e ź}e odcz1,tano słowo. gusto: "Nawet smak nasz niech 
będzie . nI~znan:y . C~yba nie ,-,smak" ale "zamiar, intencja". 
Sty~ niekiedy Je~t ntepotrzebnle chropowaty i niezrozumiały ; 
"Nie wysysać ,~Iczego do dna! Ani. teĘ"o. co złe ani tego, co 
dobre (M. 82) , "Dobra myśl więcej jest warta od zaj'ęć 
(M. 247)". 

1;1"a str. 13 zI?~jdujemy bibIiografi.ę polskich przekładów "Wy
rocznt yodręcz.nej . Na pierwszym miejscu widnieją dwa wydania 
CzłoW'/,~ka um~ersalnego przekładu, jak się zdaje, ks. P. Brzo
stowsklego (Wilno, 1762 oraz 1765). Ale przecież Człowiek tlni
wersalny. a Wyroezn~a to dwa różne dzieła Gracjana . Pierwsze 
to. El. DIscreto, drug~e - O;aculo manual. W tej chwili mamy 
WięC Jedno tłun:aczente El D~screto oraz cztery Oraculo mantta(: 
trzy z francu~klego (ks: A. Brodowski, 1764, z O. CourbeviIIe'a; 
ks. W . hr. Sleratows~l, 1~2.; oraz B. Gajewicz, 1949, z A. N. 
Amelot de la H?ussale) I pl;:WSZ~.z hiszpańskiego S. Łosia, 
1949· ,,~yrocz~l.Ia podręczn~ lepiej od "Brewiarza dyploma
t~cznego .0ddaJe. tytuł o:ygl.nału. Charakter maksym ich lako
~lIczna ~awlłość nteraz kazą Się nad znaczeniem zastanowić i wa
zyć k~zde słowo . To nie zbiór jasno wyłożonych zasad postę
powanta. 

. List.ę języ~ów, n~ które przełożono Oraculo manuał, wedle 
w~ltc~enta Łosia, . mozn:,! uzupełnić holenderskim (16g6) oraz ro
SYJskim (1742 ). ~I~ownta hiszpańskich imion własnych we wstę
pie w szeregu mieJsc uszła czujności korektora. 

r. 
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• 
Antonio Pedro de Alarcón (1833-1891) był chyba pierwszym 

Hiszpanem, który jeszcze za swojego życia doczekał się kilku 
przekładów swoich powieści na język polski. Jeden z najpopular
niejszych pisarzy XIX w. (sześć jego powieści miało ponad 
dwadzieścia wydań, jedna - niemal pięćdziesiąt), Alarcón odbył 
studia prawnicze i teologiczne, poświęcił się jednakże dzienni
karstwu i pisarstwu . Dał się poznać jako radykał i duch niespo
kojny, ale po upokarzającym pojedynku nastąpił w jego życiu 
zasadniczy przełom . Odtąd jako stateczny i głęboko wierzący 
obywatel skłaniał się ku powieściom moralizatorskim typu 
El escandalo, która po polsku ukazała się w 1884 r. jako "Zgor
szenie" . W tym samym roku wyszedł przekład El nino de la bola 
(Dziecię globu), a trzy lata później El capitan veneno (Kapitan 
gadzina) . 

Jeśli nie frywolna, to na pewno beztroska powiastka El som
brero de tres picos (Trójgraniasty kapelusz) uwieczniona przez 
balet Manuela de Falla, doczekała się wreszcie, po osiemdzie
sięciu kilku latach polskiego przekładu (3). Czarującej historii 
chyba nie trzeba przypominać. Jak wiadomo opiewa ona perype
tie urodziwej młynarki, której wdzięki sprowadzają na nią mi
łosne zachody corregidora, urzędnika królewskiego noszącego 
okazały trójgraniasty kapelusz . Jego zapały studzi gwałtownie 
najpierw woda strumienia młyńskiego, do którego wpada, a na
stępnie rusznica wiernej młynarki. Rzecz się komplikuje kiedy 
zazdrosny młynarz ubiera suszący się strój corregidora i dysząc 
zemstą za domniemaną zdradę żony, oraz żądny ukarania uwo
dziciela śpieszy do miasta, bo i "żona corregidora jest przy-
stojna". _ 

Przekład zawdzięczamy Kalinie Wojciechowskiej, znanej 
nam już z tłumaczeń Galdosa. Praca jej mimo stosunkowej 
krótkości utworu, nie była łatwa (wiem coś o tym, bo sam 
przekładałem przed kilku laty szereg rozdziałów tego dziełka). 
Tłumaczka zachowała hiszpańskie brzmienie imion bohaterów, 
ale próbowała spolszczyć potoczne tio. W rezultacie jest wuj 
Lucas, sena Frasquita i ciotka Josefa. Sena odmienia się senii 
itd. Nie bardzo to wszystko poręczne, ale o ile można było za
miast "wuj" powiedzieć "kum" czy "ociec", to z "senią" do
prawdy jest kłopot . Na dobitkę dochodzi nieprzetłumaczalny 
corregirJor, alguacil, fanega ziemi. Alpargaty można łatwo było 
zastąpić np. sznurkowymi pantoflami czy nawet łapciami. Jie 
dziwię się wcale, że autorka polskiej wersji w niektórych (bardzo 
rzadkich zresztą) miejscach nie mogła sprostać nagromadzeniu 
realiów takich jak np. stare podatki czy rozmaite gry w karty. 
Zdarzają się mylne odczytania (też bardzo nieliczne); "nie 
doszedł w hierarchii kościelnej do stopnia wyższego niż godność 

(3) ALARCON, Pedro de. Trójgraniasty ~apelusz . Tłumaczyła Kalina 
W ojciechowska. Czytelnik. Warszawa, 1958. 
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mini.straI?ta, na tym zakończył swoją karierę duchowną (str. 25)" 
zamIast Jak być powinno: "miał zaledwie niższe święcenia na
tychmiast powiesił sutannę na kołku ... ". "Dzwony kated~alne 
biły na nieszpory" (str. 36) - nie dzwony, po prostu sy"'na
turka, eS9uilón. "Czymże jest ?gieli na stosach Inkwizyc~ w 
porównamu z tym, który płonIe czasem w sercu człowieka" 
(str. 94)· Skąd nagle ta inkwizycja, choć przez uszanowanie 
z dużej l~tery pis.ana? Tekst nic o owej instytucji nie mówi. v,r 
poprz~dmm zd~mu była mO\~a ? błyskawica.ch. Do nich nawiązu
jąc HIszpan pIsze: "Czymze Jest cały ogIeń burz (de las lor
mentas)". Setenta y cinco to przecież nie "sześćdziesiąt pięć" 
(str. 62), retorciendo el hocico to też nie "tłumiąc czkawkę" 
(str . 4I), ale "wydy~ając usta". Opisując stójkowego Gardunę 
tłumaczka posuwa SIę zbyt daleko w domysłach mówiąc o jego 
pod?bicństwie do "instrumentu, na którym mieli (przestępcy) 
zawIsnąć" (str. 39)· \iVydaje mi się, że autorowi chodziło o 
przyrównanie go do rózgi czy bata a nie do szubienicy. Pomyłką 
także jest przekładanie a cortisima distancia jako' " w pełnej 
szacunku odległości" (str. 48) - chyba" w najbliższej" .Podobnie 
w innym miejscu zagubiło się coś z rubaszności oryg-inału, kiedy 
zamiast tekstu w rodzaju: "Wyciągnęła ramię i uderzyła \~. 
piersi Jego Wysokości ze spokojną mocą i niewzruszonością 
trąby słoniowej" - mamy blade "odepchnęła go ruchem tak 
energicznym" (str. 52). Pyszny opis wdzięków młynarki nie 
udał się. tłumaczce. "Alabastrowa karnacja ciała" (str. 49) trąc i 
purytamzmem. 

W zbyt ogólnikowym wstępie czytamy, że Alarcón urodził 
się "w Granadzie, w mieście Guadix", chyba w prowincji Gra
nada. Ilustracji Marii Hiszpańskiej-Neuman niestety pochwalić 
nie mogę. Wydaje mi się, że zmarnowano tu wspaniałą okazję. 
Książeczka jest ładna. Dobry papier mający "powiększyć" 
książkę jest chyba jednak za gruby. 

• 
Lorca zrobił na całym świecie zawrotną karierę . Jeszcze 

dziesięć lat temu prace o nim policzyć można było na, palcach 
jednej ręki. Obecnie monog-rafie i studia zajęłyby pokaźną półkę. 
I na tym się chyba nie skończy. Podobnie jest z jego poezją. 
Bibliog-rafia przekładów rośnie z dnia na dzień, a jego sława 
poetycka w cień usuwa wszystkich innych poetów hiszpańskich. 

Je~zy Fi.cowski, jako tłumacz Lorki, nie jest nowicjuszem. 
PoznalJśmy Jego przekłady dołączane do tomików poezji włas
nvch. Jemu także zawdzięczamy spolszczenie Romanc cYf!a1/skiclz. 
Obecnie w ramach "Biblioteki Poetów" ukazał się wybór poezji 
Lorki opracowany przez Ficowskieg-o (4). 

(~) GA~CIA LO~CA. ,Federico. Poezje wybrane. Wybór opraco' 
wał I przełozył Jerzy Flcowski. Wstępem opatrzył Stanisław Zembrzuski. 
PIW. Warszawa, 1958. 

! 
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Utwory w nim zawarte reprezentują wszystkie ważniejsze 
zbiorki Lorki. Niektóre z nich przypominamy sobie z wcześniej
szych tomików. Ficowski jednak. ~ie zadawala się j.ednym prz~
kładem. Kiedy porównamy dawmeJ drukowane wersje z nowymi, 
dostrzeżemy wiele zmian. Dla przykładu wiersz "Wieś" zaczyna 
się w starej wersji: "Na zarośniętej górze Golgota". W no
wej: "Na !ysej .górze qo!gota". (str. 3:5) . Począ~ek ,,,Romancy 
somnambuliczne]" dawmeJ brzmiał u mego: "Zlelen. Kocham 
cię, zieleni" . Teraz: "Najzieleńszej chcę zi.el~ni" (~tr. 8.~ ł . 
:\ oto dwie wersje początku " Romancy o kSlęzycowe] pełm , 
jak ją Ficowski w najświeższym tomiku nazywa: 

Księżyc przym!dl do kuźni 
w białej mantyli z tuberoz. 
Dziecko nań patrzy i patrzy. 
Dziecko wpatrzyło się w niego. 
W powietrzu rozdygotanym 
porusza rękami księżyc. 
Piersi swoje z twardej cyny 
odkrył czysty i lubieżny 

Pełnia do kuźni weszła 
w mantyli z tuberoz śnieżnych. 
Chłopiec w nią patrzy i patrzy. 
Chłopiec zapatrzył się W księżyc. 
W powietrzu drgającym pełnia 
porusza rękami swymi . 
Odsłania, czysta iłubieżna, 
piersi swoje z twardej cyny. 

(1949) 

(1958) 

Ficowski usunął szereg usterek dawnych tekstów. Nie
mniej tu i ówdzie znaleźć można wciąż jeszcze drobne nieścisłości. 
Hombres embozados to nie "ludzie się wloką" (str. 35), embo
zado - "osłonięty", reja de arado też nie "ząb brony" (str. 36) 
ale "lemiesz pługa", tembloyosas jaldas - nie (dziewczęta) 
"drżące przede dniem" (str. 38), ale po prostu "spódniczki 
chyboczące się". Nie podoba mi się przekład 

La Lola aquella, 
que se miraba 
tanto en la al berca. 

Lola to ta, co, piorąc co dzień, 
patrzyła w SWe odbicie 
w wodzie (str. 41). 

"Co piorąc co dzień" jest niezręcznym dodatkiem tłumacza. 
Vi wierszu "Swit" czytamy "szukając wśród złomów wę

gla" (str. II9)' Hiszpańskie słowo arisfa znaczy tu węg-ieł ale 
nie węgiel! Zestawienie inteligencji z solą (str. J 29) zaskakuje. 
"Sól" należy tłumaczyć \V znaczeniu "dowcip" . lIIal1::;ana to 
nie "jabJOI\" (str. I33) ale jabłko. 
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Mimo garści potknięć tomik przekładów Ficowskiego daje 
nam .dobre pojęcie o jakości poezji Lorki. Sądzę, że czytelnik 
polski doceni walory przekładu i że nakład rozejdzie się szybko. 
. ~rzyz,~?ity wstęp Stani~ława Zembrzuskiego bardzo przy
Jemme odbIJa od tego co Się o Lorce dotąd pisało w Kraju. 
Drobna uwaga: przyjmuje się obecnie rok r898 za rok urodzenia 
Lorki. Pewną nieścisłością jest mówić o krajobrazie "obramo
wanym" szczytami gór Sierra Nevada. Sugeruje to otoczenie 
ze wszystkich stron. Damaso Alonso jest rówieśnikiem Lorki. 
Nie można więc mówić o nim, że poszedł w jego ślady. Alonso 
ciekawe p.ołączenie w~bitnego krytyka i historyka literatur; 
z poetą, me reprezentuje zapewne klasy Lorki, niemniej jest to 
poeta niezależny. Dlaczego mówi się o "św. Rafaelu?" Może 
wystarczy św. Rafał. 

Tomik jest zgrabny i prezentuje się bardzo dobrze. 

• 
Pieśni ludowe z teki Federieo Garcia Lorki (5) należą do 

bezimiennej twórczości ludu hiszpańskiego a obejmują zarówno 
wczesne romance z piętnastego wieku, jak i śpiewki późniejsze, 
niemal współczesne poecie. Lorca zbierał je skrzętnie, robił ich 
transkrypcje i adaptacje. Zofia Szleyen wybrała i przełożyła 
cztery utwory, które muzycznie opracowali Władysław Racz
kowski oraz Augustyn Bloch. 
. Pomysł przeszczepi~nia. pie~n.i ludo'yych na glebę polską 
Jest chwalebny. Powstaje memme] pytame, czy taka rzecz jest 
w og-óle możliwa. Czy melodie i słowa egzotycznych pieśni 
podbiją sobie serca śpiewaków na tyle, by stać się żywą częścią 
repertuaru ? 

Do przekładu zgłaszam dwa zastrzeżenia. W "Romancy 
o trzech maurytankach" znajduję odmienny porządek zwrotek, 
natomiast nie widzę ani śladu przekładu: 

y hallabanlas cogidas 
y toma ban desmaidas 
y las colores perdidas 
en /aen: 
Axa y Fatima y Marien. 

"Balladę o pielgrzymach" tłumaczka skróciła o dwie zwrot
ki, w tym jedną przecudną w swojej prostocie. Natomiast do
datków w stylu "mateczko" i "luba dzieweczko" powtarza
nych w każdej zwrotce, nie uważam za najszczęśliwszy pomysł. 

Opracowania muzyczne wykazują także pewną dowolność. 
I tak AlleKro vivo utworu oryginalnego przeszło w Andante. 
a Allegro moderato stało się Allegro eon spirito. 

(Dokończenie nastąpi) Florian SMIEJA 

(5). GARClĄ LORCA, Federico. Pieśni ludowe hiszpańslde z teki, .. 
Redakąa_ wyboru I przekłady tekstów pieśni Zofia Szleyen. Polskie Wyd-aw
nictwo Muzyczne. Kraków, 1957. 
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Uwagi 
. 
l noty 

Pisan emigracyjny nie ma ani czytelnika, ani krytyka, za to lD:a 
grono pnyjaciół, którzy w imię przyjaźni starają się ~u pomóc w. twórCZOŚCI, 
dlatego tak często na łamach najlepszyc~ naszych pism c~yta , Się wykny~
niki uznania. Czytelnik jest tak pobłażhwy, że nawet Jeżeh coś mu Się 
nie pod'oba, to woli przemilczeć i tym głośniej I?eror<,>.w~ć nad t,Ym, co 
w jego mniemaniu przerasta całą twórczość na emigraCji I w KraJU. Ale 
wykrzyknikami i gołym słowem nikt jeszcze nikogo nie, przekonał. Trzeba 
usiąść i napisać na papierze, na to jednak potrzebny Jest krytyk. 

Nie mam wysokiego mniemania o naszej prozie emigracyjnej, choć 
ją czytam z przyjemnością a jej aktu<~\ia są nawet, zaba,wne. Cz~sto wy
wołują dreszczyk niepokoju lub w '!llar~ ~strząsaJą: 'p'lsarze naSI, n<,>szą 
swoje tematy za pazuchą, na lewe] pierSI, z WyjątKiem GombroWicza 
i Parnickiego. któny swojej postawy pisarskiej nie legitymują talentem pnez 
duże T lub małe. jak tego chce grono przyjaciół, a ich artyzm, to coś 
więcej niż duża litera alfabetu. Pr<,>za nasza pnypomi~a mi c~ytanki dla 
dzieci tak łatwo i tak wszechstronme zadawala czytelOlka swoim błyskot
liwym' szarżowaniem, w chwytaniu za. naj ja skra wsze farby stylis!yczne, 
swoją mądrością z pogranicza banału, gdZie duży zmysł obserwatorski zdra
dza płyciusieńką jaźń. Pisarz współczesny to do~rze złoż.ony aparat foto
graficzny i to właśnie odbiera mu rangę prawdZiwego pisarza. 

Nie każdy może być Joycem, Kafką czy Go~bro:vviczem, ale ~ie 
można, celebrując własną "muzkę", udawać że Się Ole dostrzega Ich 
i mając za sobą tłumik własnych kucharek ~nyczących .- hurra - to 
wierne grono wielbicieli, których tak łatwo Jest z~dowohć, - budować 
na ich głosach i na ich krótkowzroczny<;h wymaganla<:h. . , . . 

Literatura, jak każda inna gałąź wiedzy ma swo)e OSIągOlęCIa I kon
wencje. Nikomu nie pnychodzi. do głowy, ~y ubrać S!ę \~ skórę lub wore~ 
i udać się pieszo łub końmi poCztOWymi w od:VVle~zmy, bo prz~clez 
mamy domy mody i samolo~y, ale 'piszący, c~ętnle slęg~ po rekwlzy~y 
niedzisiejsze, korzysta z łatwizn styltstycznych I psychololpcznych, . budUje 
utwory w imię bezkrytycznych, za to licznych. c~ytelnlków, piszących 
listy do ~edakcyj i domagających się łatwostrawnej hteratury. . 

Są pisarze, jak Conrad, D~browski. czy Henry James, ,których ,wledz~ 
o człowieku i powaga słowa łączą Się dla. nas. w pewien ~adhterac~1 
autorytet. Ich nie obowiązuje żadna k?nwencJa htera<:ka, gdyz przew~z-
5zają ją ładunkiem moralnym i humanlt!lrnym w s~olch u~o~ach, ktore 
nie tylko rozszerzają literaturę. ale również nasz~. wI~d~ę o ~YCIU. 

Ortega y Gasset w " The Modern. Theme mowl.: Llje,. the~, jor 
each generalion, is a lask, in Iwo dimensl~ns, one oj .whlch conslSts In the 
receplion, through Ihe agency oj the prevlOus generallon, oj what has had 
lije already, e.g. ideas, values, inslilulions and so on, while the other 
is the liberalion oj the creative genius. inherent in t~e .generalion cC!nc<:rned. 
I to właśnie powiedzenie można odmeść do wymienionych wyżej pisarzy 
o rangach nieprzemijających. . ,. .. 

Miłośnikom talentu Conrada przybyło ostatmo klika Ciekawych POZYCJI 
książkowych i wypo\~iedzi dziennikar;ki~h. ~yjątkową publik.acj~ są tu 
listy Conrada do \firham~ Blackwo~ a I DaWida S. Meldrum a, wydane 
równocześnie w Stanach I w Angin. 
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Talent pisarski Conrada nie objawia się wcale w jego listach, które 
są dość schematyczne j rzeczowe, przypominające czasem korespondencję 
handlową. Dopiero na zarzut Blackwood'a, że firma na Conradzie traci 
finansowo, ten odpowiada mu listem z dnia 3 I maja 1902 roku. Jest to 
chyba najpiękniejszy list Conrada, obrona pisarza któremu zarzucono 
"bezwartościowość" . 

Conrad, jak zwykle nie mial szczęścia, a Blackwood nie zrobił na 
nim kariery wydawniczej. Krótkowzroczny wydawca, z pewnymi odru
chami sympatii dla Conrada. nan:ziwszy firmę na drobne straty, nie mógl 
prawdopodobnie przebaczyć Conradow i, że między wydawcę a autora 
wcis~'tl się nagle agent literacki Pinker. 

Mała książeczka Słonimskiego wydana w tym roku w Kraju prze! 
Państwowy Instytut Wydawniczy, mówi również o Conradzie. Poziom 
całej książeczki jest wyjątkowo nikły. nie żarzy się w niej nawet iskierka 
talentu z jakim były pisane kroniki tygodniowe. Słonimski, znawca Anglii 
i współczesnych Conrada, nie ma nic ciekawego do powiedzenia na ten 
temat. Przypomina mi się w tym miejscu Gide, który nie wiem z jakich 
powodów uchodzi za wielbiciela Conrada. W jego ogromnym "DzIenni· 
ku" zawierającym ponad 1300 stron. spotykamy zaledwie nie:stotne no
tatki o Conradzie, a rok 1914, kiedy w plebiscycie literackim Conrad 
zajmuje drugie miejsce wśród pisarzy angielskich i pierwsze za najlepsz<J 
powieść roku , właśnie ten rok, kiedy Gide składa wizytę Conradowi. 
nie odbił się żadnym echem w jego dzienniku. Możemy na tym miejscu 
sprostować opinię o entuzjastycznym. według Gide'a, stosunku Cla<ldela 
do Conrada. W korespondencji między tymi pisarzami, obejmuj.ącej 
1899-1926. Gide kilka razy wspomina Conrada, na co Claudel odpOWIada 
listem z dnia 9 stycznia 1912, twierdząc że Rosjanin pisząc "W oczach 
Zachodu" dokonałby ogromnych rzeczy, natomiast Conrada temat ten nie 
poruszył. "Historia mozolnie wypracowana" - według Claudela oto 

szystko. 
Wielki francuski pisarz nie wyczuł genialności Conrada. I nie on 

jeden. Wells w swojej autobiografii odnosi się do twórczości Conrada 
z tolerancyjną życzliwością, tak jak po wojnie odnosili się do Dipisów 
Anglicy. Ten nieczytelny już dziś i zmunifikowany autor, mówi w innym 
miejscu swojej autobiografii o Prouscie, który według niego jest mniej 
~iekawv od "lokalnej starej gazetki". 

Miła niespodzianką jest piękny artykuł Marii Dąbrowskiej "Pożegnanie 
z Conradem" w majowym numerze "Nowej Kultury" . jak również wni
kliwi .. .,wyszperanv" artykuł Tanty "Skąd fatalne dziedzictwo Conrada ?" 
w "Wiadomościach", oba, zdaniem moim, zasługujące na przetłumaczenie 
na ohce języki. 

Tematyka powieści Conrada jest dużo drugorzędna i obecnie nie 
rozoatruje się go jako a~tora powieści morskich. Jeżeli ktoś patrzyłby 
pod tvm kątem na tw6rczość Conrada, to w takim razie musiałby mówić 
o Tołstoju jako o autorze powieści batalistycznych, a o Dostojewskim 
jako o pisarzu kryminalistycznym. 

Wacław IWAN/UK 
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Na ślepym torze 

W nakładzie Instytutu Wydawniczego "Pax" wy~zła pod koniec 
roku 1958 w Warszawie książka Stanisława A. Korwma pt. Stosunki 
Polskie z Ziemią Świętą (I) Książka ta poprzedzona została przed~o,,:ą, 
prof. J. Mitkowskiego z Krakowa, zawierającą szereg kuszących ~blet.lllc. 
Ponadto autor sam napisał wstęp do niej, w którym praktyczllle Illeco 
osłabia obietnice prof. Mitkowskiego kwalifikując swoje dzieło jak? nie
zupełne i niedociągnięte ze względu na utratę pierwotnego rękopISU w 
czasie wojny i rekonstrukcję z pamięci resztek dokumentów po 25 latach. 
Z przyczyn nieznanych autor, którego nazwisko brzmi Stanisław Pawłowski. 
ukrywa się pod przydomkiem Korwina. 

Książka dzieli się na 17 rozdziałów, zakończenie, przypisy, biblio-
grafię oraz pewną ilość ilustracji. ... 

Z tych 17 rozdzialów na szczególną uwagę zasługuJą SIódmy l ?smy 
oraz wszystkie od dwunastego do siedemnastego, zakończenie, przypIsy 
bibliografię· 

Książka Ko~in.a. jest historią stosunków. pomię.dzy Polsk~ a Ziemią 
Świętą, a przyna)mme) w ten sposób była lllewą~lIwle ~myslana. Ąutor 
postawi! sobie a priori dwie. tezy, ~ których Iiller,,:sza Jest. naw~t. mt~
resująca, jakkolwiek niezupełllle orygmalna. TWIerdzI on mIanowIcIe,. ze 
Polska nigdy przedmurz.em chrześcijaństwa nie była, że rolę tę spełn.la.'y 
właściwie Węgry. W Jednym tylko wypadku Polska z przyczyn relIgl)
nych wystąpiła przeciw Półksiężycowi, a było to wtedy, gdy Sobieski 
ocalił Wiedeń. Całą politykę w stosunku do Turcji i Islamu cechowała, 
jakoby, rozwaga polityczna i brak ambicji odgrywania roli przedmurza. 
Udowodnieniu tej tezy poświęci! autor szczególnie rozdziały siódmy 
i ósmy, gdzie szeroko opisuje rolę Hieronima Laskiego. 

Drugą tez'ł autora jest, że Polska nie inter~ow.ał~ się. nigdy, a w 
szczególności od roku 1918 aż do 1945, problemamI BlIskIego I Środkowego 
Wschodu, a zwłaszcza problemem arabskim, a jedynie starała się wyko
rzystać rozpad imperium tureckiego, aby pozbyć się swoich 2ydów. Tu 
daje autor sporo ciekawych szczegółów, ale wpada jednak w pewne 
kontradykcje. 

Historia polskiej penetracji w Ziemi Świętej od XVI do XX w~eku 
jest na ogół przedstawiona uczciwie. Niemniej nasuwają się !l.astępu)ące 
uwagi. Autor twierdzi naiwnie, że prześladowani~. chrześ71)an przez 
Turków w Libanie było "aktem samoobrony tureckIe) przecIw zakusom 
Francji, zmierzającej do stworzenia w Li~anie swojej ~azy wypa~owei". 
Podobnie motywuje prześladowanie OrmIan w Turc)I, nazywaJąc Ich 
uporczywie "Armeńczykami". Pisząc o wizytach licznych libańskich 
kwestarzy, którzy odwiedzili Polskę w ciągu XVIII i z początkiem XIX 
wieku, autor twierdzi, że w Libanie książąt nigdy nie było. Tymczasem 
Liban posiada szereg rodzin książęcych, {książęta nazywają się tu emi
rami, podobnie jak w całym świecie a!abskim), a w chwili obecn~i 
właśnie emir Fuad Szehab, potomek rodzmy, która aż do połowy XIX 
wieku panowała pod protektoratem tureckim w Libanie, sprawuje funkcje 

(I)Stosunki Polskie z Ziemią Świętą - A. Korwin "Pax", War
szawa 1958, str. 260 + ilustracje. 
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prezydenta Libanu. Nazwisko księcia Gazema brzmi faktycznie Hazem 
i być może wymowa Gazem jest konsekwencją deformacji rosyjskiej, 
Rodzina Hazemów jest rodziną szeików, mogących od biedy pretendować 
również do tytułu książątek, jako że szeikowie byli bądź duch<t~nymi 
muzułmańskimi bądź szefami szczepów, często liczących po kilkadziesiąt 
tysięcy członków, a tytuł ich był w tym drugim wypadku dziedziczny. 
Szeików nazywa autor nie wiadomo dlaczego .. szajchami". W wymowie 
popularnej arabskiej nazwa ta brzmi .. szech", 

O ojcu jezuicie Maksymilianie Rylle, który dwukrotnie między 
rokiem 1836 a 1849 przebywał dłuższy czas w Libanie w charakterze 
delegata apostolskiego, zakładając tu zalążek obecnego Uniwersytetu 
00. jezuitów, Korwin informuje nas bardzo skromnie. A szkoda, bo 
była to jedna z najwybitniejszych i najbardziej kolorowych postaci pol_ 
skich, działających na Środkowym Wschodzie. Pisze autor, że .. Francja 
utrąciła .. ks." Ryllo (dlaczego nie Ryllę?) i jego współpracowników 
Polaków". Nie pisze jakich współpracowników, a wiadomo skąd inąd, 
że Ojciec Ryłło nie miał ich. Naprawdę nie szło zresztą w owym czasie 
o narodowość współpracowników, a natomiast o rywalizację pomiędzy 
polityką Watykanu a polityką Francji na Wschodzie. 

W dalszym ciągu swej historii autor stara się zaprzeczyć opmn, że 
wizyta Słowackiego na Wschodzie nie znalazła żadnego odzwierciadlenia 
w jego twórczości. jest to oczywiście nieprawda. Kapitalne jest dalej 
zdanie autora (str. 179), że Polacy w służbie tureckiej .. pokryli Syrię 
pajęczyną drutów telegraficznych. z czego główną korzyść miało wojsko 
; żandarmeria turecka". Kilka wierszy dalej pisze autor "bardzo zJ, 
sławę satrapy sułtańskiego zostawił po sobie jakiś Pasza Czaykowski, 
gubernator Syrii w trzeciej ćwierci XIX w.... Idzie tu o syna Sadyka 
paszy, noszącego nazwisko Muzafar Pasza, który był nie gubernatorem 
Syrii, a gubernatorem Libanu i nie w trzeciej ćwierci XIX w., a w 
latach 1902-1907 i zmarł w Bejrucie właśnie w roku 1907. Oczywiście 
ani o Sadyku Paszy, ani o Emirze Rzewuskim, związanymi na zawsze 
z dziejami Arabów właśnie w Ziemi Świętej, Korwin nic nie wie, albo 
chyba nie chce wiedzieć. 

W następnych rozdziałach autor podaje nam swoją definicję słowa 
.. pielgrzyma" twierdząc, że .. magnaci polscy pielgrzymami nie byłi, 
gdyż zabierali ze sobą służbę, strzelby i ubrania tropikalne". W nomen
klaturze zakonów, w których w owym czasie znajdowali się Polacy czy 
Polki, autor wykazuje fantazję. dającą się zakwalifikować tyłko jako 
licencja nieuka. 

Całość roi się zresztą od wypowiedzeń dowodzących niedostatecznej 
orientacj.i historyczn~j oraz. bra~u głę~szej zna)omości historii dyplomacji. 
JakkolWiek np. twierdzenie, ze polityka panstw Zachodu, które wza
jemnie przeciw sobie jątrzyły w Ziemi Świętej, doprowadziła ostatecznie 
do wykrystalizowania się poczucia jedności arabskiej, jest słuszne, to opis 
powstania państwa żydowskiego w Palestynie w roku 1948 oraz poprze
dzającego go okresu osadnictwa żydowskiego jest całkowicie fantastyczny, 

O sieci konsulatów polskich w Palestynie pod odzyskaniu niepo
dległości autor wyraża się zdecydowanie negatywnie, podobnie zresztą 
jak o sieci duszpasterstwa polskiego w ciągu dwudziestolecia Polski 
Niepodległej. Twierdzi on, dalej z absolutną nieznajomością przedmiotu, 
że świat arabski pozostał dla uchodźstwa polskiego światem nieznanym, 
odgrodzonym szczelnym murem i że tak samo było w Turcji, Egipcie 
Rodezji oraz Iranie. 

Przypisy do książki są na ogół bez błędu. Bibliografia natomiast jest 
uboga, a przy tym doslownie kompromitująca. Autor całkowicie niemal pomija 
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prace, o BI. Wschodzie, które powstały w Połsce w c.zasie dwudzi~o: 
lecia a już za święconą wodę uważa bardzo bogatą hteratur~ o Ziemi 
Świętej' i krajach arabskich, powstałą w czasie uch~źstwa. Prace prof. 
Kościa kowskiego, ks. dr. Kantaka, W. Bączkowsklego, Raykowsklego, 
Miłoszewskiego oraz całej plejady autorów. którzy pisali w ciągu ośmio
lecia istnienia szkolnictwa polskiego w Palestynie, cała seria wydawnictw 
instytutu .. Reduta", jWSW oraz .I~styt1!tu Polskiego Y" Bejrucie i 
Instytutu .. Cedr i Orzeł", są całkOWICie nieznane autoro~l. je~t to tym 
dziwniejsze. że książka Korwina dubluje w dużym stoPniu. d:Zleła prof. 
St. Kościałkowskiego o BI. Wschodzie, a w szczególnOŚCI Jego pracę 
pl. Polacy a Liban i Syria w toku dziejowym, wyda!lą nakładem ,!Re
duty" w Bejrucie w r. 1943, a więc 8 lub 9 lat przed Jego opracowaniem. 

. jeśli idzie o ilustracje załączone do książki, co do kt~~ych autor 
robi uwagę że dostarczone zostały przez "poselstwo Izraela w War
szawie, or;z przez pewne biblioteki polskie~ to są one po największej 
części anachroniczne. Załączone mapy, równl~ż chyba dostarczone. ~rzez 
poselstwo izraelskie, włączają Liban do Syrn, a nomenklatura mieJsco
wości na nich jest nie arabska. 

• 
Podobnie jak swego czasu czytając książkę rzekomego Gdańskiego 

o .. Polsce i Środkowym Wschodzie", (omówioną w swoim czasie w 
.. Kulturze") trzeba stwierdzić i w tym wypadku, że niektórzy autorzy 
krajowi biorą się do rzeczy nie dość sobie znanych. Nie wystarczy 
chyba odwiedzić Palestynę w roku 1932, aby pisać o Ziemi Świętej w 
roku 1958. 

Zygmunt ZA W AOOWSKI 

Przyjaciel Polski 

W gronie amerykańskich przyjaciół Polski jedno z poczesnych miejsc 
zajmuje William Henry ChamberIin. jest on pisarzem i publicystą, czoło
wym felietonistą politycznym dziennika WaU Street /oumal i małego, ale 
wpływowego, tygodnika New Leader, organu, w którym połowa autorów 
to profesorowie czołowych uniwersytetów amerykańskich. 

W czasach teherańsko-jałtańskich, gdy poważna część amerykańskiej 
opinii publicznej entuzjazmowała się wszystkim co sowieckie, Chamberlin 
odważnie demaskował brutalność i przewrotność systemu komunistycznego. 
W czasie, gdy za nieprzyzwoitość intelektualną uważano jakąkolwiek kry
tykę polityki Stalina. Chamberlin, piętnował jego dawne zbrodnie i ostrzegał 
przed nowymi zakusami. jeden z pierwszych odrzuci! on jałtę, jako błąd, 
za który Stany Zjednoczone drogo będą musiały zapłacić w niedalekiej 
przyszłości. Na szalę tej walki Chamberlin rzucił cały swój prestiż autora 
kilkunastu poważnych książek o Sowietach. jest on bowiem, między innymi, 
autorem dwutomowej monumentalnej historii rewolucji rosyjskiej. Książka 

10 
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ta, wydana w roku 1935, owoc wieloletnich badań archiwalnych i dwu
nastoletniego gromadzenia materiału z pierwszej ręki, to do dziś najlepsza 
praca tego rodzaju, podręcznik używany przez wiele uniwersytetów, swego 
rodzaju klasyk. Inna czołowa książka Chamberlina, Wiek Żelazny Rosji 
(Russia' s Iron Age), to historia kolektywizacji i uprzemysłowienia, dzieje 
pierwszej pięciolatki sowieckiej, przedstawione z bezstronnością godną 
naukowego obserwatora wielkiej metamorfozy. 

Swe rozczarowanie do doktryny i praktyki komunistycznej Chamberlin 
opisuje w książce pod tytułem EWolucja konserwalysly (The Evolulion oj a 
Conservalive) , wydanej przed kilku miesiącami w Stanach przez firmę 
Henry Regner w Chicago. Swą ewolucję od komunizmu do liberalnego 
konserwatyzmu przypisuje Chamberlin dwunastoletniemu pobytowi w So- ' 
wietach. "Nigdy przypuszczalnie nie doceniłbym znaczenia konserwatyzmu 
(pisze Chamberlin), gdybym jako młody, nieznany pisarz, nie zdecydował 
się w roku 1922 na wyjazd do Moskwy. W tym czasie, chociaż nie nale
żałem do partii komunistycznej, byłem przekonanym sympatykiem reżymu 
sowieckiego, oddanym fellow-travellerem. Wyjeżdżałem do Moskwy nie w 
nadziei korzyści materialnych, lecz raczej jak Muzułmanin, który udaje 
się na pielgrzymkę do Mekki. W tym czasie moja żona, urodzona w Rosji, 
podzielała moje poglądy i mój entuzjazm... W dwanaście lat potem 
(spędzonych w charakterze korespondenta szeregu czołowych pism amery
kańskich) opuszczaliśmy Moskwę z zupełnie zmienionymi poglądami na 
praktyczne znaczenie komunizmu; umysły nasze były pełne niezapomnianych 
obrazów okrucieństw popełnionych na naszych oczach na ludziach, których 
znaliśmy, oraz na niezliczonych milionach istot nieznanych". 

I te lat dwanaście zadecydowało o ukształtowaniu się poglądów 
Chamberlina. "Byłem zapalonym radykał~m w wieku lat dwudziestu, jestem 
przekonanym konserwatystą w wieku lat sześćdziesięciu", tak formułuje swą 
obecną postawę Chamberlin. Ale konserwatyzm jego odrzuca tradycyjną 
definicję tego pojęcia jako przeciwstawienia wszelkim zmianom. Konser
watyzm to zachowanie tego wszystkiego co przeszło próbę czasu, a ograni
czenie zmian do tych, które mają uzasadnienie w istotnych potrzebach czło
wieka, jednostki. Człowiek, jego godność, jego szczęście, jego dobrobyt _ 
oto kryteria polityki konserwatywnej, polityki, która szanuje i ceni wolność 
ponad równość. Cóż warta jest równość niewoli, równość nędzy? 

Konserwatyzm Chamberlina jest pokrewnym konserwatyzmowi ekono
misty, profesora Hayek'a, autora Drogi do pańszczyzny (The Road lo 
Serjdom). Poglądy Chamberlina bliskie są poglądom innego "dark'a", 
profesora Viereck'a, którego błyskotliwa a odważna książka Nowe spojrzenie 
na ideę konserwalywną (Conservalism Revisited) była sensacją intelektualną 
Ameryki przed kilku laty. 

Konserwatyzm tego typu odrzuca zarówno reakcyjne poglądy takich 
myślicieli szkoły zachowawczej jak Donal lub de Maistre, czy też pseudo
konserwatyzm typu faszystowsko-rasistowskiego, poglądy, które nie mają 
nic wspólnego z liberalnym konserwatyzmem nowoczesnego typu. Faszyzm, 
pisze Cham berlin, czy to typu niemieckiego czy włoskiego, ma wszelkie 
cechy ruchu rewolucyjnego : brak poszanowania dla indywidualnej wolności 
i często także dla indywidualnego prawa własności, nacisk na nowość, brak 
respektu dla rozumnie pojętej tradycji, a wreszcie dążność do skoszarowania 
jednostek, do stupajkostwa, do tego co się u nas nazywa popularnie "za-

) 
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mordyzmem". Slowem, konkluduje Chamberlin, faszyzm jest znacznie bliższy 
komunizmu niż zachodnio-liberalnego konserwatyzmu. Faszyzm i komunizm 
to, w gruncie rzeczy, syjamscy bracia. 

Nowoczesny konserwatyzm, choć pokrewny liberalizmowi, wyrzekł się 
niektórych charakterystycznych cech dziewiętnastowiecznego liberalizmu, 
szkoły manchesterskiej, przede wszystkim kultu "świętego", "nienaruszal
nego" prawa indywidualnej własności. Tym niemniej uważa on, w 5 lat 
Za Edmundem Burke, że nie ma wolności bez pewnego minimum własności 
prYWatnej. Własność prywatna to nie tylko wartość materialna lecz i du
chowa, moralna, wychowawcza. T o podstawowa gwarancja niezależności 
od wszechwładnego państwa nowoczesnego, które nawet w swej demokra
tycznej formie przejawia często niebezpieczne tendencje totalne. Zresztą 
jak to udowadnia prof. Talmond z Tel-Avivu w swej wnikliwej analizie. 
Geneza lolalitarnej demokracji (The Origins oj Tolalilarian Democracy), 
korzenie wszechwładzy państwa współczesnego wyrastają z pnia demokra
tycznej w zasadzie doktryny "woli większości" Jana Jakuba Russa. 

Ale Chamberlin nie jest obrońcą ani ani nieograniczonej wolności, ani 
też bezwzględnego prawa własności: obie mają służyć, człowiekowi, jednostce 
by ochronić ją przed wszechwładzą kolektywu, przed machinacjami wszel
kiego rodzaju partii, klik, czy mafii, co pod pretekstem zbawiania czło
wieka chcą go zamienić w niewolnika. 

W felietonie politycznym, który William Henry Chamberlin co drugi 
tydzień ogłasza w tygodniku The New Leader, sprawy Europy ujarzmionej, 
a szczególnie Polski, pojawiają się chyba częściej niż jakikolwiek inny 
problem. I zawsze traktowane są ze szczerą sympatią i głębokim zrozu
mieniem. To samo zrozumienie spraw Europy Wschodniej przebija i z jego 
książek. Mało jest publicystów amerykańskich, którzy mogliby się porównać 
z Chamberlinem w znajomości spraw tego tejonu. 

M. K. DZIEW ANOWSKI 
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Do Redakcji .. Kultury". 

... Nie ma żadnej państwowej polityki zagranicznej Związk~ Radzie~
kiego, jest tylko globalna polityka międzynarodowego komunizmu; me 
ma żadnej Polski Ludowej, jest tylko, pod tą nazwą, częś~ składow,,: 
wszechświatowego systemu komunistycznego; nie ma żadneJ ... w.łasneJ 
drogi do socjalizmu", jest tylko leninowski kamuflaż dla skuteczmeJSzego 
scementowania tego systemu. (Ostatnio świetnie sprecyzował stan fak
tyczny Ryszard Wraga, w swoim odczycie na konferencji naukowej !'l0na
chijskiego Instytutu do B~dań ?SSR). -:- ~amacalnym ~prawdzl~nem 
prawdziwego stanu rzeczy Jest ~ZlŚ centralme klerowa~~ parcie k?mumzmu 
od Laosu do Berlina, od Korei do Iraku czy AlbanII, od Pakistanu do 
Finlandii. Juliusz Mieroszewski namawia. mnie, bym na tę I?rawd~ z~m~k~ł 
oczy, ponieważ wszyscy na mą zamykaJą oczy. Jego zdamem me IstnieJe 
realna możliwość uprawiania innej polityki poza tą, jakiej chcą wszyscy. 
Osobiście nie uprawiam żadnej polityki ; ponieważ nie zamierzam jednak 
w biały dzień zamykać oczu. przeto pozwalam sobie twierdzić. że tzw. 
..realna" polityka typu XIX i początków XX wiekó~ "': stosunku do 
Rosji, z chwilą gdy na jej miejscu powstał Związek. Ra.dzn~ckl, a zw.łaszcza 
po drugiej wojnie, gdy zamiast Związku Radzleckleg? mamy JUż d.o 
czynienia ze światowym systemem komunistycznym . -: J~t właśme naJ
bardziej nierealną, bez względu na to czy uprawiaJą Ją wszyscy, czy 
nie wszyscy. Pozostaje bowiem w płaszczyźnie państwowej, narodowej 
- podrzędnej, podczas gdy polityka światowego systemu komunistycznego 
leży w płaszczyźnie ponad-państwowej, ponad-narodowej, czyli - nad
rzędnej. W danym więc wypadku stare normy i pojęcia polityczne utracają 
rację bytu, są przestarzałe, zwietrzałe. są anachronizmem. 

Powodem niniejszej polemiki stał się mój odczyt na Zjeźd~ie .Bałtyc
kim w Liineburgu, z udziałem Litwinów, Łotyszów, Estończyków I Niemców 
przedrukowany następnie w formie artykułu w czasopiśmie .. Ostbrief', 
organie luneburskiej akademii wschodniej. Mieroszewski w. "Kulturze" 
z września 1959, wystąpi! przeciwko tezom zawartym w moun artykule, 
jednakże w ujęciu mogącym wprowadzić w błąd czytelnika .. Kultury"; 
przytaczając bowiem wiele argumentów z własnych artykuł6w. z mego 
nie zacytował prawie nic, a i to w kontekście odbiegającym od właści
wego sensu moich wypowiedzi. Dlatego zmuszony jestem prosić redakcję 
.. Kultury" o zamieszczenie niniejszej polemiki . 

• 
Z tego co napisał Mieroszewski może wynikać, jakobym zabrał głos 

~onkretnie w sprawach stosunków polsko-niemieckich w ogóle, a Odry 
I Nysy w szczeg6le. W rzeczywistości wręcz przeciwnie: mnie sprawa 
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stosunków polsko-niemieckich jako taka, zupełnie nie interesuje; dopó~i 
wschodnia Europa znajduje się pod jarzmem komunistycznym, stanowIą 
one tylko podrzędną cząstkę całości zagadnienia. Osobiście czuję się w tej 
chwili pnede wszystkim przynależny do wschodniej Europy, a dopiero 
na drugim miejscu do określonego narodu. Z punktu humanistycznego sta
nowisko to wydaje mi się słuszne. W ten sposób nie może mnie też 
interesować sprawa granicy polsko-niemieckiej, gdyż w moim p~ek~nan~u 
neczy tej nie ma. Po pierwsze dlatego, że wolne państwo memleckle 
nie gran!czy z Polską ; po ~rugie dlatego,. że wol~a Po-'s.k~ nie. istnieje ; 
po trzecIe dlate!!" że Odra I Nysa stanowIą w tej chwdl JedYnie rozgra
niczenie dwóch członów tego samego światowego systemu komunistycznego, 
dwóch prowincji administracyjnych, z których jedna nosi dowolną nazwę 
"Niemieckiej Republiki Demokratycznej", a druga "Polski ~udowej". 
Nie interesuję mnie również sprawiedliwość lub niesprawiedltwość tej 
linii granicznej w przyszłości, gdyż spór o to l eży w sferze hierarchicznie 
podrzędnej, wobec nadrzędności problemu: jak uzyskać wolność, która 
jedynie stworzyć może realne warunki do rozporządzenia realnymi granicami. 

Natomiast interesuje mn.ie absurdalna atmosfe!a wytwonona w~kół 
tego sporu. Absurdalna dlatego, że pnedstawlclele dw~ch nar~ow! 
z których jeden znajduje się całkowicie, a drugi w połOWIe w niewolI 
wspólnego wroga, zamiast się porozumieć - .w~lc~ą .ze sobą. ? ~ze~z 
de facto pnez nich nierozporządzalną, na której IstnIeme lub nIeIstOlenIe 
nie mają żadnego wpływu. Jednocześnie jednak ta atmosfera, ten .nierealny 
spór, stanowią jedną z głównych pneszkód .na drodze do zesp~lenla wsp.ól
nych interesów wszystkich narodów podbItych przez kom.umzm,. w Ich 
dążeniu do wyzwolenia. Podobnie jak przeszkodę stanowIą takle spory 
jak: polsko-litewski o Wilno .. białorusko-ukraiński o ~olesie, ~olsko-ukraiń
ski o Lwów, ukraińsko-tatarskI o Krym, czy kozackI o Domec ; spory: 
besarabski, karpato-ruski, kaukaski, sudecki itd. itd. łącznie z wiel~orosyj
skim. Już z tego wynika, że moje poglądy zgodne są z poglądamI M~e
roszewskiego, że antykomunistyczne emigracje są dziś ~rzede ws.zystkl!O 
nacjonalistyczne. Różnica polega jedynie w tY'!l' że .Mleroszewskl :zd~~e 
się na ten stan neczy godzić, podczas gdy Ja chCIałbym go zmlemc: 
wykazując błędn:>ść podsycania sporów nacjonalisty~znyc~, ~tór~ w .daneJ 
chwili, rozpraszając wspólny interes wolnych ludZI, dZIałają JedYnie na 
korzyść wspólnego nieprzyjaciela. 

• 
Zupełnie zaskakujące natomiast jest twierdzenie Mieroszews~iego, że: 

Warunki niemieckie kierowane pod naszym adresem są Identyczne 
jak ~~';unki rosyjskie. Oddać jedną" trzecią. ter~ori~m, .a w Warsz"lwie 
ukonstytuować "friendly government . Obaj sąsIedzI WIdzą nas zawsze 
w perspektywie satelickiej...... . . .. 

W ciągu pięciu lat poby~ '!' Nlem~zech nie spot~ałem SIę ani r~.zu 
z takim pogl ądem ze strony JakIegokolwIek ~grupo,:"ama .Iub ?s6b po'e: 
dyńczych, czy nawet sugestii podobnego rodzaJU. WIdOCZnie MI.ero~zews~1 
czerpał swe informacje ze źródła niedostępnego !lawet Cyrankle\~lczoWI. 
Gdyż ten, wyliczając w mowie z dnia I września 1959 wszystkIe pne
widzenia Adenauera, wymienił w tej sprawie tv!ko: . . .. 

" ... chciałby pan Adenauer, aby nar6d polskI wrÓCił do swej SytU8CJI 
w roku 1939 ...... 

nie 

• 
Mieroszewski cytując mój artykuł przedstawia sprawę tak, jakobvm 
dostrzegał, że i niemiecka polityka kieruje się również tak zwaną 
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"realną polityką" starej szkoły .. Tymczase~,ja w!aśnie na. fakt ten .zwróci
łem specjalną uwagę. Krytykując "realną pohty~ę Mleroszewsklego. '!'" 
jego znanej wypowiedzi, że: "naszym celem me może by.ć rozbiCie 
Związku Sowieckiego ani likwidacja komunizmu na. w~zystklch konty
nentach globu ... - (z czego wywód, że ~a cenę polskich ~nteresów .got.ó~ 
jest pogodzić się, aby pod jarzmem komum stycznym pozostah nadal Lltwml, 
Białorusini, Ukraińcy itd. itd.) - z!ldałem ~ytan~e.: . " • 

" ... Dlaczego jednak Niemcy mają myśle.c mm eJ "realme ? Ktony 
przecie posiadają ku temu więcej danych mż. Pola~y ?.. G?zle maII!y 
gwarancje, że z chwilą gdy granica na O~rze I NysIe. przesunIęta będ:,:~~ 
na wschód nie przeistoczy się ona w trwał,! I mocną gramcę !,~oegzyste~cJl 
l blokiem komunistycznym ? Czy ~ie będZIe to dl.a w.scho?m~J E~ropy J~z
cze o wiele gonej?.. OtrzymUję pewne pubhkaCJe n.le~lecklc~ wysIe
dleńców, z których zdaje się wynikać wyraźn~ nastawle.me: skler?wane 
nie tyle pneciwko komunizmowi, nie tyle pneclwko SO~let~m, co Jedn?
stronnie przeciwko Polsce . Gdy np. Chruszczow wypowIe SIę '!'" sprawIe 
Odry i Nysy, a następnie ukaże SIę o tym k0II!entan w8~szawskl, czytaII!y 
w tych publikacjach mniej więcej w tym sensIe: "No JUŻ tam, panowie 
z Moskwy na pewno tak źle tego nie .roz~ieli. To tylko ź!i ~olacy ~ 
Warszawie i na emigracji, którzy fałSZUJą Istotny sens WypoWIedZI POCZCI
wego Chruszczowa" .... Mnie n!e. inter~uje w .tej . chwili stosunek do 
Polski, lecz ogólne pohtyczne UJęCl7 , ktore wydaje Sl,< .charakter.Y~tyczne, 
a które powiada: "Jeżeli Polacy ~Ie c~cą, to my będz.I,~my ~obd.1 z ~o
wietarni" ... Być może z punktu WIdzeOla tzw. "realn,eJ poht~kl mozn.a 
j~ nazwać "rozsądną". Wątpię jednak by Z!; stano~vl~ka. myśl! . e~rop~J
skiej można ją nazwać właśnie: . "europeJsk.ą ... Mowl . SIę .dzlslaJ duz~ 
o zjednoczonej Europie. Załóżmy Jednak że Jutro o~ymuJą r:'1lemcy z r,<kl 
komunistów - a to jest jedyna ręka, która decydUje - me tylko połą
czenie ale w dodatku ziemie za Odrą i Nysą, albo zgoła granice z roku 
1914. Czy wtedy "rozsądni politycy realni" nie osiągną . absolutnej prze,!,agi, 
kwitując "utopiczne" plany zjednoczonej Europy I!-tylko pobł.ażh",?,m 
uśmiechem ? Czy nie powiedzą wtedy: "No tak, to Jest naturalme poza
łowania godne. że Polacy i inne narody wschodnie pozostać muszą pod 
jarzmem komunistycznym, ale .przecież z tego powodu nie będziemy sobit; 
psuli dobrosąsiedzkich stosunków z Sowietami ! To byłoby z punktu realnej 
polityki jawnym non~ensem 1"... . . " .' 

Na pytanie to me otrzymałem ze strony memleckleJ dotychczas zadneJ 
odpowiedzi. Mieroszewski pomija je również milczeniem. Natomiast dos
tatecznie wyraźnie powiada, że dla realnej polityki - "granice są waż
niejsze od wolności". Za postawienie tej kropki nad "i" należy się 
Mieroszewskiemu uznanie. Miał odwagę bowiem wypowiedzieć jasno to, 
czego dotychczas nie odważył się wypowiedzieć żaden z emigracyjny~h 
polityków tej samej .szkoły. Że mianowicie woli, aby Polska b~ła komums
tYczna z Odrą i Nysą, niźli wolna bez nich. W tym. pun~cle . zgłaszam 
właśnie swoje zasadnicze votum separatum. Gdyż cenię wIęcej wolność 
niż ~anice. 

Tyle na temat mego artykułu. 

• 
. Pragnąłbym jednak pny okazji dotknąć innego aspektu, jaki poruszył 

Mleroszewski . Rozpracowując swój ulubiony temat "realnej polityki" i pro
Porcji sił, pisze m.in.: "Gdy się dysponuje tylko wiatrówkami ... " _ 
0Mtóż pnypuszczam, że gdyby nasi ojcowie, tzn. stary Mieroszewski i stary 

ackiewicz, znaleźli się byli obok siebie w tłumie widzów obserwujących 
carską rewię wOJ.k. mogłoby dojść między nimi do wymiany następujących 
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myśli: .. I oto, łaskawy Panie, są wariaci, kt6ny głoszą że ich celem jest 
rozbicie takkkiej potęgi I dysponując bębenkowymi rewolwerami !. .. ". _ 
Zakładam, oczywiście teoretycznie możliwość takiej wymiany pogląd6w, 
gdyż nie wiem jakie były starego Mieroszewskiego. Natomiast faktem jest, 
że średnie społeczeństwo XIX i początków XX wieku, traktowało rewo
lucjonistów i .. socjalistów" za rodzaj niemytych wariat6w o rozczochranych 
włosach. W istocie jednak, mimo iż wiek XIX w zestawieniu z czasami 
dzisiejszymi, był złotym wiekiem indywidualizmu, należeli oni niewątph
wie do .. postępu", do .. awangardy" różnego pokroju, bez względu na 
głoszone pnez nich doktryny polityczne. Bo nie doktryny stanowią o po
stępie - mogąc sprowadzić na ludzkość nawet nieszczęście , - a sam 
fakt wzruszenia zaskorupiałej powierzchni myślowego status quo. I zawsze 
większość ("wszyscy") w taką możliwość nie będzie wienyć. Gdyby 
jeszcze wiosną 1914 ktoś powiedział, że za pięć lat banknotami sturublo
wymi będą się bawić dzieci w piasku, zawezwano by doń lekarza 
psychiatrę. 

Dziś powienchnię zastałej sadzawki zakłamania ludzkieso pokrywa 
o wiele grubsza warstwa pleśni niż kiedyś. Dlatego, że zakłamanie to 
przybrało nienotowane pnedtem rozmiary "demokratycznych", .. socjalis
tycznych" mas6wek. Dziś rewolucjoniści na państwowych pensjach, czy 
socjaliści na rządowych subwencjach, dotacjach i subsydiach z tej i tamteJ 
strony, nie należą do .. awangardy" cry .. postępu", a pnejęli rolę daw
nych błagonadiożnych {loddanych. Dziś postępu nie twoną ani najobnydliw
szy z nacjonalizmów .. nacjonał-komunizm", ani ćwierć-, póło, czy trzy
ćwierci ugodowców, kompromisowicz6w, koegzystencjonalist6w, fellow
travellerów i populczków ; ani tym bardziej szczytowe upodlenie godności 
ideowej w postaci .. Postępowych-katolików", ani oczywiście .. realni poli
tycy", bo ci tradycyjnie zresztą, każdy postęp raczej hamowali. Dziś 
jedyną autentyczną .. rewolucją" jest - kontrrewolucja . A postęp i .. awan
gardę" myśli reprezentują pozbawieni wsparcia, wyśmiewani, biedni 
i... szkalowani - kontrrewolucjoniści. To znaczy tacy ludzie, którzy 
wbrew .. realnej" polityce, usiłują zmącić ową pleśń na zastygłej, odindy
widualizowanej powienchni życia ; któny chcą obalić zwietrzałą rewolucję 
masowego łgarstwa, monotonną jak deszcz i szarą jak nuda. 

Naturalnie, iż jest to zadanie dziś niewspółmiernie trudniejsze niż 
było w czasach, gdy Gorkij pisał: .. Człowiek, to bnmi dumnie ," 
A jednak, myślę, że zadanie warte życia. Bo c6ż po nim, jeżeli ma 
się odbywać wyłącznie za pociśnięciem guzika i według instrukcji socja
listycznego, lub nawet narodowego kolektywu. 

/6zef MACKIEWICZ 

Do Redaktora .. KULTURY" 

Ten numer .. Wiadomości", o kt6rych chcę sł6w kilkoro (nr 703) 
wylądował na moim biurku r6wnocześnie z sierpniowym zeszytem p,ary
skiej .. Kultury". Ponieważ .. Wiadomości" to .. dom", a "Kultura' to 
"goście" - najpierw zerknąłem do "Kultury". Oczywiście Dziennik 
Gombrowicza. jest to pisan nieznośny, w najwyższym stopniu irytujący, 
chorobliwy egocentryk (kt6ry co gorsza ukuł sobie z tego egocentryzmu 
tzw. "gimmik", słowo po polsku niepnetłumaczalne, bo ani "znak fa
bryczny", ani "sposobik" nie oddają mu sprawiedliwości) a r6wnoc~nie 
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tak zdolny, że mając kilka piór do wyboru, biene się go na pierwszy 
o~eń. To - . jeśli chodzi o .. Dziennik". Z powieściami sprawa inna. 
.. Trans-atlantyk" pneczytałem w wydaniu krajowym, stosunkowo niedawno 
i jeszcze dzisiaj zipię ze zmęczenia. Styl własny - jezus Maria -
własny to on jest: (choć zdumiewająco łatwy do naśladowania), ale gdyby 
wszyscy tak pisali, ręczę, że czytelnicy polscy gremialnie znaleźliby się 
w domu dla obłąkanych. ..Trans-atlantyk" to nie pnejażdżka okrętem, 
to ciężka orka z chorobą morską w środku. O tezach tej powieści zamilczę, 
choć wydanie krajowe opatrzone jest. wstępem. ~~tora, w kt6rYD? tenże 
pnestrzega czytelnika przed traktowaniem pOWlesCI zbyt płytko I bele
Wystycznie, gdyż jest to głęboko alegoryczne, transcendentalne (i oczywiście 
trans-atlantyckie) dzieło. Fiat voluntas tua / 

Ot6ż we wspomnianym zeszycie .. Kultury" Gombrowicz z zaja
dłością godną lepszej . sprawy (czy aby nie własnej?) wypuścił zagon 
laajdamak6w w stronę .. Wiadomości" i pana Grydzewskiego. Tu z g6ry 
zaznaczyć muszę, że z panem Grydzewskim miałem niejeden kłopot i niejed
\lą utarczkę, to nasze poglądy na poezję, zwłaszcza tę najbardziej nowo
czesną nie zawsze się pokrywają, gdyż on, stanec, broni i drukuje poetów 
syntetycznych, sunealistów i jak im tam jeszcze, a ja, młodzieniec, wybrzy
dzam się na takowych (z wyjątkiem jed~ego R6żewicza).. jeśli zaś 
chodzi o prozę, zwłaszcza tę z żyłką pubhcystyczną - mOJa z panem 
Grydzewskim z~ajomość usian~ Jest n:upami rękopis6w .niżej p~pisanego. 
Nie znaczy to Jednak, że haJdamacki zagon GombrOWicza pOWitałem ze 
złośliwą radością. Nie lubię wsz~lakiej dziczy, nie lubi.ę .zapienie~ia, 
które jak wiadomo źle wpływa na IDstrumenty optyczne zapienionego, I w 
lrJł~dym będąc wieku, ale w Anglii mieszkając od lat 20-tu, cenię sobie 
umiar. 

.. Panowie, to nie zemsta" pisze Gombrowicz (za co? ach za co?) 
- .. ,,;ni drobna ~ozgryw,~" cz~sto osobi~ta: to p.o p~ostu szczere ~oje prze: 
koname, że .. Wladomoscl mespostrzezeme staJą Się kulą u nogi duchOWI 
polskiemu na emigracji". Duchem jeszcze nie j:stem, ale ~bmacujł{ .nogę 
pod biurkiem - neczywiście łańcuch jest, nlespostrzeżeme pnebleram 
ogniwo po ogni~ie . i ~~oszę bardzo. - znalazłem I Leży ta kula na biurk~, 
tuż obok .. DZiennika GombrOWicza - przepyszna kula z rozkosznie 
prostym, dowcipnym i barwnym opowiadaniem Zdzisława Czermańskiego 
.. O Panu Paderewskim i o Montparnasse'ie". Tny strony ilustrowane 
rysunkami autora, przepyszny biały kruk polskiego dziennikarstwa, ostatme 
słowo smaku, szczyt kultury literackiej, plastycznej, redaktorskiej, zece!
skiej. I ten obrzydliwy, skostniały, robaczywy, pewnie szalony (że użYJę 
ulubionego zwrotu gombrowiczowego) Grydzewski taką nam .. kapliczkę" 
za 2 sh. 9 d. postawił. 

Bo: (cytuję) .. dziś .. Wiadomości" to kapliczka, muze~m, stowar;zy
nenie wzajemnej adoracji katalog, albu{l1 zasuszonych pamiątek, pamięt
nik, cmentan, herban, k'ącik filatelist6w, czy tc~ż bilardzi~t6w ... ". Ba
gatela , I jakoś przykro człowiekowi to czytać bo ostateczme nagneszyło 
się tymi wierszami w .. Wiadomo~ciach" niemało,.~ tu. już z człowieka 
robią trupa, znaczek poczto~y, a JUŻ ~o do tego kiJa. bllardowe~~ t? p~n 
Gombrowicz .z C";łą pev.:nośclą pnesadzlł. Ale ~o ta~ Ja, ~etal (moJ j!lmmlk 
p. GombrOWICZ Inny niŻ pana) ale cała poezJa emigracYJna podpada pod 
te same smętne kategorie, boć cała drukowana jest w .. Wiadomościach", 
gdzie indziej gościny (z bardzo małymi wyjątkami) nie mając. Jeśli poezję 
uznać za pnejaw życia duchowego emigracji (na ten temat oczywiście 
można się spierać) to zdolny (ach, pewnie szalony) watażka Gombrowicz 
zagalopował się trochę, rąbiąc na odlew, że .. Wiadomości" nic dla ducha 
polskiego na emigracji nie zdziałały. 
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Ale miało być pisane o numerze z Paderewskim. a schodzi ciągle 
na Gombrowicza. Taka już widać "siła fatalna" tego witriolisty. A w 
ogóle to wszystko woda na jego młyn. bo lubi kiedy koło jego osoby 
szum robić. nawet taki mały kameralny szumek emigracyjny. Lubi. ale 
już mu to właściwie niepotrzebne. bo jak pisze w ostatnich słowach swego 
dziennika: "wypłynęłem już na szersze wody". Wiem. wiem: .. Trans
atlantyk". Czytelnik. nakład 10250 egz. Na obwolucie błazen w biało
czerwonym wdzianku. z szabelką w dłoni. Tylko że szabelka nie zmie
ściła się już na froncie i wypadła z tzw . "d ... strony" albo jeżeli kto 
woli na plecach tej powieści. I już ciśnie mi się pod pióro dowcip o "nożu 
w plecy", ale nie - to by było niesprawiedliwe i krzywdzące i hajda
mackie. Mam tę książkę na półce. mam i winszuję .. wypłynięcia". Szczę
śliwej podróży f 

I winszuję Grydzewskiemu 703-go numeru "Wiadomości". Przecież 
zasadniczo o nim miała być mowa. Tymczasem ten Gombrowicz ... 

Jan ROSTWOROWSKI 

• 
Londyn. dnia II września 1959 r. 

Szanowny Panie Redaktorze, 

W wrześniowym numerze .. Kultury" płk. Aleksander Pragłowski, 
z temperamentem, po kawaleryjsku. rozprawił się z kampanią wrześniową 
1939 roku. 

Zwęził on cały problem do dv.'U punktów - oskarżenia marszałka 
Śmigłego Rydza i apologii Armii Łódź. 

Tak ujęte zagadnienie ułatwia polemikę. ale tylko częściowo zbliża 
nas óo poznania przyczyn i przebiegu dramatu kampanii wrześniowej. 

Płk. Pragłowski stawia prawie wszystkie możliwe zarzuty marszałkowi 
Śmigłemu, zarzut niekompetencji i bardzo poważny zarzut braku charakteru. 
W tym wielkim uproszczeniu dziwi mnie. że przy wyszczególnieniu całego 
zakresu niekompetencji Marszałka pominął on. moim zdaniem brak najistot
niejszy. o którym później. Jev;o zdaniem Marszałek nie umia ł i nie rozu
miał operacji w wi"elkim stylu uważa to za podstawowy brak przygotowania 
i klęski 1939 roku. 

Nie mogę rozważać wszystkich przyczyn tej klęski. muszę jednak 
w dyskusji cofnąć się dla naświetlenia faktu. który ma zasadnicze znacze
nie. Marsz. Śmigły przej 'lI w r. 1935, po śmierci J. Piłsudskiego spadek. 
który pod każdym względem obciążał go w tak dużym stopniu serwitutami 
przeszłości i w tak dużym stopniu ograniczał w pierwszej fazie jego swo
bodę postępowania. że obciążanie go wyłączną winą za kampanię 1939 r. 
wydaje mi się zbyt daleko idące. 

J aki to był spadek? W dziedzinie politycznei - dziurawy pakt 
z Hitlerem. naprężone albo podejrzliwe stosunki z Francją. wyraźnie złe 
z Czechosłowacją. Jak na państwo w naszej sytuacji. to dosyć dużo _ 

W dziedzinie wojskowej przejmuje orp;anizację Naczelnych Władz 
Wojskowych. nie odpowiadającą ani potrzebom pokoiu. ani wojny. W 
dziedzinie doktryny woiennej - całkowita pustka. Nikt jej nie tworzył 
stała ona na poziomie. w j"kim zostawil ją R;en. F aury. Z chwilą usuniecia 
Misji Francuskiej przez Piłsudskiego. Ta dobyna odpowiadała w pełni 
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okresowi. dla którego była stworzona. Stosowanie jej po odejściu Fran
cuzów. bez uwzględnienia .znacze,nia konia . parowego . na . polu b.itwy. w 
formie ruchomego pancerza I atakow z powietrza. czymło ją bezuzyteczną. 

Marsz. Śmigły. przejął ponadto ten~encję. mane~owania w op~rcit: 
o inponderabilia i impedimenta. M~rsz. ~Iłsudski przejęty .doktryną l'1le~o
sławskiego. nie przywiązywał wagi. am do doktr~ny am dl? uzbrojema. 
ani do organizacji. Silna wola i m~newr wystarczają. t,,;mte mne ~prawy. 
to impedimenta. które przeszkadzają operować. I tutaj doc~dzlmy . d~ 
rzeczy najistotniejszej : marszałek Śmigły nie otrzymał w spadku po śmiercI 
Piłsudskiego jak się bić z czołgami i walczyć z przewagą lotnie/wa. 

Historycy. którzy będą chcieli napisać prawdę o ka~panii wrześniowej, 
będą musieli odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopnm zaważył spadt;k 
po Piłsudskim. jaka jest wina marsz. Śmigłego. że serwituty spadku me 
zostały na czas usunięte. 

Jeżeli chodzi o apologię Armii Łódź. to sprawa również nasuwa 
bardzo poważne wątpliwości. 

Płk. Pragłowski pisze. że na !,:,iosnę 1939. r. o~ o?racował. a ge,~' 
Rómmel podpisał i pop~rł "temat :. Uderzem~ Nle!lllec. na. Polskę . 
Pisze on że i w czasie I w przestrzem wypadki potwierdziły jego opra
cowanie.' Przewidział on wybuch wojny w 1939 r.. uderzenie kleszczowe 
z północy i Południa.; innymi s!owy za~ia~ Niemców zniszczenia obrony 
polskiej przez podWÓjne okrążeme I odCięCie . 

.I ako rozwiązanie najkorzystniejsze. przeciwko teg~ r~zaju dział.ani~ 
nieprzyjaciela. widzi on 'obronx .na sk~ydłach. opó~n~am~ na fronCie I 
przejście do obrony. jak rozbrajająco pisze .. Do wlascl\vej obrony można 
by!o przejść na linii San - Wisła". 

Szkoda, że płk. Pra-głowski nie podał nam. jak chciał . bron~ć skrzy
deł. Jedna rzecz natomiast jest pewna. i bez żadnych wątpliWOŚCI. że po 
w"lk~ch odwrotowych. nie mogło być żadnej mowy przy tych środkach. 
jakimi Polska wówczas dysponowała. do przejścia do zorganizowanej 
obrony na propo[wwanej przez niego linii. Dla podkreślenia realności tego 
planu nazywa on go planem uwzględniającym wyłącznie konieczności mil!
tarne. Jest rzeczą jasną. że ten hipotetyczny plan był lepszy od rzeczYWI
stości. to jest braku wszelkiego planu ze strony naczelnego dowództwa. 

Przyjrzyjmy się teraz jak Dowódca i Szef Sztabu Armii Łódź przy.
gotowują się do wojny i jak działają VI toku rozwijających się operacJ I. 
Bez żadnego wyraźnego protestu zgadzają się na bezplanowość. od .g.óry. 
W wycinku terenowym. którego bezsens bił w. oczy. wydają r:mliony 
złotych na fortyfikacje. któr~ nie mają. żadnego wldo<;zneg? s~ns':1 I któr.e 
sami tak traktują. Rozrzucają w terem e P?dl~głe sobie Wielkie jedn~st~l. 
t"k ja~ by to była wojna 1920 r., a przeclwmk o tym sa~ym uzbr<?jemu. 
Dowódca armii ze swoim Szefem Sztabu bardzo odważme każe Się ~ 
~ "oim dywizjom z czołgami i przewagą lotniczą wroga. zapominają oni 
tylko o jednym: jak to dywizje mogą zrobić i czym? 

Wybuch wojny zastaje dy~izje kordonowo ro~rzuco~e. na przedpo!u 
pozycji umocnionych. a następme J?:Od. napore~ mep~Yjaclel~ na~tęl?uje 
odwrót. nad którym dowództwo armu me panUje; w pierwszej faZie jed
nostki cofa ją się snme. a następnie gen. Thommee wyprowadza je przez 
puszczę kampinowską na Modlin. 

r.dyby Armia Łódź pozostała w zrobionych umocnieniach na Warcie 
i W;dawce. to wynik mógł być daleko gorszy. Związane O? cz?ła dywizje , 
w umocnieniach byłyby oskrzydbne przez broń pancerną I zmszczl?ne na 
miejscu. Robienie umocnień wszerz bez opartych skrzydeł. wobec meprzy
jeciela dysponującego przewagą broni pancernej. jest koronnym nonsensem. 
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D~w.6dca Armii Ł6dź i jego Szef Sztabu z kawaleryjską beztrosq 
~apewm~J~ nas, że mie!i . w rękaw!e wspaniały manewr, wystarczyło tylko, 
zeby .. najpierw 25 dywIzJa z Kalisza, a następnie inne wielkie jednostki 
ArmII Poznań. pneszły na ich odcinek, to jeśli nie pełne zwycięstwo, to 
w każdym razie poważny sukces operacyjny byłby im przypadł w udziale. 
I w t.ym . wypadku przyz!emna kalkulacja dyplomowanego kapitana piechoty 
wykaze IlUZJe tych zamiarów. 

.~sz~st~i,: t.e uwagi ~ie mają na ~ełu obniżać wysiłk~ żołnierskiego 
ArmII !:-6dz I, ~ego . dowodztwa,. chodZI tylko o wykazame, że sprawa 
ka~panll :-vn,:~moweJ ma. znaczme szerszy aspekt, niż brak planu wojny, 
złej orgamzacJ.1 . do:-vodzen!a , że '': grę . wchodził przede wszystkim brak 
doktryny walki 1 m~właścl~e. użycie posiadanych środków, tak pod wzglt;
dem zadysponowama całosclą na szczeblu nacz~lnego dow6dztwa jak 
wykonawczym w ramach wszystkich armii. ' 

Dla wy~azania ab.surdalności założeń i przeprowadzenia kampanii 
1939 r. mus!ał~ym napl~ać cał~ nowy artykuł, ograniczę się tutaj tylko 
do przypommema ~ mOim zdamem kilku podstawowych fakt6w: Niemcy 
udenyły . na Polskę przez zaskoczenie 54-oma dywizjami, około 2 tys. 
czołgów I .tyleż samolotów. W r. 1921'-22, w czasie walki o Górny Sląsk 
wydano a~lsz propagandowy, pnedstawiający na czerwonym polu rozwart/ł 
paszczę Wilczą. Górne wilcze kły ~pijały się z Prus Wschodnich, a dolne 
o? ~órn.ego Sląska :-v serce PolskI. Tak poszedł i tak musiał pójść atak 
memleckl. Polska mgdy sama nie mogła skutecznie walczyć pneciwko 
żadnemu ze swych głównych wrogów, toteż negliżowanie sojuszu i współ
pracy z Francją groziło tylko nam, a nie Francji. Zbrodnia Zaolzia w tej 
sytuacji jest i była czymś bezgranicznym. Wystawiliśmy 38 dywizji, około 
180 czołgów i 400 samolotów, niedorównywujących ówczesnym niemieckim. 
W tej sytuacji rzeczą dominującą dla przebiegu kampanii i losu Polski 
a ~łaści~ie . ówcz~snej sy~acji całej E~rop!, był~ a<:!powiedź: jak stawi~ 
?por, w l!lkl sposo~, na Jak długo zWlązac przeclwmka, by dać możnoU 
IOterwenCJI Sprzymlenonych na Zachodzie. 

Płk. Praglowski pisze: "Przewaga Niemców była tak wszechstronna 
~ruzgocąca, ~e ~rz~ądzała wynik kampanii .. . jedynie bardzo wielki opty

mista, kt~rym Ja me Jestem, może się łudzić, że zaistniałyby szanse naszego 
przetrwam a, w wypadku, gdyby nasi sojusznicy z Zachodu wkroczyl i ... ". 

N,;, pierws~y nut oka w swoim pesymizmie wydaje się, że płk. Pra
głows~1 ma raCJę· Tak, myśmy nie umieli się bić z Niemcami w r. 1939, 
FranCJa, w r. 1940, Anglicy, w Północnej Afryce, a najbardziej czerwoni 
w 194.1 r., pl~ !udzi, kt6rzy szukają tylko emetyka '.la uspokojenie własnej 
dumy I. prozn?SCI, to zupełme wystarczy. W. r~eczyw~stoścl sprawa wygląda 
trochę lOaczeJ. Na Polskę uderzyła młoda I medośwladczona jeszcze armia 
hitlerowska. Na Francję udenyło 150 dywizji plus 16 dyw. ~ancernych 
n,! Sowi~ty - setki dywizji plus około 40 dyw. pancernych. Gdyby, bardz~ 
mechętme używam tego zwrotu, udało nam się naprawdę związać gros 
sił niemieckich w Polsce, to w moim pojęciu, armia franc;ska w r. 1939 
przespacerowałaby się do Berlina. 

Jeśli s.ię tak. nie ~tało, to nie dłatego, jak pisze płk. Praglowski, że 
!Dars~. Smlgly. me umiał operować , ale dla tego, że tak marsz. Smigły, 
Jak I. wszystkie podległe mu wyższe dow6dztwa właśnie za dużą wagę 
przYPisywały. manewrowaniu, ze szkodą dla sposobu walki. 

Kampama w~eśniowa dostarczyła nam następujących pnykład6w: 
Warszawa . oparła Się całej nawale pancernej niemieckiej, nie została zdo
byta, s~plt~lowała. Pnes!awna obrona Westerplatte, po bohaterskiej obro
'.Ile kapitulUJe .. Hel, ModllO, gen. Kleeberg tak samo. Na pół nowoczesna 
Jednostka walki, brygada Maczka" na południe od Krakowa zatrzymuje 
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zwycięsko dziesięciokrotną pnewagę broni pancernej pneciwnika . Batalion 
piechoty, kt6rego numeru nie pamiętam, wzmocniony jedną baterią koło 
mostu na Bugu pod Uściługiem, przez 3 dni stawił op6r pnewadze pancer
nej i lotniczej Niemiec. 

Dla właściwego rozwiązania naszego problemu 1939 r. trzeba nam 
było mieć nie operatorów, ale ludzi o zdrowym rozsądku, kt6ny nie pne
ciwstawiliby Sił Zbrojnych Polski w otwartym polu i w dodatku nonsen
sownie roznuconych - Niemcom, a realizując Rotę Marii Konopnickiej, 
na głównych kierunkach niemieckich z każdego progu uczyniliby nie do 
pnebycia twierdzę . 

Muszę tutaj dodać, że sztab nasz dysponował w tym kierunku nie tylko 
odpowiednim materiałem doświadczalnym, ale zupełnie konkretnymi wnios
umi i projektami. 

Polska uległa w r. 1939 nie dlatego, że miała za mało talent6w ope
racyjnych, ale dlatego, że twarde nemiosło żołnierskie, że podstawa pne
lewania krwi żołnierskiej, spos6b walki był lekkomyślnie niedoceniony, 
wymagano od naszego żołnierza tylko, żeby był bohaterel!l, trzeba było 
pomyśleć by mu dać za to nagrodę - M02NOSC ZWYCIĘSTWA ! 

Aleksander Karol KĘDZIOR 

• 
Chicago, 19.8.1959 

Szanowny Panie Redaktorze ! 

Z niecierpliwości'ł wyczekuję odzewu na ogłoszony w Nr. :>/139 
.. Kultury" "List do mewinnego Swiadka". Thomasa Mertona. S~04zlewa~ 
się odzewu ze strony tych, ~t6ny ZJ?użen.l drętwą D?ową po teJ. I ta~teJ 
stronie żelaznej kurtyny, szukając rozwlązama w zatomizowanym zbIOrOWisku 
ludzkim, pnekazują swoje poszukiwania (nie koniecznie rozwiązania) odbior
com łaknącym stałego punktu oparcia . Jeżeli mogę zaliczyć się do stałych 
czytelników "Kultury". ciekawych kt6rymi drogami myśl polska. błądzi~ 
nigdy nie rościłem sobie pretensji do umiejętności fnekaz~ama myśli 
własnych. Bodziec jednak pi6ra Tomasza Mertona by zbyt silny - stąd 
~~ . 

Nie zdziwiłem się. że tłumaczem listu był Czesław Miłosz. Tak Sl.ę 
złożyło, że popnez Simone Weill do Tomasza Mertona, popnez J. Mafl
tain'a Raymond Arona i - Czesława Miłosza, wróciłem znowu do Mertona. 
Nie Pozostało to bez wpływu na moje życie, gd~ - jeżeli wolno mi nad
mienić, pod jego wpływem, wróciłem z luteramzmu! kt~rego od pokol~,ń 
byłem wyznawcą, do kościoła po~sze~n.~go .. (pnyznaJą.c Się do. ,,~zechu , 
eomimo swojego "zadeklarowama Się. mc: ponu~lłem . am Bertranda 
Russella, ani też niepokojem nie napełma .mnle DostOjewski czy Berdyaev. 
Spotykam ich jedynie na innej płaszczyzme). 

Wracaj<t<: jednak do tematu i "Kultury" - trzeba było zacisza klasztoru 
trapistów z Kentucky - jakże pnypomina mi się ich klasztor palestyński 
w El Latroun - aby stamtąd (domyślać się mogę za czyją inicjatywą) padły 
pozbawione drętwoty słowa: " ... każdy określony program jest dziś oszu
stem... każde łatwe rozwiązanie intelektualnym samob6jstwem". Parafra
rojąc opowieść o dziecku i dworakach, pl7.ypomnianą pnez Mertona, nazy
wania szatą - idei ludzkiej zrodzonej z założeń nie biorących pod uwagę 
.ierozerwalności ducha ludzkiego z ciałem, nie okryje nagości nędzy czło-
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wie łka, . jeż~li p~zbawi się go jedynej szaty, zmaterializowanej słowem które 
sta o Się ciałem. ' 

, !'1~ch mi w~lno będzie P!zypomni<!ć .. pewne zdarzenie" o którym 
mowl zesła~. Mlł~sz v.: ... Zmewolonym Umyśle", kiedy to 'nagą nędzę 
tłumu na ~tacJI kol~J?weJ Jednego z wielkich miast Ukrainy rozjaśniła mu 
grup!! kodzlnY polskieJ! wyróżniająca się .. innością" ... Była t~ ludzka rodzi
naj Ja. wy~pa~, tłumie,. któremu czegoś brakowało do zwyczajnego, małego 
~z ~kwlec~ensP;va . Rodzma ta otulona była w szatę pra~dziwą której nic 
I m t me mogł zedrzeć. ' 

J.a~ ~óv.:i To~asz Mert~n w swoim .. Seeds of Contemplation": 
,!A Jezeh mljtdy me stanę S.lę .tym, czym z założenia być miałem , ale 
cląljtle pozostaję tym c;z~ me Jes.tem.. poprzez wieczność przeczyć będę 
sobie, będąc. ró~noczesme czymś I mczym, życiem co chce żyć . t 
martwot~ , h b'" . I . ' a Jes ..... smlerclą. co c c«: yc smlerClą, a e me może osiągnąć swoj . 
całkow.lte~ martw:0ty. ?O WCiąŻ musi istnieć" (w tłum. własnym). ej 

Nie !nteresuJe m~le probl~m, ,kogo z!!liczyć do intelektualistów . Tomasz 
l\1erton me •• zwraca Się do pohtykow (am tych .. realpolitiker·ów", ani tych 
.. Ide~wy~h ). ale do. ~ych •. kt?rzy pismu o poziomie .. Kultury", nadają 
znamię pisma o ~v~sokleJ klasie In~elektualnej. klasie .. my" z listu Mertona . 

od 
,PI·roszę przYJą~ ":YTazy ~dzlłrcznoś7i i podzięko\~ania za zapowiedź 

. WI zy -: zaP<?,,:ledz - gdyz ogłosze.me .. LIstu do mewinnego świadka" 
hstu o takim clęzarze gatunkowym, me może nie przynieść odzewu. ' 

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego poważania 

Jan MICHEJDA 

• 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze I 

Melbourne. 24.8.59 

. Już po uka~niu się .. Wspomnienia o Brunonie Schulzu" w waka
cYJneJ .. Kulturze (Nr 7/141-8/142) wpadł mi ostatnio przypadkowo w 
ręce stary .numer .. P~zekroju·: (Nr 676. z dnia 23 ~arca 1958) gdzie 
natknąłe,!! s!ę.pa ~~tkle. ale piękne wSl,>omnienie o Nim, pt ... Bruno' Schulz 
Wspommeme • plOra Hanny M<;,rtkowlcz-Olczakowej. opisującej swą roz
mowę z Schu,lze!" w ob«:~noścl )erzeRo Andrzejewskiego na przyjęciu 
u pp. Kuncewlczow z OkaZJI wydama .. Cudzoziemki". 

Jest t? mą~ry~ inter~sujący i godzien podkreślenia przyczynek. napisany 
bezpr~t~nsJonalme I wdzięczną polszczyzną, bez tych nieznośnyclY naleciałości 
"emplTlok:ry,~yczny'ch". "n~ bazie" ~ ~.preliminariów wstępnych" P}. "se~
tora ~ultury • "me rezYlnu]ąc przeclez z przemian W n a d b u d o w i e " 
"w e.gze~ucj.i ,!chwal' ' . ... antrepr!.nerów" usiłujących i "postulujących". 
"zobllgolfJamt; I .. z"!obd,zow~nie • • !ade~watnych" kwiatków. od jakich 
zwykle Się .ro.1 w .kraJowych pismach hterackich, zajmujących się nota bene 
teraz ~om~I~Jsz~mem ~w. htera~ury ... ~brachunkowej". 

Rowmez ktlka dm temu pOJaw!ł ~Ię ":"dalekiej Australii (6 tygodni 
NWykłą pOdcz.tą) num.er .. Trybuny Llt~rackleJ (z dnia 21 czerwca 1959 • 
. r 25). g zle v.: dZiale .. y; kslęgarmach-Nowości Wydawnicze" znajduje 

Się no~atka o zbiorze opowiadań. zespołu literackiego ,.Przedmieście" (z lat 
rhydlzlestyc~). odW skład wspommaneso tomu wchodzi również opowiadanie 

c u za o mep anym w notatce tytule. 
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T ak oto pośrednio otrzymałem potwierdzenie na niektóre pytania za
warte w listach wysłanych .do ~raju (o czym nal,>omknąłem w .s;Zkicu). a na 
które nie mam odpOWiedzI. Nie bc;dąc w stame tu sprawdzlc na pewno 
tych faktów. wolałem je pom.inąć kiedy pisałem szkic. , . 

A więc: Schulz był p I e r w s z y !l,l . w Polsce. ktory zal~ter.«;: 
sował się Kafką, sam przetłumaczył .. ~r?Ces I ~aprote~ow;ł .. ,~OJOWI 
do wydania. Jest to zasługa duża. (NleJednokrotme podkres!an? pokre
wieństwo" Schulza i Kafki. Podobno wydawcy francuscy ~ah Się zaryzy
kować wydanie .. Sklepów Cynamonowych" - ~łumaczył~ Je Mme Grlin
berg _ w przekonaniu, że nikt w Paryżu tego me zrozumie; a .tym.czas~m 
Kafka zrobił później taką pośmiertną karierę na rynku francuskim I śWia
towym\. 

Drugie: Schulz należał do zespołu literackiego .. Przedmit;ś~ie", który 
w latach trzydziestych interesował się tematyką społeczną mZIn .. przed
miejskich". Niektóre nazwiska sprawiły, 12 o zespole tym by/o ~weg? c~asu 
dość głośno, a choć żywot zespołu nie trwał dłullo, zaś powlązama J.ego 
były nieraz luźne i raczej n.ieoczekiwane - zdąż~ł. on. ~yd~ć dwa. zbIOry 
opowiadań. z których obecme dokonano wyboru. sCleśma.Jąc Je do Jed.nego 
t~mu. (Notatka nie wspomina kto ów wybór przeprowadził, podkr~la Jedy
me. że tom zaopatrzono f r a g m e n t e m przedmowy H!!lmy _ Kra
helskiej do pierwszego wydania). Zespół .. Przedmieścia tworzy h : Helena 
Boguszewska. Józef Czyściec~i. Alfred Dega}. Jerzy Kornacki. Władysław 
Kowalski. Gustaw Morcinek. Kazimiera Muszałówna. Zofia Nałkows~a. 
Sydor Rey. Ignacy Robb (Narbutt). Bruno Schulz. oraz Bolesław Piach 
(Zandberg). . ' . ' . 

Trzecie. Ze wspomnienia Mortk~wlcz-9IczakoweJ. dowle?zlałem S!ę 
(o czym nie było mi wiadomo). że kSlęgarma Mortkowlcz~ zajmowała SI!, 
sprzedażą grafik Schulza, !la w}ele wcześniej niż .kto~olw.le~ mógł pode)
rzewać u Schulza talent plsarskt. Olczakowa podaje rowmez, o c:z:~ n!e 
wiedziałem, że pierwsze próby pisarskie Schulza dotarły do .. ROJU me 
tylko dzic;ki Nałkowskiej. ale i przez .. Wiadomości Literackie':. (Wtedy 
nie czytałem jeszcze "W.L." a młodzieżowe .. Iskry". Natomiast .. Ko
metę" Schulza czytałem tamże w roku 1938 (1). 

W komentarzu od wydawcy krajowego tomu Schulza ( .. SklejlY Cyna
monowe" ,Sanatorium pod Klepsydrą" ... Kometa") podano. iż "Republika 
Marzeń'" i' .. Legenda" ("Tygodnik Ilustrowany" z 1936 i 1935). oraz 
"Ojczyzna" ( .. Sygnały" 1938) .. nie weszły w skład obecnego wydania 
ze względu na to, że zawierają pomysły pisarskie. które doczekały się peł
niejszej realizacji w innych, publikowanych w niniejszym tomie utworach. 
albo leż ze względu na swój wybitnie okolicznościowy charakter". 

Przytoczone wyżej informacje mogą zainteresować miłośnikó~ .Brunona 
Schulza i uzupełniają lukę w mym szkiCU. dlatego proszę uprzejmie o za
mieszczenie niniejszego listu, za co z g6ry dziękuję. 

Łączę wyrazy poważania i ukłony. 

Andrzej CHCIUK 

(I) O po~rednictwie "Wiadomości Literackich" Sandauer me wspomi
na, zapewne umyślnie. 
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BIBLIOTEKI II KULTURY " 

Już sq w sprzedaży: 

TOM XLV 

WACŁAW LEDNICKI 

GLOSSY KRASIŃSKIEGO 
do 

APOLOGETYKI ROSYJSKIEJ 
Cena egzemplarza 400 frs (6 sh., 1,(0) 

• 
TOM XLVI 

ABRAM TERC 

SĄD IDZIE 
oraz 

ANONIM 

CO TO JEST REALIZM SOCJALISTYCZNY? 

Podziemna literatura sowiecka w przekładzie }6zefa Łobodowskiego 
z przedmową Gustawa Herling-Crudzińskiego. 

Cena egzemplarza 700 frs (10 sh. 1,50) 

I"",,,meroe RICHARD, 
24. nJe StePhenson. Paris (XVIII.) . Cena 250 frB. 
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