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Ameryka Louisa Adarnica
Emigrant z Jugosławii
bemnała

w stylu klasycznych
stories: cziernasto·
w porcie nowojor·
skim, od razu zaczyna zarabiać na siebie,
zostaje romosioielem gazet, robotnikiem
- najpierw w f'1bryce jedwabiu, później
w fabryce obuwia, jest kelnerem, zaciąga
się jako marynarz na statek handlowy i
- wreszcie, po latach - osiąga szczyt
powodzenia, jest znany I ceniony w całej
Ameryce. Ale kariera Louisa Adamica nie
co do joty odpowiada klasycmiemu wzo·
rowi amerykańskiej legendy o powodzeniu. Adamie nie został milionerem. Roz·
głos swój zawdzięcza szeregowi książek l
artykułów, Jakie dotąd napisał. Za.wdzię·
cza go również swej działalności na szer·
szej arenie publicznej. Louis Adamie zajął wcale poważną pozycję we współcze·
snyrn piśmiennictwie 5tainów Zjednoczonych.
Kariera

amerykańskich success
letni chłopiec wysiada

Warlo jest choćby pokrótce zapoznać
czytelnika z osobą tego interesującego pi·
sarza, o którym - jak sądzę - w Pol·
sce wie sl~ bardzo mało. Adamie urodził
się w roku 1899 w Carnioli, która podów·
czas wchodziła w skład dawnej dwufedynej monarchii. Z tej części dzisiejszej Ju·
gosławli od lait płynęła do Ameryki znaczna fala wychodźców słoweńskich i chorwackich. Fala ta zaniosła i młodego Loui·
sa, który w rOiku 1913 mailazł się w me·
tropolid amerykańskiej.
Swoją działalność na nowej ziemi za·
czął Adamie w redakcji nowojorskiego pi·
semka słoweńskiego. Był tu chłopcem na
posyłki i roznosicielem gazety. Później za·
czął P'isywać artyikuliki. Imał się
zresztą
wszelkich zawodów, jak o tym już była
mowa poprzednio. Typowa kariera ame·
rykańska,
nieczęsto,
wbrew legendom,
wieńczona powodzeniem. Po przystąpieniu
Stanów Zjednoczonych do pierwszej wojny światowej Adamie znalazł się w szeregach a·rmii aanerykailsklej. Z nastainlem
pokoju próbuje swych sił na polu dziennikarskim. Teraz już w języku angielskim.
Decydujące dla przyszłości Adamica wy·
darzenie przyszło w roku 1923. Wielki Hen
ry L. Mencken, bojowy redaktor w owym
czasie bojowego „The American Mercu·
ry", przyjął i wydrukował jego artykuł.
Błogosławieństwo Menckena znaczyło ba1
rdzo dużo. W roku 1931 Adamie mógł już
znaleźć wydawcę dla swej pierwszej książ
ki. A była to książka odważ.na. Nosiła ty·
tuł „Dynamit" I była historią krzywdy klasowej, gwałtu i bezprawia, popełnianego
przez możnych na słabych, w ciągu stule·
cia dziejów Stanów Zjednoczonych od ro·
ku 1830.
•
Książką tą AdaJmic określił swe stano·
wisko pisarza społecznie radykalnego, socjalisty, obrońcy słabych i ciśnionych, bojownika, który bezkompromi·S01w o wska·
zuje na źródła krzywdy mas lu.dzkich i
źródła te piętnuje. Adamie utożsamił się z
postępowym obozem amerykańskiej myśli
politycznej i społecznej, zajmując w tym
obozie miejsce bardzo powaine.
Po „Dynamicie" przyszła kolej na dalsze książki, pisane w podobnym duchu.
Wymienię tu najważniejsze: „My Native
· Land", „What's Your Name", „'Phe Na:
tlve's Return", „Laughlng in the Jungle',
„Grandsons", „Cradle of Life", „House lil
Antigua", „From Many Lands", „Two-Way
Pa~ge" I wydana niedawno ,.A Nation of
Natioo.s".

W tym swym „wszechsłowiiańskim" stano·
wisku jest Adamie bardzo daleki od jakie·
goś ciasnego szowinizmu i nacjonalizmu.
Jego „wszechsłowianizm" jest głęboko demokratyczny, ludowy, społecznie radykał·
ny. Jest też bardzo ogólno-ludzki i bardzo
- w najlepszym tego słowa znaczeniu ~
amerykański. I to ostatnie jest szezególme
ważne. Albowiem Louis Adamie jest w swej
filozofii i postawie moralnej przede wszystkim Amerykaninem, nie dającym się zrozumieć w oderwaniu od amerykańskiej
przeszłości i teraźniejszości. To. też czyni z
Adamica po<Stać tak interesującą dla ka·
przyjął amerykooizując się, była nawskroś
aktywna. Stając się Amerykaninem, posta· żdego, kto sta<ra się zrozumieć jakże s-pecyamerykańską. Rozu·
nowił równocześ111le wakzyć o lepszą Ame· ficzną rzeczywistość
rykę. Przyjął Amerykę mając całą świa· mit:nie Adamica jest jedną z dróg prowa·
domość, że wiele jest w niej złego, wy· dzącyeh do rozumienia tej rzeczywistości.
magającego naprawy. W jego przekonaniu
Naród narodów
lojalność wobec nowej ojczy~ny nałożyła
nań obowiązek walki z tym, co w niej jest
Punktem wyjściowym dla filozofii Ada·
złe, co musi być us1JJnięte lub naprawi<>·
mica jest jego definicja cywilizacji ame·
ne. I to uważał za bardzo amerykańskie,
rykańskiej. Dobre je/ sformułowanie znajza bardzo .zgodne z tymi tradycjami, któdziemy w poniższym ustępie książki „A
re tylu. krytykującym przybyszom począ·
Nation
of Nałions":
wszy od Alexandra Hamiltona dały czoło·
„Istnieją dwa sposoby patrzenia na nawe mi~isc '" Panteonie chwały naroc.łu
szą (Aoamic ma tu rzecz jasna
na
Stanów Zjedn.o czonych.
Ale radykalizm polityczny I społeczny
nie jest Jedyną dominującą cechą tych
książek. Obok niej występuje i druga, i
ona to faktycz.nie wyznacza klimat duchowy twórczości Adamica. Są to ksii'}żki
pisame przez wychodźcę z Europy, przez
emigranta, który porzucił starą ojczyznę,
by za oceanem znaleźć ojczyznę nowa. Tę
nową ojczyznę pokochał całym sercem I
całą duszą. Zaczął pisać jej językiem, myśleć jej · kaitegoa-iami, przyjął jej
rzeczywistość za własną. Uczynił to jednak nic
w sposób bierny. Postawa, jaką Adamie

Równocześnie

jednak Adamie, przyjmując nową ojczyznę, nie wyrzekł się całko·
wide starej. I to właśnie stało się funda·
meintem jego filozofii, a z osoby jego i
dzi,ałalności uczyniło zja.wiska tak bardzo
interesujące. Emigrant, utożsamiając się z
Ameryką, utożsamił się przede wszystkim
z tak doniosłą częścią rzeczywistości ame·
rykańskiej, jaką
są milion}'.
niedawnych
przybyszów do Ameryki, emigrantów ze
wszystkich zakątków naszego globu. I utoż·
samiając się z tymi miliooami, Ada·inic nie
mógł zapolIDilieć swej dawnej
ojczymy.
Alhowiem, w przeświadczeniu jego, te da·
wne ojczyzny to właśnie na1jważniejszy
wkład, Jaki emigranci przynieśli ze
sobą
do Amerykfi. „Jugosłowianizm" jest dla
Adamka tą legitymacją moralną, z jakQ
występuje wobec Ameryki, tym wkładem,
ja:k4 chce wnieść do swej amerykańskiej
ojczyzny i jej kultury.
Adamie nap'isał piękną książkę o Jugo(The · Native's Reiurn), w której, poda1ąc swe wrażenia z odwiedzin „stare·
go kraju", odnajduje w przywiązaniu do
Jugosławii! podstawowe źródło swej lojalności wobec 5tanów Zjednoczonych. I po·
chłonięty życiem
amerykańskim, ani
na
chwilę nie przestaje interesować się spra·
wami jugosłowiańskimi. W okresie rLą·
dów króla Aleksandra Adamie pisze pło
mienną broszurę (Struggle), w której demaskuje dyktaturę, jaka podówczas pa·
nowała na ziemi jugosłowiańskiej. w cza·
sie wojny ostatniej stał się szermierzem
ideałów jugosłowiańskiego ruchu partyzan·
ckiego. Tłumaczył Ameryce rolę marszałka
Tita i był jego niejako nieoficjalnym am·
ba.sadorem. I jeżeli w Stanach Zjednoczonych wytworzyło się jakieś zrozumienie
dla zmian, zachodzących dziś w Jugosławii,
to w ogromnej mierze było to zasługą Adamica, który w okresie największej popu·
lamości Michajłowicza odważnie mówił o
nim praiwdę. Adamie jest również ba.rdzo
aktywny w tak zwanym ruchu amerykań
sko-słowiańskim. Jest on wice-pqewodni·
czącym Kongresu Słowian Amerykańskich
(przewodniczącym jest znany w Polsce
Leo Krzycki), redaguje biuletyn, broniący
idei jedności i solidarności Słowian, jest
W}"Próbowanym przyjaciel~ N.owej Pol·
sk1.
słaiwii

myśli amerykańską)

historię".

„Oto pierwszy z nich: Stany Zjedno·
czone to kraj anglosaski, którego biało·
protestancko-anglosaska cywilizacja (White-Protestant-Anglo-Saxon civilisaition) to
czy walkę o zachowanie swego Istnienia
przeciw innym cywilizacjom, które, przyniesione przez murzynów i hordy „obco·
krajowców", star.ają się do niej przeniknąć
i ją skazić".
„A oto drugi z nich: jakkolwiek język
Stanów Zjednoczonych jest angielski, to je·
dnak wzór kulturalpy tego kraju (Adamie
mówi tu 0 wzorze wogóle - „the paUern
of the United 5tates" - co w języku an·
glels1kim ma szersze znaczenie, ni·ż w języ·
ku polskim) nie jest zasadniczo anglo·
saski. Nie jest to również wzór anglosMki,
który został upstrzony jakimiś ceraimi ł
łatami. Wzór amerykański to nie łatanina,
to stap kultur wielu krajów, to tkanina z
mc1, pochodzących z wielu zakątków
świata. Sama właśnie różnorodność tworzy
tu wzór, materiał i kolor tkaniny. Albo,
wyrażając się nieco inaczej: Stany Zjedn-0·
czone to nowa cywilizacja, która wiele
zawdzięcza plemieniu anglosaskiemu,
ale
również wiele ze swego dziedzictwa I roz·
woju zawdzięcza inny1ń elementom. Za·
wdzięcza też ona wiele wyjątkowym wła
ściwościom i mocnym bodźcom,
pochodzącym z tego lądu, z rozmachu tej ziemi
między dwoma oceanami, z
przemieszania się i swobodnego obcowan1a ze sobą
jej ludów, z obfitości jej bogactw naturalnych, z umiejętności, które my wszyscy tu
przynieśliśmy ze sobą lub tu rozwinęliśmy
w ciągu trzech ostatnich stuleci".
Więc dwa różne sposoby patrzenia na
historię Stanów Zjednoczonych i zarazem
dwie sprzeczne definicje cywilizacji ame·
rykańskiej. Adamie ka,t egorycznie odrzuca
pierwszą z nich. Co więcej jego właisna
definicja jest wyzwaniem, rzuconym tra·
dycyjnemu ujmowaniu historii i kultury
narodu amerykańskiego. Jest ona równiież
wyzwaniem, rzuconym tej filozofii wychowawczej, jaka jeszcze teraz panuje na
dużej części terytorium Stanów Zjednoczo·
nych.
Cywilizacja amerykańska jest w oczach
Adamica czymś nowym i swoistym. Jest
to synteza czy stop z wielu elementów,
pochodzących od w.szy.stlmch nar·o dów M-

szego globu, ze51polonych w jedno dzięki
specyficznym warunkom, jakie wytwo:zy·
ły się na ziemi amerykańskiej. W~ru~k1. t.e
Sł} bardzo
różnorodne, ale
narwazmer·
szym z nich jest ten, który - w prze·
konaniu Adamica stał się podstawą
całego procesu stapiania się różnych k~tl
tur w jedną - amerykańska demokraC]a,
umożliwiająca swobodne obcowanie tak
przedtem dalekich sobie ludów. Skom·
binowainie się dwóch zasadn!czych elemen
tów - demokracji I różnorodności ple·
miennef - wytworzyło społeczeństwo, któ·
re wbrew wszelkim przeszkodom i wła·
snym błędom potrafiło osiągnąć wyjął·
kową tężyznę i żywotność.
Adamie podkreśla zarówno młodość jak
1 dynamizm cywilizacji amerykańskiej. Jest
ona ciągle w stadium tworzenia się, for·
mowania się, ustalania swego kształtu.
Swą żywotność, swój dynamizm, swe obli·
cze zawdzięcza ona wolnemu współdziała·
niu i wzajemnemu oddziaływaniu na siebie
różnorodnych
kultur, treści etnicznych,
tradycji i obyczajów, przyniesionych przez
wychodźców
ze
wszystkich zakątków
świata. Swobodne oddziaływanie i różna·
rodność to wł<i"nie jest A eryka („The in·
terplay, the diversity, is America").
Autor „My Amerlca" I „A Nation of N.a·
tions" widzi w tak pojmowanej przez sic·
bie Aan~yce wzÓII' dla reszty świata. Widzi
też w niej początek drogi, po której cała
ludzkość iść powinna. Adamie wie, ie hę·
dzie to droga barrdzo trudna. Ma też zu·
pełną świadomość, ie i w samej Amery·
ce owe· swobodne oddziaływanie różnoro
dnych kultur i treści etnicznych natrafia
na liczne przeszkody. Nie wątpi jednak, że
przeszkody te są przeliW}'ciężane i że w .
ten sposób powstaje nowa fol'ma współ·
życia w obrębie jednego narodu, forma,
która może stać się wzorem dla całej ludz·
kości.

A ff!dnak - podłoże iest
anglosaskie!
Tak w najbaroziej schematycznym uję
ciu da się sforimułować podstawowa prze·
słanka filozofii Louisa Adamica. Ażeby je·
dnak dojść do sedna tej koncepcji, trzeba
wyjść poza obręb tekstów książek Adami·
ca i sięgnąć do szerszego tła współczesnej
rzeczywistości amerykańskiej. Adamie jest
tu zjawiskiem ba<rdzo symptomatycznym i
z tego względu zasługującym na szczegół·
ne zainteresowa<nie z naszej strony.
Zacznijmy od zasadniczego pytania: w
f akLm stopniu poglądom Adamica, skon·
frontowamym z rzeczywistością amerykań·
ską, można przyznać słuszność?

Niewątpliwie w poglądach tych są twier·
dzenia, których prawdziwości nikt kwe·
słionować nie może. Jest więc faktem bez·
spornym, że istnieje na.r ód amerykański,
I że istnieje specyficzna cywilizacja ame·
rytkańska. Jest tó naród młody i młoda jest
jego cywilizacja. Słusznie mówi Adamie, że
jedno i drugie jest „still in process, still
beiing generated aind shaped". I jako naród
i jaiko cyw!llizacja Ameryka różni się (i to
bardzo głęboko) od innych narodów i cy·
wllizacji naszego świata.
W Europie wciąż jeszcze stawia się znak
równania między cywilizacją amerykań·
ską i cywilizacją angielską czy szerzej
- l>ryłyjską. Trudno o większy b 1 ą d: cywi·
lizacja, jaka powstała w Stanach Zfednoczcmych, jest bardzo różna od cywili.za·
cfi anglelskiief, w wielu punktach jest jef
nawet diametralnie przeciwna. Cywillr.acJa
<mogielska ma bez porównania więcej wspól
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nego z cywilizacjami narodów kontynentalnej Europy, niż z tym, co zostało stworzone przez amerykańskich „kuzynów"
5rytyjczyków. I Anglicy i Amcrykanie wiedzą o tym doskonale. Amerykanie bodaj
jeszcze lepiej, niż Anglicy. Wspólnota ję
zykowa I związki przeszłości nie decydują
o pokrewieństwie (nie mówiąc już o toż·
saimości !) w czasach dzisiejszych. I ta obiektywna odrębność obu cywilizacji ma
większe znaczenie, niż tak w Ameryce rozpowszechnione i mocne postawy antagonistyczne wobec angielskich „krewniaków".
Anty-brytyjskość jest ważnym składnikiem
filozofii narodu amerykańskiego i wypły
wa ona nietylko ze wspomnień, wciąż bardzo żywych, wojny rewolucyjnej i wojny
roku 1812 (o tej ostatniej sa.mi Anglicy dawno już zdążyli zapomnieć!). Ale nawet
gdyby tej anty-brytyfskoścl w Ameryce nie
było, fakt zasadniczy nie uległby zmianie
- Anglicy I A'Uerykanie to dwa zupełnie
dziś różne n1'rody.
Do tej p o; y zgadzamy się więc z Adamlciem w zu;>cłności. Ale tylko d~ pewnego punktu. Jeżeli bowiem cywilizacja amerykańska jest tak bardzo specyficzna i tak
bardzo różna od angielskiej, to niemniej za
jej osnowę trzeba przyjąć to, co najogólnikowiej dałoby się określić jako „anglosaskość". Jest to coś znacznie więcej, niż
obok
ów wkład anglosa~ki, o którym innych wkładów - mówi Adamie. Ludzie
cywllizacji anglosaskich (Anglicy, Szkoci,
naiwet
Walijczycy, Kornwalijczycy, ba dali
możemy tu wymienić Irlandczyków)
Ameryce znacznie więcej, niż ludzie innych cywllizacji, włączając w to tak waż·
ne dla dziejów Ameryki elementy, tak Holendrów, Szwedów, Francuzów, Niemców
i Hiszpanów. To są rżeczy, których Adamie nie docenia. I nie jest rzeczą przypadkową, że ich nie docenia.
Emigracje anglosaskie stworzyły w Arne·
. ryce tę bazę, na której dopi ·o mogła się
amerykalirozwinąć swoista 1cywilizacja
ska, włączając w nią wkłady wszystkich
Innych grup etnicznych. Oczywiście to wiano, które zostało przyniesione z WYSP bry·
tyjskich, przeszło w Ameryce przez ogromne przeobTażenia. Ale to, co 'dziś określamy jako cyw'ilizację amerykańską, jest
wynikiem przede wszystkim właśnie tych
Hudsonu,
przeobrażeń, jakie w dolinach
Mississippi i Missouri. w Górach Skalistych
i nad Pacyfikiem nastą.piły w owym pierwotnym wian·ie anglosaskim. Inna rzecz,
że w przemianach tych swój udział miała
nieanglosaskich
każda z niezliczonych
grup eml6racyjnych.
Jakież to najważniejsze bogactwa zło
żyły się na owe pierwotne wiano anglosaskie?
Więc - przede wszystkim - język. Mówiliśmy już, że wspólnota językowa w ża
dnej mierze nie świadczy o wpólnocie
cywilizacyjnej czy narodowościowej Ameryki i Anglii. Trzeba to podkreśl'ć z całą
mocą. Z tego, że mowa, którą się posłu
gują Amerykanie, jest tą samą, jaką się
posługują Anglicy, nie wynika wcale, by
rówmożna tu było stawiać jakiś znak
ności między obu narodami czy obu cywilizacjami. A jednak fakt, że właśnie ję
zyk angielski stał się narodową mową
Stanów Zfedn.oczonych, miał dla cywilizacji amerykańskiej kolosalne konsekwencje. I to w pierwszym rzędzie na udział
grup
w tej cywilizacji. nic-anglosaskich
emigracyjnych.
Aby istać ~ę Amerykaninem, Holen·
der, Niemiec, Skandynaw, Włoch, Polak,
Czech, Grele czy Jugosłowianin musieli zacząć mówić po angielsku i myśleć po angielsku. Louis Adamie, dobry Amerykanin, szczery i gorący patriota Stanów Zjednoczonych, pisze po angielsku. I choć ma
tyle zainteresowań dla Jugosławii, to przedeż nie serbo-chorwackl jest fego mową
ojczystą, językiem jego twórczości l myśli.
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wśród obcoJęz)llc1Jnych emlgrnntów kom·
pleksu niższości, ło zarazem jedna z głów
nych przyczYlll tworzenia się „Ghett" narodowościowych l to tyim samyun Jedna z
przyczyn .z.wołnienla tempa procesów eman
cypacyjnych w masach nie-Anglosasów.
I trzeba powiedzieć bardzo WYraźnie aby cl przybysze mogli wnieść fakiś swój
wkład w cywilllzacfę amerykańską, musieli
przedtem wejść do angielsko - amerykań
skiej wspólno.ty językowej. Bez tego byli
poza obrębem amerykańskich procesów
kulturotwórczych, bez tego in ie mieli środ·
ka zaznaczenia swej obecności w Ameryce. lm bardziej bogatą, różnorodną d specyficzną staje się cywilizacja amerykań
~ka, im więcej ma ona Dos Passosów, Drei·
serów, Steinbecków, Richardów Wright'ów,
La Guardiów, Hillmanów i Adl:l1miców,
tym bardziej słahnie, kurczy się i jałowie
je życie grup „obcojęzycznych", łym rza·
dzief słyszy się mowy nie-angielskie, do·
strzeqa iprzef aWY aktywności obcych kultur. Wszyscy ci ludzie, pisarze i dziiala.cze
publiczni, których przed chwilą w:9'mieniliśmy, weszli do cywll!zacjl amerykańskiej
i ją wspaniale wzbogacili dzięki temu, że
stali się Amerykanami, mówiącym! I mytreściami
ślącymi po angielsku, żyjącymi
amerykańskiego anglosaslzmu.
Albowiem nie tylko język angieJsk•i decyduje o anglosaskim podłożu kultury
11me„vkańsk1ef. Instytucje publiczne Stanów Zjtl1fooczonych wywodzą się z Wielkiej Brytanii. Oczywiście zmieniły się tu
ogromnie, często nie do poznania. Ameryka nie wzięła z Anglii czy ze starego
świata wogóle instytucji stanowych, Jej hi·
stor:i obcy jest zupełnie, tak ważny dla
Europy, feudalizm. Brak tradycji stanowo·
fourlalnych to niesłychanie ważna cecha
społcct.cństwa ame1yka!'!:;k!eg:> I fego dzlefów. A jednak zasadnicze urządzenia amer} kcńskie są pochodzeni:i eng!elskiego.
Pochodzenia angielskieg;:> są amerykai'1skie
pojęcia prawne, amerylrnl'lslcic definicje
stosunków społeczinych. ocz owych „charterów", jakimi na mocy przywilejów królów angielskich obdarzani byli pierwsi kolonizatorzy Virginii i Massachusetts, bez
„covenantów", powstałych w atmosfer.ze
pr estanty?.mu angiebkiego, nie· można
ustroju Stanów Zjezrozumieć 1 i torii
di{°oczo.nych. Rozumiał te rzeczy wielki
badacz ustroju amerykańskiego Lord Ja·
mes Bryce, tak bardzo świadomy za:;adniczych różnic, dziclqcych Stany Ziednoczone od Jego angielskiej o.iczyzny.
Nie można z.rozumieć Ameryki, jeżeli
nic uwz~lędn! s,ię całego szeregu cech ży·
oia Anglii wieków XVII i XVJII, cech,
przyniesionych na n·ową ziemię i tu mocno zakorzeniony.eh. Wystarczy zwrocie
uwagę choćby na rolę protestantyzmu anglosa kiego, na kolosalny wpływ purytanizmu I WYZ.nań nonkonformistycznych
na rozwój cywilizacji amerykań~kiet. Te
rzeczy są żywe po d-:ień dzit·lejszy i stale
k•zta!!ują oblicze nurodu ~tanów Zjednoczonych.
Nic marny tu miejsca na szczegółową
jako podłoża
ainali~ę iro li anglosasizmu
cywilizacji amerykańskiej. Nie ulega jednak wątpi;wo~ci, że największy wkład
kulturalny pochodzi od emigrantów, którzy dla Ameryki opuszc~ ali Londyn, Manchester, Newcastle czy Glasgow. Oni to
za.kłado
przynieśli ze sobą ten kapitał
wy, który został użyty przy budowaniu
nowej cywillzncji. Kapitał ten :inaczył
znacznie więcej, niż uzupełniające go
wkłady, przynoszone z innych krajów. A
z tych wkładów tylko niektóre - holenderski, skandynawski, francmki, niemiecki, hiszpański - jakoś wyraźniej, choć
raczej przejściowo, zaznaczyły swą obecność.

Te liczne strumier..ic narodowościowe,
które wymienia Adamie, dopiero wtedy
stały się współtwórcami cywilizacji amerykańskiej, kiedy spłynęły do wspóln.'.!go koryta wyrytego przez przybyszów z wysp bry
tyjsklch. Wszystkie późniejsze emigracje a.y
m1lowały się do tej, która przybyła pierwsza - do anglosaskiej. I tylko przez ta·
ką asymilację zaczynały czynnie uczestnitej niekształtowaniu
czyć w dalszym
zwykłej wspólnoty narodowej, którą Adamie nazywa narodem narodów.

A· przyjęcie przez emigranta nie-anglosaskiego razem z Ameryką języka angielskiego miało bardzo poważne następ
stwa psychiczne l kulturalne. Przybysz
musiał się asymilować do mowy angielskiej I do tego świata pojęć, jaki ta mowa wyrażała. Jak długo mOWY tej nie
znał, tak długo był poza obrębem wspólnoty amerykańskiej, tak długo był Istotą
America łriumphans
niższą, podrzędną, barbarzyńską. WarunAle filozofia Adamka to nie teoria naukiem jego awansu jako jednostki I jako
kowa. Gdyby nią była, łatwo dałoby się
przezwyciężenie najczłonka g:upy było
większej przeszkody na drodze do korzy- przejść nad nią do porządku dziennego.
stania z dobrodziejstw Ameryki - niezna- Adaimlc nie jest zawodowym socjolcgie:n
wyjomości języka anglell~klcgo. Ta nieznajo- ani historykiem. To, co pisze, fest
intencji
fcgo
w
l
wiary,
fcgo
zinainlem
z
Jedna
to
znajomość
słaba
lub
mość
powstawania - ma stać się wyznaniem wiary milionqw
przyczyn
najważniejszych

Innych Amerykanów. Adamie tworzy wlf cśll komuś ten terzię Ameryki, albo min bardziej się podoba - mit Ameryki.
Jest propagandystą czy apostołem pewnych
Ideałów. Jest WYChowawcą I jest praktycznym działaczem. Fllozofla jego ma cele
bardzo konkretne I bardzo ściśle związa
ne z życiem narodu amerykańskiego. Filozofia ta jest nie tylko d~Jełem emigranta. Jest ona I produktem całego rozwoju
Aaneryikl - na;rodu emigrantów. I na tym
tle rozipatJrywana, wizja Louisa Adamica
pokazuje nam rzeczy nowe i bardzo cieka.we.
Musimy się tu zatrzymać przy pewnych
aspektach procesów amerykanizacyjnych,
przez które bez wyjątku przechodzą wszystkie grupy wychodźcze w Stanach Zje·
dnoczonych. Zasadniczo każdy Amerykanin, włączatąc w to przybyszów z kontyIndian Czerwononentu azjałycklego skórych, fest albo emigrantem albo potom·
klem emigrantów. Jedn·akże nierównOIIll1crność czasowa w napływan'iu różnych fal
emigracyjnych oraz odmienność funkcji
społecznych I ekonomicznych, spełnianych
przez poszczególne fale, spowodowały powstanie złożonego systemu stosunków
między różnorodnymi grupami WYcho<l7.czym1. Wcześnlefsi emigranci (czy ściślej
ich · potomkowie) patrzą z góry na em!·
grantów świeższej daty, emigranci z „lepszych" krajów lub reprezentujący „lepsze"
wyznania (protestanckie!) uważatą się za
arystokrację w stomnku do ludzi z krajów
„gorszych" lub należących do niżej cen1lonych grup wyznanloiwych. Trzeba dodać,
że pochodzenie 1 wyznanie emigr&nta pozo,stawało tu w Jakimś związku z funkcją
Jaką szersza
społeczną i ekonomiczną,
grupa, do której ten emigrant należał. speł
niała w o!kreS<le swego osiedlania się na
ziemi 1m1erykańskief.
5ą to Z!Tesz.tą rzeczy bardzo skomplikowane 1 wyunagające bardzo gruntownego
omówienia. Dla na~zego użytku wystarczy,
jeżeli stwiierd.zimy, że w Stanach Zfedno·
czonych wytworzyła s1ę szeroka skala o·
cen, w której na tcdnym krańcu są ludzie,
wywodzący się (jakie często są to fikcyjne rodowody!) o<l pierwszych osadników
Vlrqlnli c~y od „p elgr.7.ymów" Z" t tku
ayflower", a na drugim paria~i Ameryki Murzyni. Między obu tymi krańcami fest
aż nadto miejsca na wszelkie odcienie wyż
szości i niższości, arystokratyzmu i poriasostwa.
Jednakże ten system ocen nic jest czymś
~ztywnym. Zimionia się on stale w zależ
ności od miejsca i czasu. Jest on bardzo
kategoryczny w krainie „biało protestanoko - anglosaskiej" supremacji - na Połud
niu. Jest on bardzo płynny i liberalny w
wielkich przemysłowych miastach Północ
nego - Wschodu. Lat temu trzydzieści był
bard1iej bezwzgledny, niż fe t teraz. Gdy
w_ roku 1925 Alfred Smith ubiegał się o
godność Prezydenta 5tanów Zj dnoczonych, znalazł przeciwko soble stany, tradycyjnie głosujące za Demokratami. Wyborcy nic mogli pogodzić się z myślą, że
Prezydentom może zostać katolik! Ale już
w roku 1940 fakt, że Wendell Willkie (co
prawda dobry protestant I) był dopiero w
drug'm pokoleniu urodzonym Amerykaninem, nic był wy uwany jako argument
przcc!v!lco nie-mu. Willkle przegrał, ale nie
dlutcgo, że dopiero dziadek jego przywę
drc·wał z Niemiec do Ameryki.
Lat temu czterdzieści nie o wiele wyżej
od murzyńskiego pariasa stała cała ogromna masa wychodźców z agra~nych krajów
schod.nlef i południowej Europy. Okres
1880-1910 to właśnie czasy napływu do Ameryki nafbard: iej prymlływnych fal ludzk!ch z wiosek I miasteczek południowo•lc~dch, pol!kich, czeskich, węgierskich,
bal!rnń~.!<lch I t. p. Małorolny czy bez.rolny
morawski,
podhalański,
chłop sycylijski,
banacki, macedoński, mieszkaniec żydow
skich Ghett wschodnlo - europejskich, pły
nęli do Ameryki w poszukiwaniu chleba,
którego dawne ojczyzny im nie dawały.
I jednym z największych cudów amerykmi.~kich była ta fonta~tyczna ewolucja, Jaką
w ciągu os.tatnlch kilku dziesięcioleci te
masy europej!kle odbyły od swych wiosek
i miasteczek do dzisiejszego standartu ży
ciowego najwlękuej na ś.wiecle cywilizacji
industrialnej.
Przemiany te dokonały się w ramach tej
cywllizacfi i dzięki nlef. Swym dawnym oj·
czyznom emigranci zawdzięczali bardzo
n:ało. Mnło też z dorobku tych ojczyzn
1m;ynlct,ll Ameryce. Dell jej jednak swą
1 racę i szereg powainych tlllentów indywidualnych. Jeżeli jednak te talenty zabłysły, to S<tało się to dzięki temu, co Arne·
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ryika Im dała - możności osiągnięcia a·
wansu, amerykanizacji.
Droga była uciążliwa. Społeczeństwo ame
rykańsikle przyjmowało emilgrantów wscho
dnio- I południowo - europejskich tak. jak
pNedtem przyjęło emigrMtów irlandzkich,
niemieckich I t. d. Korzystało z ich pracy,
dało Im wszelkie prawa demokracji politycznej, a.Je zachowało pogardliwy dystans.
Dawniełsl Amerykanie widzieli w przybyszach zllipirzeczenle tych wzorów kulturalnych , jalcie w oczach amerykańskich są
właściwe fatotom cywilizowanym. Ciemna,
prymitywna masa emigracyjna to byll owi
„vops" (Włosi), „Dagoes" (Latynowie wogóle), „Pollacks" (Polacy). „kikes" (Żydzi)
czy „bohun~" (Czesi, niekiedy Węgrzy),
kitórzy mieszkali w „slums", byli brudni,
niechlujni, pijani, mówili niezrozumiałymi
językami i w ogóle żyli w sposób najzupeł
nięj nieodpowiadający temu, co szanujący
się Amerykanin uważał 7.6 przyzwoite.
Ale w miarę tego, jak owi „wops", „Dagoes", „Pollacks", „kikes", i „bohunks" upodobniali się do wzorów, przyjętych przez
cywilizację amerykańską, uprzedzenia do
nich słabły i nawet zaczynały się zacierać.
Następowało to zwłe,.zc.za wtedy, gdy przy·
bysiie - jako jednostki 1 całe gromady
ludzkie - zaczynali brać czynny udział w
amerykańskiej w pólnocie narodowef. MaYO·r New Yorku Fiorcllo H. La Gua1rdia,
przywódcy robotniczy Samuel Gompers, Sld
ney Hlllman I David Dubiński, wybitny po
lityk Robert Wagner I wielu innych - oto
drogoiwska,;y pochodu mas emigracyjnych
w kierunku pcłneg utożsami~nia się z Ameryl<ą I utożsamienia się Ameryki z nimi.
Ażeby jcdn11k to utożsamienie $!«; przyby!za 7. Ameryką mogło nastąpić, jeden
warunek musiał być :pełniony: w przybyszu musiało powstać i utrwalić .się prieko·
nainie, że ma on „prawo" do Ameryki. In·
nymi słowy - musiał on prr.ezwyciężyć w
sobie kompleks niższości wobec Ameryki,
jej narodu i cywilizacji. Przybysz musillł na
brać przekonania o swej wartości jako peł·
nowartogciowego ucze~tnika amerykańskie
go życia zbiorowego i amerykańskiej zbio·
rowoścl narodowej.
Przesz.kody, które musiał pokonać, nie
były
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mtawy. powszechnie uznawane filozofie widiialy w nim od pierwszej chwili, gdy wylądował w portach New
Yorku I h Bostonu, przvszłcgo obywatela
Stanów Zjednoczonych i dobrcQo patriotę
ameryka11slciego. Na spotkanie szla mu
amerykaflska, tak bar
cała cywilizacja
dzo atrakcyjna, tak szybko pochla·
przy·
asymilująca
łatwo
tak
nlająca,
byszów. Ale w życiu praktycznym nanasz emigrant na pot~żne przetrafiał
szkody społeczno - obyczajowe, na owe
klasyfikacje, snobizmy I uprzed~enla. I natrafiał na przeszkody psychiczne w sobie
samym - na swe onieśmielenie wobec Ameryki. na przeświadczenie o wła5onej niż
szości. Wiele też czynników musiało wystą·
pić, zanim masa cmigrrcyjna uwolniła się
od komolcksu niższości I rozwinęła w so·
ble poczucie ~wego „prawa" do Ameryki.
Cztery z tych czynników zasługują na spe·
cf alne podkrcś!cnie.
1) Objektywne i d jące się wym.lnie zauważyć upodobnianie •ię !tylu życia przybyszów do tych wzorów, ·akie połcczeń
stwo amcrykań<=-kie uznaje za obowiązują·
ce dla siebie. W pierwszym rz~dzlc należy
do łc<1o zaliczyć opanowanie języka angicl
ski ego.
l) Pojawienie ~ię wśród grup emigracyj·
nych jednostek, które bez zastrzeżeń zo~
stały przyjęte do społeczności amerykań
skiej i zajęły w niej miejsca bardzo wybitne. Ludzie tacy, jak Samuel Gompers, 5id·
ney Hi!Lrnan, senator Robert Wagner, bracia Skouras i inni, utwierdzili przybyszów
w przekonaniu, że osiągnięcie najwyższego
awansu leży w granicach ich możliwości.
3) Wytworz~nie się w grupach emigracyj
nych kultu bohaterów, wspólnych dla Amcrylci i dla dawnych ojczyzn. Jako typo·
we przykłady można tu przytoczyć kult Puła kiego i Kościur,zki w'ród wychodźców
polskich i kult barona Steube!la wśród wychodźców niemieckich. Emigracja z Francji była zbyt niellczna, aby kult Lafayette'a
(bardzo "ważny dla stosunków amerykań
!ko • francuskich wogólc) mógł tu odegrać
poważniejszą rolę. Bohaterowie tacy stawali się patronami grupy emlgrucyjncJ w
proces.Je jej amerykanizacji. byli wsżną legJtymacją, stwlcrdzajqcą „prawo" przyby11zów do utolsamk.nla się z Ameryką.
4) Rozwój wypadków w dawnych ojczyznach emigrantów. Dla tych ostaWiich było
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~zeczą ważną wykazać ~ię wobec Ameryki,
ze pochodzą z narodów silnych, postępo
wych, podobnych do Stanów Zjednoczonych, zajmujących doniosłe miejsce na świe
cie. To było ważną przyczyną, dla której
istnienie przedwojennego państwa polskie·
go (w przekonaniu Polonii amerykańskiej
odpowiadającego powyższym warunkom)
wpłynęło na wzrost dążeń amerykanizacyjnych wśród polskich Amerykanów.
Na ombne miejsce u.sługuje podkreśle
nie roU, jaką w procesach amerykanizacyjnych odegrało potomstwo emigrantów, już
urodzone czy przynajmniej wychowane na
ziiemi amerykańskiej. Katde następne pokolenie, urodzone w 5-tarnach Zjednoczonych, oz.naczało dalszy awans na drodze utożsamłenia się grup wychoMczych z Ameryką. W drugim i trzecim pokoleniu urodzonych w Stanach Zjednoczonych utoż
samienie się to jest zazwyczaj już tak silne,
że idzie w parze z definitywnym przezwyciężeniem kompleksów niższości, właści
wych staJ:'ISzym pokoleniom. Wendell Wilkie - kandydat na· P·r ezydenta - był tego
wymownym dowodem. Takim samym do·
wodem jest zanik wstydu z powodu obcego pochodzenia, częsty wśród drugiej i
trzeciej generacji. Prowadzi to nawet do
pojawienia się zainteresowań dla spraw
ojczyzn przodków, Ludzie którzy te zainteresowania WYkazują, są tak pewni swego amerykaniz.n.u, że mogą sobie na nie
pozwolić.

Otóż wszystkie te roz.wa·żania na temat
procesów amerykanizacyjnych dają nam
mocną podstawę dla zrozumienia fi!oz.ofiii
Adamica i roli, jaką ona odgrywa w życiu
współczesnej Ameryki. \Vi.z ja Louisa Adamica jest symptomem daleko posuniętego
stadium, j~i w swym procesie utożsamia·
nla się z Ameryką osiągnęły grupy pochodzenia nie-anglosaskiego.
Lat temu dwadzieścia w Ameryce nie było miejsca na taką filozofię i na taką wi·
ziję. Nie było po prostu dlatego, że związek
świeżych emigracji (z okresu 1.580-1910)
z Ameryką był wciąż bardzo słaby. Grupy
te nie uważały jeszcze Ameryki za coś wła
snego, osobistego i intymnego. Dziś mogą,
używając tu tytułu jednej z książek Adamica, powiedzieć o tym kraju, że to „My
America" - ,,moja Ameryka".
Adamie daje im ostateczną legitymację i
stwarza dla nich wizję ich udmału w życiu
amerykańskim. Ten były emigrant z Carnloli jest d~iś dobrym patriotą amerykań
skim i za taldego jest powszechnie uważa
ny. Jest tak pewny swego amerykarnizmu,
że nie czuje żadnych psychicz.nych otamowań przy swych zainteresowaniach dla
spraw jugosłowiańskich i wogóle europejskich. Przeciwnie - jego „jugosłowianiz,m"
czy jego „europejskość" dają mu potwierdzenie jego znaczenia dla Ameryki. I to
odpowiada uczuciom
właśnie doskonale
milionów Amerykanów świeżej stosunkoI
wo daty.
W Jatach wojny ostatniej Adamie wystą
pił z projektem, aby amerykańskie grupy
wyłoniły spośród siebie
„obcojęzyczne"
organizatorów,
zespoły wychowawców i
którzy by po wojlnie, wysłani do odpolW'iednich krajów, stall się ich budowniczymi.
Adamie wierzył, że w ten sposób grupy e·
migracyjne spłacą swój dług wobec starych ojczyzn, a ponad1o stworzą mocną
więż między tymi ostatnimi i Ameryką. To
dla niego było szczególnie istotne; Adamie
chciał tą drogą przellancować coś z ideałów amerykańskich na starą ziemię. I mocno wierzył, że amerykański „naród narodów" stanie się wzorem dla wiec.zinie skłó
conego kontynentu europejskiego.
Projekt był naiwny i sam Adamie dość
szybko go zarzucił. Zrozumiał, jak bardzo
może to być politycznie niebezpiecz.ne, jak
łatwo może się to stać narzędziem dla amerykańskiego imperializmu. Mniej jasno
rozumiał, że zespoły takie nie znalazłyby
wogóle wspólnego języka ze starymi ojczyZIIlami. I to nietylko v: znaczeniu przenośnym: to, co emigracje zachowały z mowy swych przodków, bardzo się różni od
żywego języka starych ojczym. A poza tym
zespoły takie pod każdym względem re-
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„jecline.g o świata" ma się łylu obywateH obcego pochodzenia.
Jest rzeczą wysoce znamienną, że fllozotia Adamica nie natrafiła na głosy oporu
i ohurzen'la w świecie tradycyjnej „anglosaskiej" Ameryki. Wll"ęcz ;przeciwnie, spotkała się tu z dużym uznaniem. Oczywistym
wyjątkiem jest Południe, gdzie walka Adamka w obronie praw czarnych jest czymś
absolutnie nie do strawienia. Ale poza Połudrnieun Adamie wszędzie jes.t przyjmowany mad wyiraz życzHJWie. Jest on ceniony,
często cyitowainy, wydawcą jego jest Harper,
prasa ksiiąiikom jego poświęca długie i entu.ajasiycz.ne recenzje.
I w gruncie rzeczy, z wyjątkiem Połud
ni a, mało kito w Ameryce mówi dziś o „biało~protesitaincko - arnglosas.kiej" cywilizacji.
Najbardziej Qficja1ni Mstorycy amerykań
scy skwapli'Wiie podnoszą (nawet z pewną
przesadą) rozmiary wkładu grup „obcoję
zycznych'', przy tej sposobności z uznaniem 1powołując się na Adamica.
Bo też cała jego fllozofia jest najwyż
szym triUJlllfem Ameryki i amerykanizmu.
Jest ona dowodem, że amerykanizacja mas
emigracyjnych posunęła się tak daleko, iż
masy te domagają S'ię jakiegoś uznania za
swój wkład amerykański. I dlaczego uzna-

POLITYCZNY 1939 -43 *)

do francuskiego przekładu
hr. Ci ano, tłumacz S. StellingMichaud pisze m. in.:
„zI stycznia z944 roku hrabia Galeazzo
Ciano, zięć Mussoliniego, były minister
spraw zagranicznych i członek Wielkiej
Rady Faszystowskiej, padł od kul plutonu
egzekucyjnego na dziedzińcu starego zamku w Weronie. Skazany na śmierć przez
trybunał, wybrany spośród neo-faszystów
za zdradę Duce na słynnym posiedzeniu
Wielkiej Rady 24 lipca z943 r. i za zagrożenie niepodległości państwa, Ciano opła
cił drogo swą awanturniczą politykę, na
którą zdecydował się kierowany osobistą
ambicją, i z którą nie potrafił zerwać w
odpowiedniej chwili z powodu braku cha·
rakteru, choć rychło zrozumial jej zgubny
kierunek.
W testamencie politycznym, który napisal w więzieniu na kilka tygodni przed
śmiercią, Ciano wyraża pra~nienie, aby
zapiski te zostały ogłoszone drukiem nie
tyle aby wybielić go w oczach potomności,
co aby przekazać szczere świadectwo, jaką
rolę odegrał w czasie tragicznych lat. Cenne tomy, które na próżno starali się zdobyć Niemcy, zostały ocalone w dramatycznych okolicznościach. Hrabina Ciano,
której udało się wymknąć przed gestapo
i schronić się do Szwajcarii na dwa dni
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wstępie

pamiętnika

2 stycznia 1939 r.

Spotka n ie Duce-Pignatti**)
Duce żąda, by ambasador powtórzył w
Watykanie, że jest niezadowolony z polityki Stolicy Apostolskiej, szczególnie w
sprawach dotyczących „Akcji Katolickiej".
Mówił również o opozycji kleru wobec polityki osi. Niech sobie nie wyobrażają w
Watykanie, że Kościołowi uda się utrzymać Italię pod kuratelą. Siły duchowne są
imponujące, lecz mają mniejsze znaczenie niż państwo, szczególnie w wypadku
Nie chcemy
faszystowskiego.
państwa
walki z Kościołem, jesteśmy jednak gotowi
wziąć w niej udział i w potrzebie rozbudzimy wszystkie ukryte urazy antyklerykalne. Niech papież przypomni sobie, że
Italia jest krajem Gibelinów. Pignatti zachował się inteligentnie. Powie<!,ział, że
Watykan popełnił wiele błędów, lepz papież
jest dobrej wiary i on to najbardziej ze
wszystkich prałatów myśli po włosku.
Zleciłem ambasadorowi działać jak najostrożniej.

Cokolwiek by myślał Starace, pragnę
z Watykanem konfliktu, który uważałbym za szkodliwy.
5 stycznia.
prezentoiwałyby rzeczywistość amerykań
europejską, tak diametralnie różną od
Doskonałe wiadomości z Hiszpanii. Jedyne możliwe niebezpieczeństwo to masoskiej.
Ale pomysł był znamienny. I on miał na wa interwencja w-0jsk francuskich przez
celu podkreślenie doniosłości owych grup Pireneje. Chodzą już słuchy na ten temat.
„obcojęzycznych" (z tej „obcojęzyczności" Aby uniknąć takiej możliwości dałem znać
do Londynu i Berlina, że jeśli Francuzi się
jakże mało już się zostało!) dla całokształ
tu życia amerykańskiego. I on w swych koń
*) Hr. Groleazzo Ciano, P a m ię tn i1k pol'tycz·
cowych konsekwencjach zmierzał do ny 1939 - 43, tom I, przelkl. frn11c. S. Stellingwzmocnienia idei „prawa'' do Ameryki w 1\ilichaud, Genewa 1946.
masach świeżych Amerykanów. A Ameryce
„) Ann.basad;:i.r Wto·c:h !DfZY Sto!i;;y Apostoludowadniał, że dobrze jest, gdy w epoce <;k:ei od 193;- -3:).
uniknąć ·

moment, w którym jakiś Louis
Adamie powinien się był ukazać. Powiini~
się był ukazać dla stwierdzenia na drodze
liłerad<1iej faktu socjologicznego, że owa
niez.wyikła zbiorowość ludzika, powstała ze
Sitrumien:i, płynących ze wszystkich stron
świata, jest na!l'odem swoistym, odrębnym,
o włamej, l'lwoistej i odrębnej cywilizacji.
I choć fundamenty pod tę cywilizację były
założone przez Anglosasów, choć i dziś jest
01J1a w swym języ'ku, w szeregu tradycji i u·
rządz.eń ainglosaiską, tó przecież równocześ·
n1e jest ona czymś zupełn1ie nowym i specyiic::nym. A zarazem nlr. ulega ·.vątpliwo
ści, że w dalszej jej rozbudowie czynny i
twórczy udział biorą te zespoły ludzkie (czy
potomstwa tych zespołów), które jeszcze
niewiele lat temu, oszołomione, zastraszQne, bezradne i 'prymitywne, lądowały na Ellis Island w porcie nowojorskim. W ciągu
lat , które od wtedy minęły, zostały one
przez tę cYl\Vilizację ogarnięte ~ zasymilowaine. I to UllllOżLiwiło illll udział w dalszym
jej przekształcaniu się i rozwii.:iniu. A
ze wszy.<>tkkh cudów, jakie zwykło się przy
Ameryce, największym jest ten,
pisywać
który umożliwił pojawienie się cenionego
pisarza amerykańskiego - Louisa AdamlAleksander Hertz ·
ca.
siał nadejść

Przełożyła i wyboru dokonała Julia Hartwig
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nie to miałoiby jm być oclan6'wione? Moi·
na być pewnym lojalności ludzil, którzy za
przyikładem Adamica stwierdzają, że nie
tylko są integralną częścią Almery.ki, ale, że
bez za.strzeżeń biorą na siebie zadanie
współudziału w ksz.tałtowaniu losów Ameryiki, jej życia, jej cywilizacji. I nikt, Mo
zna Amerykę, nie przypuści, by w wizji Adamica kryły się możliwości jakichś tendencji odśrodkowych. Adamie i g.romady
ludzi, których dążeP-•ia on wyraża, w najmniejszym puillkoie nie .kJwestiornują ame•
ry<kanizmu, aini pod względem językowym,
aini obyczajOWYm, a1ni państwowo - historyc~nym. Czego chcą, to swego ostatecznego utożsamienia SJię z Ameryką i jakiejś filozofii, stwierdzającej, że się już utożsami·
Li. Jeżeli o historii amerykańskiej mówią
jako o „naszej" histoo-li, jeżeli Washingtonów, Jeffersornów i Liincolnów nazywają
budQIWIJliczymi „naiSzego" narodu, a pokolenia tych wielkich mężów „naszymli"
przodkami, to są w tym najzupełniej szczerzy i przekonaini. I dziś każdy w Ameryce
uważa za rzecz nalflM'a1ną i oczywistą, ie
Adamie czy La Guardia mówJą o walce,
jaką ich ;przodkowie stoczyli z Anglią o
wolność ich narodu.
W dziejach narodu amerykańskiego mu-
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przed egzekucją męża, uniosła w ukryciu
pod suknią cztery tomy „Pamiętnika" i
wstęp napisany przez Ciano potajemnie w
celi, gdy wyrok procesu był już dla niego
niewątpliwy. Dzięki pomocy oddanego pośrednika doniesiono byłemu ministrowi
spraw zagranicznych, który miał wkrótce
usłyszeć wyrok śmierci, że żona jego przybyła zdrowa i bezpieczna z cennymi zapiskami do Szwajcarii.
Znaczenia politycznego pamiętników
długoletniego ministra spraw zagranicznych faszystowskich Włoch - hr. Galeazzo Ciano nie sposób przecenić. Jego bliski kontakt z osobistościami i wydarzeniami decydującymi o losach Europy w latach niedawno przez nas przeżytych, a
także jego rola czynnego obserwatora, notującego wiernie dostrzeżone fakty, czyni
z pamiętników tych źródło, z którego z
całą pewnością obficie czerpać będą historycy naszych czasów. Na procesie w Norymberdze cytowano obszernie wyjątki z
„Pamiętników", które dostarczyły materiałów obciążających Ribbentropa, wiei·
kiego nieprzyjaciela ministra wloskiego
Wymowa niektórych wynurzeń faszystow·
skiego ministra, a także wymowa przyto·
czonych przez niego opinii Duce, którego
wiernym cieniem był przez długie lata, nie
wymaga komentarzy.
ruszą, skończy się poi(tyka nieinterwencji.
My wyślemy również regularne dywizje.
Co znaczy, że wydamy wojnę Francji w
Hiszpanii. Zażądałem od Niemców, by ogłosili notę w „Korespondencji dyplomatycznej" dla podtrzymania naszego punktu widzenia. ·
8 stycznia.
Z wyjątkiem pewnej zmiany we wstępie,
Duce zatwierdził teksty przysłane przez
Ribbentropa. Zmiana była pożyteczna. W
pewnym zdaniu wymieniono „groźbę gangreny bolszewickiej" jako przyczynę paktu. Gdzież jest w rzeczywistości ta groź
ba? A gdyby nawet była, jeśli nie dotyczy
naszych krajów, dlaczego mielibyśmy się
nią zajmować? Przeciwnie. Powinniśmy
faworyzować i dodawać zręcznie odwagi
wszelkim elementom rozkładu i rozbicia
pośród innych narodów.
M. Annos przyniósł dla Duce wieści od
Franco, który wyraża mocne przekonanie o
bliskim zwycięstwie. Duce bardzo sobie
chwalił zawartość i ton pisma, które nazwał „raportem podwładnego".
Następnie Duce i ja długo rozpatrywaliśmy wytyczne przyszłej polityki: pakt
przyjaźni trzech; ściślejsze porozumienie
z Jugosławią, Węgrami i Rumunią i jeśli
to możliwe, z Polską, aby się upewnić w
zasadniczych sprawach, alians z Hiszpanią
w chwili, gdy wojna będzie już wygrana;
rewindykacje od Francji: pominąć zagadnienie Nicei i Sabaudii, ponieważ leżą one
poza granicą naturalną. Alp; Korsyka: autonomia, niepodległość, aneksja, Tunis:
statut włoski, autonomia beya, protektorat
włoski. Dżibuti: wolny port i linie kolejowe,
administracja kolonii i kondominium; kanał Suezki : ważny udział w administracji;
ententa z Belgradem, likwidacja Albanii,

która ułatwić może Serbom posunięcie się
ku Salonikom.
9 stycznia.
- ......Duce odpowiedział gen. Franco
serdecznym listem, zachęcając go do marszu naprzód, aż do ostatecznego zakończe
nia wojny, bez zgody na pośrednictwo CZY,
kompromis. W sprawie restauracji monarchii radził mu wstrzemięźliwość. Woli
widzieć Hiszpanię zjednoczoną i spacyfiko·
waną pod wodzą Caudilla, kierownika kraju i partii. Franco będzie mógł z łatwością
rządzić skoro uzyska najpierw pełny sukces wojskowy. Prestige dowódcy zwycięs
kiego w wojnie nigdy nie ulegał dyskusji.
11 stycznia.
Przyjazd Chamberlaine'a; wizyta utrzymana jest w tonie minorowym, ponieważ
zarówno Duce jak i ja, nie jesteśmy zbyt
przeświadczeni o jej użyteczności.
Tłum przyjmuje go życzliwie, szczególnie w dzielnicach centtalnych, w strefie
mieszczańskiej, gdzie „stary pan z parasolem" ciesey się wielką popularnością. Chło
dniej w odcinkach peryferyjnych, robotni·
cy mniej się entuzjazmują. Jednak Chamberlain jest bardzo zadowolony z powitania. Może pamięta jeszcze gwizdy, jakimi
przyjęto go w zaprzyjaźnionej Francji.
O 18-ej spotkanie w pałacu weneckim.
Zaprotokułowane. Rozmowa szła z trudem.
Tematy poruszone nie były szczególnie
ważne i wyczuwało się zarówno u nich jak
i u nas restrykcje myślowe. Rozmowa dzisiejsza była ra<:zej poszukiwaniem. Kontakt nie został jeszcze nawiązany. Jakże
oddaliliśmy się od tych ludzi! Inny świat.
Po obiedzie Duce i ja rozmawialiśmy na
uboczu w rogu salonu. „Ci ludzie nie mają
już nic z Franciszka Drake i innych wspaniałych awanturników, którzy tworzą Imperium. Td są zmęczeni potomkowie dłu
giej linii bogatych pokoleń. A imperium
stracą."

Później mówiąc z gniewem o Francji, z
powodu artykułu, który ukazał się w „Europe Nouvelle", gdzie znajdowały się niemiłe aluzje do jego życia prywatnego, Duce powiedział: „Ci Francuzi będą pierwszymi, którzy padną. Niektóre zniewagi zmazuje się przy huku dział i bomb".
24 stycznia.
.... Dobre, świetne wieści z Hiszpanii. Oddziały wkrótce wkroczą na przedmieś cia
Barcelony. Może się to zdarzyć z godz;my
na godzinę. żądamy, by legioniści znajdowali się na przedzie; zasłużyli na to.
25 stycznia.
Duce niecierpliwi się z powodu oraku
wiadomości o zajęciu Barcelony. Ciągle telefonuje w obawie, by nie powtórzyły się
wypadki madryckie. Nie obawiam się o to.
Powiadamiam Mackensena o wynikach
mej podróży do Belgradu, przyjmuję potem Perth'a*), który przybywa do nas z
żądaniem interwencji u Franca, z prośbą,
by po zwycięstwie nie dał się opanować uczuciom zemsty wobec nieprzyjaciela. Zapewniam go o tym i oświadczam, że wywieraliśmy zawsze wpływ łagodzący. Przypominam, że po wzięciu Bilbao Duce napisał
d? Franco list, który z chwilą, gdy stanie
się znany przysporzy czci autorowi.
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Nasi ochotnicy zwalczają ostatni opór
dywizji „Lister". Ci, którzy mają najcięż
sze zadania na przedzie widzą już Barcelonę, śpieszą, by do niej wkroczyć.
26 stycznia.
W czasie golfa otrzymałem wiadomość
o wzięciu Barcelony. Kazałem ją przekazać Duce do Terminillo, omawiałem ze Starace**) manifestacje, jakie będą miały
miejsce w całych Włoszech. Ograniczyliśmy
się do ustalenia godziny: nie trzeba było
wywierać jakiegokolwiek nacisku, ponieważ
naród cieszył się z powodu tego zdarzenia
z niekłamaną szczerością.
Duce również był wzruszony, choć pragnął zachować spokój. Lecz ma dość powodów do zadowolenia: zwycięstwo w Hiszpanii związane jest z jednym imieniem,
jest to imię Mussoliniego, który prowadził
kampanię z pewnością, stałością i odwagą,
na złość opozycji niejednego z tych ludzi,
którzy go dziś oklaskują.
29 stycznia.
Nic szczególnego, tylko dobre wieści od
Gambary***) o ostatnich postępach ku Pirenejom. Wzięliśmy 24 baterie i jeden aeroplan. Gambara żąda przysłania żywno
ści, ponieważ ludność dosłownie umiera z
głodu. Dzieli ona stół legionistów z okrzykami: „Niech żyje Franco, niech żyje Italia!"
30 stycznia.
Wysłałem żywność do Barcelony. Mimo
silnego zaziębienia, Duce zajęty jest całkowicie przygotowaniem milicji na paradę 1
lutego. Zajmuje się osobiście najdrobniejszymi szczegółami. Niejednokrotnie spę
dza po pół godziny przy oknie w swoim gabinecie, ukryty .za niebieskimi firankami,
obserwuje z upodobaniem zwroty grup. To
on chciał, by bębny i trąbki odzywały się
równocześnie. On też zadbał o pałeczkę dla
dyrygenta, pokazuje mu ruchy i poprawia
nawet wygląd paleczkf.
Mussolini jest przekonany, że w armii
forma określa ducha. Mówi, że w ostatniej
wojnie trzeba było 1.400 milionów ludzi,
by pobić 60 milionów Niemców; sztywne
zwyczaje wojskowe pruskie sprawiły, że
żołnierze byli niezwyciężeni. Oskarża czę
sto króla o zmniejszanie prestige'u fizycznego naszej armii, ponieważ król prag-nie
go sharmonizować ze swą „nieszczęsnr~ po-
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da, by postarał się o. kopię tego pisma",
aby uniknąć powtórneąo ukazania się pamiętnika Filipelliego 1 ),
19 lutego 1939.
„„Coraz bardziej niechętny wobec Francji, Duce powiada, że w ostatnich miesią
cach Francuzi ukazali nam ogrom swej nienawiści i perfidii; nazywa ich „niecnym narodem". Włosi nienawidzą już Francji, ale
Mussollini obiecuje sobie wzmóc tę nienawiść w ciągu kilku miesięcy do stopnia
nieosiąganego dotąd.

21 lutego 1939 r.
Wspólne demarche (Włoch i Niemiec)
nie jest już konieczn-3, ponieważ Franco
zakomunikował naszym ambasadorom, że
postanowił przyłączyć się do paktu antykominternowskiego, zachowując rzecz w
tajemnicy aż do chwili zwycięstwa. Zgodnie z Niemcami przyjmujemy to rozwiąza·
nie, ponieważ daje nam to w istocie jajko
dziś, a kurę jutro.

zał wszystkich rozstrzelać dodając: „U.marli nie opowiadają Historii".
24 lutego.
W drodze do Warszawy. Postój w Wiedniu gdzie jemy śniadanie pod „Trzema Huzar~mi". Miasto ma raczej charakter śpią
cy i zmęczony. Rochira 6 ) mówi, że zbytkowne życie środkowych dzielnic jest o
wiele mniej błyszczące. że wielka masa ludow;:i pracuje, jej sytuacja materialna jest
lepsza, i że okazuje ona coraz większą
przychylność dla rządu.
25 lutego.
Przyjazd do Warszawy. Ludność przyjmuje mnie z ciekawością i być może sympatią, jednak bez zapału. Miasto jest szare, płaskie, bardzo smutne, choć blade i
niezwykłe słońce oświetla nie ogrzewając
ulice tej pozbawionej charakteru stolicy.
Sprawiły mi przykrość wieści o drobnych
manifestacjach antyniemieckich, jakie miały miejsce tu i tam we wszystkich mia-
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matycznych, unikając bezuż~te~znego ~a.
cisku na opinię publiczną. ZyJe Jeszcze mepokój w sprawie litewskiej. Pol~ka nie
może uznać granic z CzechosłowacJą za ostateczne ma jeszcze nadzieję uzyskać
wspólną 'granicę z Węgrami. Kwestia ukraińska zajmuje skrycie wiele mieJSCa w
polskim sercu, choć Beck przychylnie, ale
bez przekonania wspomina zapewnienia
dane w tej sprawie przez Hitlera.
27 lutego.
Omawiając obecną sytuację

Cz~ch~sło

wacji, Beck okr~śla ją jako „prow1~onum:
które może trwać długo ni~ prze~taJ~C byc
prowizorium." Od~ał~m '~1ę k:es~emu horyzontów, uwydatruaJąc siłę w1ęzow łączą
cych nas z N emcami. Miałem rozmowę_ z
ambasadorami Niemiec i Japonii, z nunCJ~
szem i ministrami Węgier i Jugosławu.
Wizytowałem organizacje wojskowe, szcz?gólnie lotnictwo, _które wY"".ar~? na mme
dobre wrażenie. Nie mogę mowie o rządach
wewnętrznych, ponieważ nie widziałem nic
szczególnego. Daleko tam jednak do rzą
dów totalitarnych, ponieważ jedyny głos,
który się liczy w Polsce, to głos zmarłego
Piłsudskiego, a tych którzy uważają się za
jego następców, jest zbyt wielu. Zresztą
fakt, że pozostał on nadal pośmiertnym
dyktatorem dowodzi, że żadna nowa siła
nie wzrosła jeszcze w zn'.lczenie, nie ujawniła się dotąd. W innym wypadku marszałek Piłsudski, podobnie jak wszyscy zmarli,
nie odgrywałby już żadnej roli.
W sumie takie wnioski wydają mi się
słuszne w 'interesujących nas spr~wach:
Nie można twierdzić zbyt pochopme, ze Polska jest krajem związanym z systeme~
Osi, czy Trójkąta; ~ednak .byłby. to zbytm
pesymizm uważać Ją za istotme wrogą;
Gdy wybuchnie wielki kryz~s, Pols~a. stac
będzie jeszcze długo z bromą u nogi, i dopiero wtedy, gdy losy zost~ną ~zucone,
Polska stanie przy boku zwycięzcy i pos~ą
pi słusznie, ponieważ kraj ten ma przyJaciół i wrogów w obu obozach.
28 lutego.
Polowanie w Białowieży. Wspaniały las
dziki i naturalny, bogaty w niezwykle rzadką zwierzynę.

stacią".

1 marca.
Kraków. ZabytJd i pałace, które Pola1rnm wydają się Iiczrte i piękne, a dla nas
są właściwie niczym.

9 lutego.
„„Napięcie w st::>sunkach z _Kościołem
zmniejszyło się znacznie ostatnimi dniami.
Robiłem co w mojej . mocy, by przyczynić
się do tego, wieczorem dochodzą do nas
wieści o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia papieża. Smierć jego będzie teraz rzeczywiście niepomyślnym zdarzeniem. Zbliżalibyśmy się do konklawe w atmosferze
uprzedzenia i głębokiej wrogości. Mogłyby
nas spotkać niezbyt miłe niespodzianki„.

2 marca.
Podróż powrotna.
wieści o wyniesieniu

10 lutego.
Papież umarł. Wiadomość

ta nie robi na
Duce żadnego wrażenia. W czasie sprawozdania wspomina o tym zdarzeniu tylko
tyle, że odroczy posiedzenie Rady, aby oddać hołd pamięci papieża. A także dlatego, że ogól jest zbyt roztargniony, by zajmować się reformą szkolną, która jest na
porządku dnia. ·udaję się do Stolicy Apostolskiej, by skłonić się oficjalnie ;przed
zwłokami
arcykapłana.
Przyjmuje mnie
najstarszy kardynał Pacem, dziś kamerling Swiętego Kościoła Rzymskiego. Skła
dam kondolencje w imieniu Rządu i narodu faszystowskiego mówiąc, że imię marłego papieża związało się na
wsze z ugodą Laterańską. Słowa te wywołują zadowolenie. Prowadzą mnie do kaplicy Sykstyńskiej, gdzie zwłoki • papieża spoczywają na wyniosłym katafalku. Pacem mówi o stosunkach między państwem i Kościołem tonem pojednawczym i pełnym optymizmu. Widać tylko olbrzymie białe
sandały papieża i brzeg jego sukni. Ale
ogólne wrażenie j~st silne.„

22 lutego.
Duce jest bardzo zadowolony ze zgody
Franco na przynależność do paktu antykominternowskiego. Jest to zdarzenie o
zasadniczej ważności i będzie miało wielki
wpływ na wązystkie sprawy europejskie.
Po trzech latach bezwładności, Hiszpania
staje się znów czynnikiem żywym, dynamicznym, i co ważniejsza, czynnikiem antYfrancuskim. Głupcy, którzy tylokrotnie
krytykowali naszą interwencję w Hiszpanii zrozumieją pewnego dnia, że to nad
Ebro, pod Barceloną i Malagą powstały
rzeczywiste podstawy śródziemnego imperium Rzymu.
Villani 2 ) wspomina o podróży Telekie'go 3 ) do Włoch w marcu; zgadzam się
chętnie. Mam wiele sympatii dla Telekiego i uważam, że jest to najlepszy premier,
jakiego miały Węgry.
Christich 4 ) chwali wobec mnie Stojadinowicza G). Mówi, że w czasie obecnego
11 lutego 1939
kryzysu zazdrość regenta odegrała po...Duce jest wciąż n stawiony wrogo do ważną rol~; lecz ma nadzieję, że StojudiKościoła. Telefonuję do niego, że według nowicz powróci do władzy w ciągu paru
s rawozdania Pignattiego Stolica Apostol- miesięcy.
ska oczekuje od Duce hołdu wobec zmarłe
Przvjazd Gambary. Składa niezwykle poo-o Pius~ XI· odpowiada mi, że jest już za myśln.e sprawozdanie z sytuacji Hiszpanii.
~óźno, „że konklawe nic go nie obchodzi. Madryt padnie niebawem automatycmie;
Jeśli nowy papież będzie Włochem, tym lejeśli nie w końcu marca pięć kolumn
piej. Jeśli będzie nim obcy, jeszcze lepiej." zada ostatni cios, który oznacza koniec
Czerwonej Hiszpanii. Sytuacja w Katalo12 lutego 1939 r.
Duce zgadza się wziąć udział w pogrze- nii jest dobra. Franco polepsza je., dokobie Ojca św, który wyznaczony jest :Przez nując starannie czystki z niezwykłą suronuncjaturę na 17 lutego. Cieszy mme to, wością. Wielu Włochów anarchistów i
ponieważ decyzja ta wywrze dobre wra- komunistów zostało również aresztoważenie pośród konklawe. W pewnych kołach nych. Powiedziałem o tym Duce, który kaamervkańskich rozchodzi się pogłoska, że
kam~rling jest w posiadaniu dokumentu
1
) Dzienn:karz i czlowi<.>k h1teresu wplnt:rnv
napisanego ręka papieża. Duce żąda, by
w
morderstwo MateoH:e.go, który dokc-nat od
Pignatti wyjaśnił sprawę, i jeśli to praw- kryć
obci::iżających part'ę fas.zystows·ka.

W Tarvisio

otrzymuję

kardynała

Pacelliego
na tron papieski. Nie dziwi mnie to, przypominam ·sobie' spotkanie z nim 2 lutego.
Był bardzo pojednawczy. Zdaje się, że w
międzyczasie przyczynił się do znacznego
polepszenia stosunków z Niemcami, a Pi. gnatti doniósł mi wczoraj, że Pacelli był
ulubionym kardynałem Niemiec. Przy stostach polskich. Zostały one sprowokowane le powiedziałem do Eddy i moich współ
kilkoma wypadkami, jakie zaszły w Gdań pracowników, że dziś będzie wybrany pasku. Polska mimo wszelkich wysiłków po- pież i że będzie nim Papelli, który przyjmie
litycznych Becka jest zasadniczo i do głę imię Piusa XII. Słµszność moich przewibi antyniemiecka. Jej tradycja, instynkt dywań zainteresowała wszystkich.
i interesy przeciwstawiają się Niemcom.
3 marca.
Kraj katolicki z wielkimi skupieniami ży
dowskimi, skrępowany silną mniejszością
Przyjeżdżam do Rzymu. Nic szczególniemiecką, już z naturalnego biegu rzeczy
nie
ważnego w polityce wewnętrznej i w
wrogi jest imperializmowi teutońskiemu.
ministerstwie. Widziałem moich współ
Wobec Włochów za to wiele pozytywnych
lecz nie wchodzących w rachubę elementów pracowników i Alfieri'ego *), którzy opowiadają mi zdarzenia z ostatnich dni. Duce
bliżej nieokreślonej sympatii. Polacy wolą
jest w Terminillo. Telefonuje, że chciałby
naszą sztukę Qd naszego życia. Znają lemnie
widzieć, udaję się do niego. Interesupiej nasze zabytki niż historię. W głębi
nie uważają nas za takich, ·za jakich chcie- je go moje sprawozdanie, nieszczególnie
optymistyczne, z Polski. Muszę przyznać,
libyśmy uchodzić. Zbyt wielu malarzy, rzeź
że Mussolini oceniał z Rzymu poł · enie tebiarzy i architektów kształtowało niegdyś
go kraju z większa jasnością, niż c , którzy
opinię polską o Włoszech, a zachowanie ich
spędzili tam długie lata. Nazywa Polskę
cechowała nieunikniona służalczość artysty, który znajduje daleko ·obcego mece- „pustym orzechem".
nasa. Kochają w nas bardziej pędzel, niż
Zadowolony jest z wyboru Pacellie'go.
siłę zbrojną, w którą jeszcze nie wierzą Ma nadzieję, że nakłoni go do przeprowaca.kowicie. Trzeba ciężko pracować, by po- dzenia kilku projektów dla pożytecznego
prawić złą sławę, jakiej przyczyniły nam zarządu Kościołem. Nie ma jednak zamiatrzy wieki.
ru posługiwać się Tacchi Venturi'm**), którego uważa już za „wyszlego z obiegu".
26 lutego.
Rozmawiam po trochu ze wszystkimi,
ale szczególnie z Beckiem. Nie ma w naszej
rozmowie sensacyjnych szczegółów. Polska
będzie nadal prowadziła politykę równowagi, jaką narzuca jej położenie geograficzne.
Z Rosją tylko konieczne kontakty. Z Francją alians obronny, jednak nie wierzy się
już jakoby alians ten nie był konieczny. Z
Niemcami poprawne sąsiedztwo, które utrzymuje się obecnie z trudnością, z powodu
licznych przyczyn natury psychicznej i ma-

----

"') Mi11:ster Kul nn' od 1936 -

39 r.

„) V:mini~ter spr. zagr, w Rzym!e.

R0<1akcja „Kuźnicy" po(): ,iu do \\iadomo.'ci, :i:e z rlniem 15 sierpnia "t;a\:mici;yła
.ublil{owanie nazwisk pracowników kultury, zgłaszających swą solidarnn!Óć z ogło
szonym p1·źez „Kuźnicę" protestem w sprawie wypadków kieleckich. Kwitując odbiór
szeregu listów i deldaracyj po tym terminie
~erialnej.
Redakcja ośwfadcza, że ze względów te1~hni
cznych
nie jest w stanie ich opublikować.
Co
do Gdańska, trzeba będzie znaleź \
2) Poseł '\~gierski w Rzymie l!l34 - 41
Jednocześnie „Kuźnica" przeprasza raz jerozwiązanie, ale Beck chciałby dojść do
„) Sekretarz Generalny partii fasz), towszcze wszystkich,
którzy d<-klarac,lę swoją _
3) Premier
węgierski od lutego 19.39 dn mar
niego na drodze wolnych rokowań dyplo- potraktowali jalw o1':izję do szerszej wyposk;ei od 1932 - 39 r., - szef milicji fas.zyca
41 r.
stc\v<kiei o-d 1939 - 41 r.
wiedzi, indywidualne.I ,za nlemo:l:ność wydru.
4
) Po1sel J,ugo·slawii w Rzym'e od 1937 -41.
-**) General dow6dca wlmk1ep;o korpukowania w całości nadesłanych nam uwag.
0
G) Prem'er i min. , Pr. za.gr. Jugoslawi-i od
) Ko.,sul \I !oski w Wiedniu od 1938 r.
<u ckspedycyin·~go;
.ambasador \V eh w
1935 - do lute go 1~39 r.
REDAKCJA
Hisl.iJ)anii w 1939-40 r.
1
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KAZIMIERZ BRANDYS

FAKTY I WIDMA
dz Ubiegłe miesiące wzbogaci1y naszą wie·
ę o Polsce. Przybyło nam goryc·•y
~ '
·
I mimo,
·
wzbur
że v,zrasta nasza
. ~ema.
nadzie3a dobrego losu kraju, niemn:ej bolą nas ułomności i "kazy. Mum~1y bvć jed
nak czujni, ,ostrowid_zący, baczni na -prawdę wydarzen. Sprawiedliwość, to nie tylko
d_obra _wola ~um~enia - ale i wła§ciwe wyc:ąg~me wmoskow z prawdz'.wego układu
ZJ~\·;:s~c. Pra:;nicrriy więc nie popełniać błę
dow, b~onić własnej oceny przed pasją,
złudzeniem czy niechęcią. Jedyrra drc"n
do celu zw~nego nl.epodległością wewnęt~z
łaska.
ną, czy gdzie indziej Milion samobójczych gło~ów w wynikach referend;.im i pogrom k:elecki weszły
w skład faktow narodowych. Potępieni.a .
p~otesty ich nie wymażą. Można s:ę c~
nich odgrod~ić - to rzecz naszej godności
- ale p~gruchotane kości żydowskie przechowa -~ielec~a ziemia, ale zachodni gra·
cz~. pohcyczm zanotują w karnetach ów
mihon r-olsk:-h g~osów, kwestionujących
tytuł prawny Rzeczypospolitej do granicy
.
·
nad Odrą i Niss~ Pot„-a cza~u Jest
v.nę·
k~z~ m~ pam1rc ludzkiego sumie:i.ia. S!Ia
bi.ezą~e~ prak~yki nakazuje sprawy najbard~1eJ bu~zl:we i"OWoli zamieniać w tryb
przeszły. Nieraz może to być groź~e. Trze
ba. czasem walczyć z siłą przemijania dla
pozytku przyszłości.
Układ przyczyn, z którego te fakty wyr~sły - trwa. Można na przyszłość zapobiec _P~dobnym, ale będzie to sprawa me·
chamki; nasza rzecz docierać do źródeł to·
w~~z~szyć zjawiskom w ich rozwoju,' śle
dzi~ ich przebieg genetycznie. Dlaczego
zabito 40-tu niewinnych ludzi? Dlaczego
p~dło 1?ilion absurdalnych głosów? W ja·
k1 sposob stało się to możliwe?

które, być może, narażę się na zarzut lekkomyślnofri: Wiele przemawia za tym, że
antysemityzm w Polsce ma przed sobą ży
wot krótki. Jeśli ktoś poczyta mi to za
chęć umniejszania zbrodni, lub usypiania
~umie~ po zbrodniach - omyli się. Uwazam Je za bezprzykładne, godne w swej
potworności

klątwy świeckiej;

świeckiej,

gdy duchowna przestała istnieć z dniem,
w którym Adoif Hitler, największy zbrodn~arz ludzkości, zamknął powieki nicpotę
p;any przez papiefa; instytucja ekskomuniku przestała W:ęc istn'.eć, odpadła, nie
?rd_zie mogła być użyta nigdy więcej, bo
Jakież zbrodnie na nie zasłużą, jeśli jej nie
ściągnął na siebie morderca dziesiątków
milionów istnień ludzkich?
Ale prol:-lem, którego akty żydobójstwa
są objawem, zmienił swą konsystencję tak
dalece, że dziś, mimo, iż Żydzi polscy giną we wsi3ch i miastach, trzeba się zastanowić, czy „kwestia żydowska" w ogóle w
Po!s::e istn'.cje. Vv aspekcie m'.ędzywojen
nym nie istnieje napewno.
Je:>t to okrut:ie, brutalne w swej otwarale prawdziwe: zagadnienie odpatości dło z masą ludzką, która stanowiła jego
materię. Treść gospcdarcza problemu została amputowana; nie ma żydowskiego
haindlu, żydowskiego przemysłu, hasło
„wasze ulice, nasze kamienice" nie może
służyć za narzędzie krucjat, wówczas pał
karskich, dzisiaj śmiertelnych. Sprawa obcości religij,nej, kulturalnej, językowej? W
Polsce zostało sto tysięcy Żydów, może
dwieście, może wreszcie trzysta; ale b;yło
ich prawie cztery miliony! Czyż trzeba
liczb, aby zaświadczyć, ile zostało żydow
skich świątyń, szkół, stowarzyszeń?
PsychoCóż pozostało z problemu? Nie pozwalajmy przytłaczać się wid- logia? - Psychologia. Psychologia mon~om. Po, P?Jsce wędrują widma i dają im strualnie rozdęta, spotwc-niała. Matemasię o~ętac me tylko okultyści. Jedno z nich tyka w tych sprawach Żawodzi i nie liczto widmo antysemityzmu nieuleczalnego, cie, że skoro w r. 1939 było w Polsce tyle
peł,n~ rezy?!1acji przekonanie o beznadziej a tyle, a w r. 1946 jest ich dwadzieścia
n_osc1 walki z barbarzyństwem na tym od- razy mn:ej, to nienawiść do Żydów powinc1_nku. Wydaje mi się to obrzydłe. niegod- na się była przez ten czas dwadzieśc!.<i ran:e słabe, szkodliwe. Ta autos1.4gestia czer· zy z1nn'. ej szyć. W ciągu tych lat bo em
p1_e dopływy ze źródeł nam wrogich: mó- masa żydowska zmniejszyła się na oczach
Wlą~ to, powtarzamy, co mówią o nas tam, ludzkich, a oczy ludzk'.e zachowują na
gdzie słowo „Polska" źle znaczy. W Pol· długo obrazy krwi i mordu, . i nie zawsze
sce panuje żydobójstwo, pogromy - pra- przekazują je sumieniu, lecz często dłoni,
wda; z Polski Żydzi uciekaj~ na Zachód gotowej odtąd wznosić się do ciosu, do ła
- prawda_. Ale o tym, że w Polsce walkę · twego ciosu, który zabija bezbronnych.
z antysemityzmem podjął Rząd i partie
W Ameryce wykryto potęgę instynktu
zgn~powane wokół Rządu, że walka ta sta· naśladownictwa: stwierdzono, że obywała się jednym z naczelnych zadań społecz tel, który sto razy napotka wzrokiem wenych - o tym mówi się niechętnie. Ohyda zwanie „Pal tylko popierosy Abdulla, najsytuacji poltga właśnie na tym: że śro lepsze na świecie", i stosowny obrazek pod
d~wid~a zachcdnie wykorzystują antyse- wezwaniem weidzie przy pierwszej pomityzm w Polsce przeciwko Rządowi Pol- trzebie do sklepu i zażąrla papierosów Abskiemu, który reprezentuje nietylko ideo- dulla. W Polsce przez pięć lat słuchano
logię Wy!_)róbo•:;aną w walce z rasizmem, wezwań do zabijania Żydów, „najgorszeale też skupia wokół siebie jedyną siłę go narodu na świecie", i oglądano przez
społeczną zdolną realn!e do tej walki. Jak pięć lat żywe ilustracje tego sloganu.
przed~taw iają się widoki owej walki?
Czy wynikałoby z tego, że pięć lat dzia
Czułbym wstręt do siebie, gdybym o łania w kierunku odwrotnym, działania
nich zwątpił. Od przyszłości tej sprawy perswazji, oświece!1ia i zakazów prawzależy godność człowieka w Polsce i wiel- nych, sprawę rozwiążą bez reszty? Nie nako!ić naszego narodu. Trudno byłoby żyć leży liczyć w tych wypadkach na działa- .
bez wiary w te wartości. Zasadą postępo nie praw tak prostych. Antysemityzm w
wej myśli jest przekonanie o możności Polsce trwa nie tylko siłą trwania psychoprzemiany złego w dobre, nie ma rzeczy- logii, której grunt przestał istniec; nie tylwi<>togci tak nieuległej; aby nie mogła stać ko siłą, niewygasłą jeszcze, propagandy
sir lepsza pod działaniem myślącej woli faszyzmu· i nie tylko lękiem przed powroludzkiej. Dlatego rezygnac.ja, .zarażanie tem Żydów do zagarniętych warsztatów.
s;ę beznadziejnością, zwracanie wzróku za Psycholoe;ia obecnego problemu nienawisiebie po to, aby stwierdzić, że nic się nie ści rasov.rei nie jest już autonomiczna: stazmienia - jest cechą małości wewnętrz ła się sMadnikiem szerszego kręgu objanej. Wiara w postęp obalała większe prze- •wów. Stroną urazu narodowego, obsesji,
szkody na swej drodze, niż ciemnotę tłu jaka cierpi dziś w Polsce wszystko, co oobalała zło oświecone, trzeźwe. kreślało się terminem „klasy pośredniej":
mu Antysemityzm polski jest wolą ciemną, warstwa ta, której chór wzmógł się dziś
nie potknie się o nią ani o wszystkie głosy wywłaszczone i o tenor
nieświadomą, jest
antyludowej częsc1 inteligencji los ludzkości, ani los narodu.
chorą.
warstwą
Jak sprawa wygląda w istocie? Pytanie
Choroba jest nerwowa. To nie tylko
to należy sobie zadać bo odpowiedź na
nie, odpowiedź sprawiedliwie wiedząca „rozparcelowani", nie tylko „unarodowienie padła. Dlaczego wzrosła w Polsce nie- ni" krzyczą dziś najgłośniej. W tym wynawiść do stu tysięcy ocalałych z trzech padku odruch byłby zrozumiały. Uraz doi pół miliona? Kardynał orzekł, że to tknął wszakże i tych, zwłaszcza tych, któskutek nadmiernego udziału Żydów w ży rzy prósperują, i to nie najgorzej. Odruch,
ciu publicznym, spłoszony inteligent od- powtarzam, jest nerwowy, nie koniecznie
powie, że to objaw historycznej niezmien- gospodarczy. Nie chcę jed:iak być pomóności polskiego temperamentu, przekup- wiony o jednostronność, przyznaję, że byka, - że odwet za krew polskich dzieci. łoby niesłuszne do obozu „nieprzejednaPierwsza odpowiedź jest obłudna, druga nych" zaliczać tylko szabrowników, lumtchórzliVUł, trzecia głupia. Tą drogą nie penburżuazję itp. Nie. Należą do niego
niejednokrotnie ludzie czyści. I nie tylko
za idziemy· daleko.
Zaryzykuję twierdzenie dość śmiałe, za zdeterminowani klasowo. Może tam się
• •
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Wstrzymajmy się na razie z odpowieznaleźć nieuświadomiony robotnik, praco·
wnik naukowy, woźny czy lekarz lub in- dzią. Nie wszystkie objawy choroby są nam
żynier. Ale jest niewątpliwe, że te odpry- dokładnie z:iane. Prócz tych dwóch najski klas pracujących czy inteligencji przy- groźniejszych, są jeszcze inne, pokrewne,
lgnęły tylko do masy przyciągającej, do drobniejs.::e.
trzonu, który tworzy mieszczaństwo róż
Profesor uniwersytetu nie zabija Żydów.
nych formatów i eks-własnoś: ziemskl.
Ale ten sam profesor (cytuję fakty autenTyle o chorych. A jakaż choroba? Nie tyczne), w tydzień po pogromie kieleckim
ma dla niej lepszej nazwy, niż dawno wy- wyraża w towarzyskim gronie inteligencji
próbowana: choroba rewolucji. Klasy te daleko posuniętą wątpliwość, czy mord ryzawsze i wszędzie . na reformy socjalne rea- tualny jest tylko legendą. Popiera tę wąt
gowały jednakowo: oporem. Powiedzą mi: pliwość naukowo.
wielu przeciwników ustroju nie potępia reInżynier nie jest człowiekiem band leś
form, ale metody ich realizacji. Odpowiem: nych. Lecz tenże inżynier przyklaskuje w
prawda, ale dlatego właśnie, że metody te rozmowie przy obiedzie aktom NSZ-tu i osą rewolucyjne. Rewolucja (a ta w Polsce
burza się na wyrok kielecki. (Rozmowa zajest faktem i nie jest koniecznym jej atry- słyszana przypadkiem w restauracji przy
butem rozlew krwi) - to nie tylko kieru- ul. Nowogrodzkiej w Warszawie). Inżyinier
nek przemian, lecz również siła ich reali- twierdzi, iż rząd doprowadził kraj do nę
zacji. Czy chorują na treść, czy chorują dzy i że on osobiście ukrywa celowo przed
jest to choroba rewolucji. otoczeniem swe dochody, aby nie czynie
na metody A jeśli twierdzenie powyższe spotka wrażenia wyjątku, aby nie stanowić argusię z zarzutem, że wielu opozycjonistów umentu „Za". (Menu ob:adu: raki, chłodnik,
znających zasadę obecnego ustroju „mołosoś z rusztu, koniak, melba).
ostatecznie technikę jej
głoby scierpieć
Publicysta opozycji nie uprawia saboprzeprowadzenia, gdyby nie „obcy" klimat
duchowy, który narzuca się tradycjom kul- tażu. Ale ów p!.Iblicysta rozsiewa wokół
turalnym narodu", to upewnię się w moich „konfiskowane przez cenzurę" rewelacje, że
racjach. Rewolucji towarzyszy bowiem ów w Czechosłowacji górna granica personelu
nowy klimat, obcy nie tradycjom kultural- w przemyśle niepodlegającym unarodowienym społeczeństwa, ale formacjom ducho- niu wynosi 500 robotników, a w Po sce 50.
wym klasy panującej, tradycjom odziedzi- Przemysł polski ulega zatem sowietyzacji.
czonym po klasach, które panowały daw· Na pytanie (rozmowę prowadziłem osobiniej, najdawniej. Demokracja ludowa w ście), czy wie, że mimo tej różnicy przePolsce nie zrywa ciągu· kultury, ale zahacza mysł czeski został unarodowiony w 70°/e,
go o wartości, które dziś mogą pobudzić polski zaś tylko w 40°/o, publicysta przeWiem, że swą fikcję
twórczość kulturalną.w przeciwieństwie do milczał odpowiedź.
innych, wygasłych. Kto nie chce ich uznać, „sowietyzacji" rozpowszechnia nadal.
kto się przed nimi broni - choruje od reAkademik walczył w czasie okupacji z
wolucji.
hitleryzmem; narażał życie za wolność.

.

Dziś w dobie moralnej i materialnej klęski
faszyzmu, zbiera grupę kolegów, aby wysłać do Hiszpanii list ze słowami hołdu na
ręce gen. Franco (zdarzenie prawdziwe Kraków). Patronem tego kółka jest przedstawiciel świata dojrzałego, ex-ziemianin
z kresów wschodnich, ex-major, dawno
zresztą w stanie spoczynku, iigura dysząca
nienawiścią do wszystkiego co ludowe;
·Mam bowiem głęboką pewność, że anty- światopogląd typu Arakczejewa, przemiesemityz·m polski nie jest dziś niczym inszany przez wszystkie mesjanizmy i somonym, jak tylko narzędziem obrony klas
sierry.
chorych przeciw rewolucji. Nie jest to proPrzykładów wiele. Znalazłoby się wię
blem żydowski, nazwa ta straĆiła wszystkie
swe racje i swój odrębny zakres: zjawisko cej, zbyt są, doprawdy, liczne. Wymieni·
często spotykane,
przestało istnieć samodzielnie. Antysemi- łem celowo właśnie te tyzm w Polsce nie ma już autonomicznego znane każden;m nieomal „z rodziny" podłoża, jest paroksyzmem, jednym z wie- aby wykazać, że Kielce i „milion" to tylko
lu, skurczem warstw rozdrażnionych rewo- szczyt konstrukcji, złożonej z ogniw po·
lucją. Rewolucją, a więc: treścią przemian, chodnych, lecz jakże jednorodnych. Jeszmetodą ich realizacji, nowym kierunkiem cze krok dalej, a spotkacie czło~eka czynachyleń światopoglądowych, z nich wy- stego, o usposobieniu kordialnym, tolerannikłych, elementem ludzkim, przez nie wy- cyjnym w stosunku nawet do spraw draż
ło!1ionym, nowowyrosłym układem związ· liwych, o pewnei tylko sumie zastrzeżeń:
k6w zewnętrznych im towarzyszących. „jestem chrześeijaninem, potępiam mordy,
Przeciw polskiej demokracji ludowej broni ale doprawdy Żydzi pchają się zbyt ma'!!osię w tej chwili grupa społeczna, która u- wo; rzecz jasna-postęp, ale robotnik sam,
wierzyła we wszystkie złe wróżby, jakimi panie narzeka na państwowy kapitalizm ... "
ją karmiono. Grupa ta uważa się za zgu- Jest to tzw. reakcjonista uczciwy. Najła
bioną lub co najmni~j za zagrożoną. godniejszy stopień choroby.
Czym? Niewiadomo. Powtarzam - choWięc wracamy do rzeczy. Jak leczyć
roba ner\vów: strach bez przyczyny wrze- chorobę? Odpowiedź jest dla mnie jedyna
czywistości; choroba ta zniekształca obraz i prosta. Należę do owych nieszczęsnych
świata.
optymistów, zarażonych wiarą w postęp.
Pogrom kielecki - oto jeden z fragmen- Chorobę należy leczyć według recept potów obrony. Dlaczego jednak Żydzi? Spra- stępu. Nowe urządzenia społeczne narzucą
wa niezawiła: bogate tradycje niechęci nową praktykę. Praktyka kształtuje świa
sprzed wojny, pamięć bezkarności z cza- domość. Olbrzymie tryby pracy wciągną w
sów okupacji, obniżenie wartości żydow swe obroty człowieka, czło.wiek spotka się
skiego życia przez zbrodnie niemieckie, oko w oko z obowiązkiem, od którego speł
nienia zależeć będzie jego los i los ~nnych.
świadome podżeganie od strony zimnych
rachub politycznych, stary nawyk wiąza Wierzę w przyszły stosunek efo własności
nia w jedno komunizmu (wszystko, co jest - do własności społecznej, nie kapitaliswstecznictwem, nazywa się w tej chorobie tycznej. Pierwsza łączy ludzi równi~ silnie,
komunizmem), niezadowolenie z poprawy jak druga ich dzieli. Wierzę więc w perswalosu „kosztem" własnego. zję rzeczywistości. Ta •perswazja uleczy
żydowskiego
Wszystkie przyczyny psychologiczne, a ra- chorobę. Wykaże jej urojenia, de 1iacje.
Tryby pracy twórczej posiadają tę cechę
czej psychopatologiczne, psychologia wyżadnej przyczyny rzeczo- szczególną, że tak jak chwytają nieodparrosła z urojeń cie wszystko, co może być im użyteczne,
wej.
równie nieubłaganie wyrzucają nazewnatrz
Żackej przyczyny rzeczowej, tym może
•
wszelką mierzwę, wszelki nieużytek.
my się pocieszać w owym posępnym obraWierzę wreszcie i w to, że istota postępu
zie krzywdy i krwi i zdziczenia. Antysemityzm polski zasadza się dziś tylko na obse- nie polega tylko na zmianie opinii jednosji, wojna krwawo odcięła go od baz; jest stek, lecz ponad wszystko na wytwarzaniu
równie nagim absurdem, jak milion „nie" się nowych treści. Urodziła się Polska o
na trzecie pytanie referendum. Obydwa są treści ludowej. Z tego punktu będą biegły
dzikim spazmem obrony szaleńca, obydwa odtąd nasze dzieje. Żadna siła nie pocią
mogą być przemijającym objawem szaleń ~nie ich wstecz.
stwa. Ale jak leczyć szaleństwo?
Kazimierz Brandys

chorych; znamy chorobę.
do symptomów. Nie trzeba ich szukać. daleko. Jest ich wiele. Ale
zatrzymajmy się przy dwóch już ujawnionych; wracamy do nich, do punktu wyjoto koło się zaścia, zatoczywszy koło myka: pogrom kielecki i milion głosów
antynarodowych w referendum.
Znamy
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Gwiazdy
mol.el miłej śpiewam,
Bo znam Ją, znam.
Jak dolewałem, tak dolewam
Po brzeg, po sam.
O

gwieździie

ludzkiej kpię, poeta,
I z doił złei.
Nie tutaj, lecz śród gwiazd Moeta
świat duszy mej.

Z

zawiści

A gdy od słodkich ust dotyku
• Zaszumi w krwi,
Nie chcę niebiańskich gwiazd bez tik.V,
Ni gwiazd Ai.
P.rzeloiyl Julian Tuwim

•

*

•

'J ak wiele w tak niewiele dni
I pokochałaś i przeżyłaś.
I w buntowniczym ogniu krwi
Jakże się strasznie przepaliłaś!
Przez jedną opętana my~J.
Czego ty jeszc1.e chciałabyś
Dla duszy, i:;dy w tęsknocie za)ka?
Jak Magdalena płaczesz dziś
I śmiechem dzwonisz jak rusałką,
Przefożyf Julian Tuwim

Do ...
Nłe

ból

się sądów

JadowltycJi,
Lecz pocłtlebstw zdradnych czarem swym:
Nieraz gi<:niusza wśród zaszczytów
Usyp:ał mdły kadzideł dym,
chwalby ceniąc,
u mody gotów już~
Dla swej Kameny uwić wieniec
Z taftowych kwiatów, sztucznych rót,
l(ledy

fałszywe

Byłbyś

Wybacz, ia głośno to piętnuję,
Proroku, mistrzu, wybacz ml,
Na wlenlec z lauru ukazufę
Z goryczą, w której wyrzut tkwi.
Bo k'.edy ;eździec zręczny snadnie
Na grzbiet Pegaza krzepko siadł,
Nie ma nieszczęścla, gdy go sma ie
Krytyki bezlitosny bat.
Przelożyl Seweryn Pollak

.

•

*

„

Ty nie naśladuj: geniusz nie chce cienia,
Wielki wielkościa własna musi żyć;
Chceszli Jak drugi Dorat, Szekspir być,
Przykry twój trud: nie znoszą powtórzenia.
Izraelowi z piewcą wspólne prawa:
Niech nigdy czci bożyszczu nie oddawa.
Gdy, 1'\ick:ewiczu, poeto natchniony,
Widzę cię dzisiaj u Byrona nóg,
Powiadam: wielbicielu uniżony!
O wstań, o wstatl, pamiętaj: txś sam bóg!
Przełożył Mlieczysław Jastrun

Bu n

Elegia

(Żywy obraz)

sto razy modne głowy powtarzały,
ból i klęski ludu to temat przestarzały,
że nie po.ezjj rzeczą są te smutne dzieje,
Wy im nie wierzcie, młodzi! To -się nie starzeje,
Odybyż si~ temat ten zestarz,eć chciał najprędzej,
świat boży zakwitłby! Niestety. Póki w nędzy
Pokorne chłoście biczów wloką się narody,
Jak po .spalonych łąkach wychudzone trzody,
Niech Muza służy lm ł o ich szczęście walczy,
To soJusz najp1ęknielszy w świecie i najtrwalszy,
Gdy triumfalną p!1;iśń śpiewają syte szuje,
Wskazywać im na lud, co cierpi i głoduje,
Po stronie uciśnionych stać w nierównym sporze Jakąż godnłefszą służ6ę lutnia pełnić może?
Ghoćby

narodowi lutnię swą w zapale,
A kto w'le, czy nie umrę nieznany mu wcali'e.
Lecz mu służyłem! Umrzeć będę mógł w spokoju.
Choć nle każdy wrogowi rane zada w boju,
Każdy niech ruszy w ból, nie · myśląc o wyniku •..
Widziałem cud: w ofczyźnie nie ma 'niewolników!. .•
I radosnymi łzy uczclłtem dzień przedziwny.
„Daj pokój, dosyć Już radości tel naiwne}". walcz o cud prawdziwy,
Szepnęła Muza: „Teraz Naród jest wolny. Tak. Ale czy Jest szczęśliwy?"

Zastaję

Struchlała bestia zbuntowana!
Wzdłuż rzędów szedłem, strosząc

Przel0<żył

(1821-1877)
Pochodził ze siery zi·emiańsklej, dziecil1stwo
spędził w~ wsi Gr~zn:ewo ·(gub. Jaros.ta w-

\

Zmrok zapada. Wieczorna w dali gaśnie zorza.
Po łąkach i po niwach, pośród stogów zboża,
Błąkam się zadumany, myśl za myślą płynie,
I pieśń sama się składa w tej ciche) godzinie.
Pieśń, tajnych moich marzeń naJżywsz.e wcielenie~
Trudom wsi błogosławię całym swym Istnieniem,
Na wrogów ludu ściągam przekleństwo z n!ebiosów,
A na przyjaciÓt - siłę i łaskawość tosó~!
I głośna jest pieśń moja! Doliny lei wtórzą
I echo gór dalekich grżmi je! w odz.ew burzą
I lasy się ozwały„. Natura mnie słyszy„.
Ale ten, o kim śpiewam śród w'leczorneJ ciszy,
l(omu poeta pieśń swą i marzenia składa,
Ten, ni.estety! nie słyszy - I nie odpowiada.
Julian Tuwim

ska), gdzie byt świadkiem okrutm~go ohchodzenia się ojca z chłopami p.'lńszczyźniany·
mi. Na unlwersytet uczęszczał w Peter burgu. Już w r. 1547 jest właścicielem czasopis·
ma „Sowremienntk" (,.vVsp61czeny"), W róż•
nych ok.re.sa'°h sw~go życia utrzymywat kon·
fakt z B'elińskim, Czeniyszewskim I Dobr-0·
Jiooowym, Po zamknięc i u przez Pol1c1ie car· Ni·ekrasow redą,guje
&ką „Sowr.em:.en·nlika"
•. Otiecz~twiennyje za.piski", bojowy orga!l
rewol·ucyjnych lutloi\Vców. Pogrzeb Niekrasowa sta·l się wielka politV'Czna demon tra~jn,
zwlaiszcza postępowej mlodzieży.
W przeciwieństwie do romantyków Ni:!'kra·
sow zerwa! z idealizacją ziemiai1stwa, ujrzał
i ukazat w jaskrawym świetle wa:dy szla·ohty
rosyjskiej i odrzuci! całą tradycyina symbo·
likę, zw:ąza:na z foodalizmem. Na\vet przyro·
da o.da·rta została przez Niekrasowa z uroków
poetyczności. Nie,nawiść do posiadacz:v·. do sy·
stemu pai1szczyźnianego dom!1rnje w utwo·
ra.ch te·go poety. Tonem swoich wierszv ra•
zH ucho m: eszczańsko·s.zlachecki•ch krytyków.
naitomias.t ówcześni rewolucyjni demokra.;i
widzieli w n!m swe.~o przywódce i mistrza.
Poidobnie iak nasza Konol)nioka, 01pi·ew:i dolę
ohło·pów i pierwszy \V'PWWadza rob'l•tnika do
poezji.
W świadomości Niekrasowa toczy się usta·
wiczna Wll'lka miGdzy poczuciem obywait.el•
skMm a poezią. N:ekrasow sam przedstawia
swa Muzę w posfaci chłopki, zbitej knutami,
lecz pelnej giniewu i buntu .
Lirvka iekraSQIWa mie! za si~ z gorzką i
ka•l'cąca saityrą oraz parodią. Niek.rasow rozszerza tematykę poezji przez WJ>rO'Wadzenie
do ~ifej za:gadnjeń spotecznych; jest to poezja
utyl~tarna, konkretna, oparta 11rn maieriale ży•
wym, zwią.,,ana silnie z .rzeczY1Wistościa hi·
storyczrna.
•) Z mającej wkrótce s~ę uka.zać naktadem
Sipófdz. Wytl ..• Czr'lelnik" antol·ogii p.t. „Dwie·
ścic lat poezji rnsyjskiej" w o;pracowanju
Mieczysława Jastruna' i S=weryna PolLa'ka.

Przełożyła Joanna Guzówna

ABRAhiOWICZ (1800-1844)

Informacji udzieli placówka Polskiego
Biura Podróży „Orbis"
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Julian Tuwim
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Czy z pola dojdzie mnie żniwiarzy śpiew roboczy,
Czy pochylony chłop za pługiem wolno kroczy,
Czy to przez łąkę świeżą, w.esół i beztroski,
śniadanie ojcu niosąc, biegnie chłopak z wioski,
Czy kosy zgodnie dzwonią lub błyskają sierpy,
O jednym ciągle myślę: „Czy iuż chłop mnie! cierpi?'• ·
Wciąż dręczące pytania zadaję tym polom:
„Czy znośnleJsza się stałaś, nędzna chłopska dolo?
Czy wolność, co n ' ewolę długą zastąpiła,
Zmieniła losy ludu? Czy choć śpiew zmieniła'?
Czy jakaś nowa nuta brzmi w dz1,ewczęcej pieśni,
Czy nadal tak bezładnie dźwięczy i boleśnie?„.''

Przełoży~

brwi,

I tych upadłych na kQlana
Kolanem w zęby aż do krwi!.~

Złożyłem

(1874)

t

,„Jak wicher pędzę więc z Riazant,
we wsi tumult, ruch ••,
No, usłyswli swoje, dranie!
I wszyscy na •kolana buch!

Że

BORATYN~KIJ (BARATYNSKIJ) JEWCiENIJ ANATOL WINOGRADOW
Wyb'.foy poeta !>lei:idy pus.zkinows1dei. Wywodz:t •;ę Z'.! starego polskiego rndu, k.tóry
prne': , . s:ę do Rosji w xvn w. Boraityński
urodd s,„ w „wieku elegii", należał do pokol~nia poetów, którzy w dziełach s\vYldll dawaili
wyraz na.strojCJilTI deklasui:.icego się zie<miań·
stwa pierwszy;ch dziesiątków XIX wi•eku. Nie·
które motywy liryki Boratyfiskiego wy;przedzają romantyzm ty.pu puszkinowski~go, zbli"
fają poezję jego do symbolizmu, za lclórego
j){Jlprzedn:ka uchodzić ;noże.
Utwory Do·lH+* i „Ty nie naśladuj„.'' zwrócone sa do Adama Mickiewicza. Pierwszy utwór zaw'.·era aluzje do negatywnej oceny „So
netów Kry:msJdch'' przo;.z „krytyków i re.cen·
zentów warszaw~~ i ch". \V drug:m wi,ersz.u
Bonty1'iski wymawia Mickiewiczowi uleganie
w „Konradzie Waillenro·
wpływom Byrona
dzie''.

*)

BARWY CZASU*)
Rankiem 7 grudnia, Henryk Beyle, którego listy przed dwoma dniami niedość uwchodził
ważnie przeglądał Arakczejew razem ze swoim kuzynem Kajetanem Gagnon do kawiarni Olivieriego w Wilnie.
Beyle zdjął futrzaną kurtkę i rzuciwszy
ją na okienny parapet obok drewnianego
stolika, zamówił kawę i obfite śniadanie.
Henryk Beyle, uczestnik włoskich pochod6w Bonapartego, niegdyś dość pełny
i barczysty, teraz był szczupły i zgrabny.
Rysy twarzy zaostrzyły się; widać na nich
było ślady wielkich fizycznych cierpień.
Tylko oczy, zimne, mądre, trochę niezwykłej ciemnoniebieskiej barwy, patrzyły na
świat ostro i przenikliwie. Wąskie bokobrody pierścieniami schodziły ku podbródkowi.
- Słuchaj Henryku, nie mam siły jechać dalej. Jestem zupełnie rozbity i zopowiedział Gagnon.
staję w Wilnie, - Jak chcesz, - odparł Beyle. - Tylko nie radzę zostać tu dłużej, jak trzy dni,
a nawet za trzy dni nie ręczę.
- Tak, lecz Wilno jest zaopatrzone w
zapasy dla stutysięcznej armii na okres
trzech miesięcy; powiedział mi o tym dzisiaj Jomini.
- Zapominasz jednak, że nie ma tych
stu tysięcy nie tylko w Wilnie, lecz w całej armii. Resztki wojsk są tak niewielkie,
że przez trzy lata nie zjedzą wileńskich

zapasów; nie potrafią nawet obronić swoich składów.
- Jednak Maret przywiózł królowi Neapolu rozkaz, aby pozostał przez tydzień
w mieście, zebrał wszystkie wojska i oczekiwał posilków, które cesarz przyśle z
Wąrszawy.

tewski pełne są Wiadomości o rozruchacn
robotniczych w An.glii. Tkacze w wielu
okręgach zbuntowali się i zniszczyli maszyny; w Londynie mi~ły miejsce krwawe wypaaki; trzydzieści tysięcy żolnierzy
i policja uśmierzały buntowników. W obronie ich wystąpll jakiś poeta - lord
Byron.
Beyle nic nie o~powiedt.iał. Patrzył
przez okno i d.!szył się cichym z:iułkiem
żydowskiej ulicy, gd;:ie ni~ ma krzyk.5w
i wrzasków, ani chaotyc..mci i dzikiej fali
ludzi og'irniętych zwierzęcym strac;1em .
.Lewą ręką dotykał 'o.:!J:.r6dka, j?.kby
·chcąc spravidzic ::zy do'-::-zc udało mu się
dziś ogolić; 6m.;cją-:: się ;:r~yriomniał soł>ie

zdziwienie ~nhfr;tra Daru, gdy nawet ,._.
trudnym dniu przepra\V-y przez Berezynę
„jego kuzyn Beyle przybył dokładnie ogolony". · Słuchając Kajetana myślał o
tych, któr~y nie zdążyli przeprawić się
przez Berezyn~. 'Jdzie sę ':eraz? Cesarz
śpieszył się; rzucił wszystkich na rastwę
losu i tylko niewielki oddział neapolitań
skich strzelców z naczelnym marszałkiem
Stendhal (Henryk Beyte)
dworu generałem Duroc i adiutantem
Moutonem eskortował otwarte sanie. Do
- Nie wierzę ani w posiłki z Warsza- sań wsiedli mameluk Rustan i tłumacz,
wy, ani w nowy trzystatysięczny zaciąg. oficer Wąsowicz. Był dwudziestoolimio
We Francji wszystko stanęło; na północy stopniowy, trza3kaJ~!CY mróz. Lód wyprzerwano wyrób tkanin; nie będzie w co trzymał. Neapolitańscy kawalerzyści kłu
ubrać żołnierzy.
sem zajęli górę na prze2iwległym brzegu.
- Myślę, że jest to zjawisko ogólne.
„Piszę do Pauliny, że znowu gćft:ów jeWc„craj przegl~dałem miejscowe gazety stem zacząć służyć „J ego Cesarskiej Mouktóra
Stendhalu,
o
*) frngiment powi.eś·ci
Zarówno Kronika Mińska jak i Kurier Li- ści", - _:nyśh1l Be~e, - a „Jego Cesarskrkarże się nalklaid·errn Spóldz. Wyd. „Książka".
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Mość" rzucił armię i tak spieszy się z wyja·z dem, że kiedy Hoderdorp w ślad za
Caulaincourt'em przyjechał na Pohulankę już nie zastał „Jego Cesarskiej Mości".
Tak ucieka „generał Bonaparte" rozkazaws~y .oddziałom arm;i, aby trzymały się
w Wilnie. Dobrze jednak, że ten list tak
jest napisany! Jeśli ktoś go przejmie, nie
WZ'budzi żadnych podejrzeń. To krótka,
zupełnie taktowna kartka 'Z armii do krewnych we Francji, bez najmniejszej aluzji
do rozczarowania jakiego doznałem przekonawszy się, że cesarz jest dezerterem".
Kajetan spał. Beyle czuj<!!C bezwład w
nogach, siedział nieruchomo.
„Jednak w Wilnie .mamy zapewniony
na kilka dni spokój. Czy należy posuwać
się dalej i korzystając z zakończenia urlopu wyprzedzić armię, czy też powinienem zatrzymać się tutaj i nabrać sił do
dalszej drogi?"
Przypomniał sobie wczorajszą rozmowę z hrabią Duronel, wileńskim komendantem.
„Zabawni są ci arystokraci, gdy nagle
opanuje ich pobożność. Zamiast tego, by
zabrać się do dzieła, hrabia zamawia mszę
w kościele św. Jana. Jak można myśleć
o takim głupstwie, jak msza, w tak poi niebezpiecznych chwilach?
ważnych
Wielkie charaktery i światłe umysły uległy degeneracji od czasów Encyklopedii.
Czy nadejdzie tak; czas, kiedy jasne i proste rozumienie praw materii określać bę
dzie wzajemne stosunki pomiędzy ludzkimi społeczeństwami?"
Przypomniały mu się wieczory spędzo
ne w Paryżu w domu przy ulicy du Bac,
na czytaniu ulubionych książek. świetne
stronice francuskich materialistów, ludzi
niezależnej myśli i wnikliwych badań dały mu niezachwiany spokój w życiu,
wniosły światło czystej analizy i jasnej
dialektyki tam, gdzie ludzie zazwyczaj
budują fantastyczne dorp.ysły, albo stwarzają sobie fałszywe konstrukcje dla zawładnięcia cudzą myślą i wolą. Potem
znowu wrócił do myśli o Bonapartem.
W głowie migało mu: „Rosja ... społeczeń
stwa ludzkie ... pierwsze jasne w_yobrażenia
o rzeczach tego jedynego świata, do którego całkowicie należę i który zarazem należy do mnie, aż do chwili, kiedy rozpadnie się ta najcieńsza substancja, z której
składa się mój mózg umieszczony w tej
oto czaszce".
Pierwszych lekcji materializmu udzielał
Beylowi w czasie obu rewolucji wspaniały
człowiek, geometra .-iazwiskiem Gros, mieszkający w Grenobli. Był to jasny i ścisły
umysł. Gros w sekrecie przed rodziną brał
ze sobą małego Beyle'a na zebrania do
Klubu Jakobinów. Gózie znajduje się teraz ten zawzięty zwolennik republikańskiej
Francji? Jakim cudownym odpoczynkiem po religijnych bzdurach księży, uczących Beyle'a z woli ojca, były jego lekcje! Republika ogłosiła, że duchowni, którzy nie złożyli jej przysięgi, znajdują się
poza prawem. Ojciec ukrywał jednak
ks'ięży w swoim domu, na strychu i w piwnicach, w spichrzach i stajniach. Wypeł
zali s!1mtąd jak karaluchy ze szczeliny,
śmierdzący i brudni, w zatłuszczonych
sutannach, i zjawiwszy się w małym po~
koiku przy ulicy des Vieux Jesuites poże
rali ogromne ilości jedzenia. Oni też uczyli małego Beyle'a łaciny i zasad religii
katolickiej. Jedno i drugie było dlań w jednakowym stopniu wstrętne. Opat Raillane zbił ucznia, gdy odmówił on napisania bezsensownego poematu o musze, która w czasie lekcji wpadła opatowi do
szklanki z mlekiem. Chłopiec miał opisać
to zdarzenie wierszem, po łacinie, a ponieważ z uporem odmawiał, ·Raillane zaczął mu tłumaczyć, że niewypdnienie
woli duchownego s.kazuje nieposłusznego
chłopca na wieczne męki w piekle. Beyle
„nie miał nic przeciwko temu", lecz o musze pisać nie chciał. Po chłoście, którą
przerwało dopiero wejście dziadka, starego Gagnon, bywającego niegdyś u Woltera, opat musiał ustąpić uczniowi. Był to
pamiętny dzień. Stary Gagnon w pantoflach i pończochach, czarnej, jedwabnej
kamizelce i białośnieżnej peruce z trzema
rzędami pukli, był wyjątkiem w rodzinie.
Kpiący i łagodny odprysk minionego wieku, miał we krwi żar włoskich przodków;
swoją mądrą ironię zawdzięczał filozofowi
z Fernay. W domu jego przy placu Grenette, wszystko było zupełnie inne i t).iepodobne do domu Beyle'ów. Nie było wstręt
nych, śliskich schodów, ani drzwi obitych
żelazem, jak w dornu ojcowskim. Była
tam za to cudowna s..,klana galeria, od
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góry do dołu porosła winem, pełna świa
tła, wielka, przestronna, zakończona wejściem do tajemniczego pokoju-biblioteki,
gdzie tyle rzeczy zabronionych udało się
chłopcu przeczytać. Dziadek wydał około
tysiąca franków na zakup Wielkiej Encyklopedii Nauk, Sztuk i Rzemiosł. Jak bardzo musiało mu na tym zależeć, aby przy niewielkim stosunkowo dostatku wydać tak wielką ilość pieniędzy na zakup
Encyklopedii Diderota i d' Alembert' a.
Tego dnia, gdy opat Raillane zbił chłop
ca, Gagnon nakłonił księdza, L~- zrezygnował z tematu Mucha w mleku i wiiął się
raczej do Horacego. I zamiast zmuszać
do czytania rozwścieczonego Henryka,
który nie wiedział co zrobić z pociętymi
starzec sam wyjął
dyscypliną rękoma książkę z kieszeni i zaczął czytać i komentować tekst, zwracając się do opata i wnuka naprzemian.
Dobrze pamięta ten dzień. Ojciec, Cherubin Beyle, wszedł właśnie w chwili,
gdy starzec nówił słowa: O Rus! Quando
te aspiciam? Horacy Iubii vvieś. Sam, podobnie jak Epikur. pielęgnował swój ogród,
i wiejski dom przedkładał nad głośny
Rzym. Stąd okrzyk O wsi! Czy szybko
znowu cię ujrzę? Cherubin przerwał teś
ciowi słowami:
- Skłonny jestem również tak zawołać,
lecz w innym znaczeniu i z innego powodu. Rewolucja zaszła zbyt daleko. Jedyny
ratunek od nieporządków i terroru - to
Rus, ściślej mówiąc - wojska rosyjskie.
I oto drogi opacie, niechaj ksiądz wspomni moje słowa: na pierwsze okrzyki Francji: O Rus! Czy szybko zinowu cię ujrzę?
- cesa:-z rosyjski przyśle swoich żołnierzy,
aby przywrócić francuski tron legalnym
królom.
.:___ Wątpię, drogi bratanku - odpowiedział Gagnon, zawsze nazywający zięcia
bratankiem, - żeby gramatyka łaciń.ska
chociaż
>vybaczyła panu tę grę sł6w,
Rosja, jak słyszałem, jest właśnie ogromnym stepem z.„ wioskami - Gagnon za-
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to słowo, - jednak nie należy
słowa Russie wyprowadzać z łacińskiego
rus. Co zaś się tyczy sądu pana o republice, to zapamiętaj, że dążenie ludów do
słusznego i doskonałego sposobu rządze
nia właściwe im jest w znacznie większej
mierze, ni·ż dążenie arystokracji do zachowania równowagi innych stanów. Natura
stworzyła człowieka wolnym. Dziecko rodząc się nie wybiera sobie ani tytułów, ani
przynależności stanowej i będąc prawidło
wo wychowane, ma takie same właściwo
ści umysłu, jak każdy inny - jak to świe
tnie w Rozprawie o rozumie powiedział
Helwecjusz. Czy postępu;jesz pan rozsąd
nie, di:ogi bratanku, cofając czas wstecz,
przyspieszając jego bieg, lub obrażając się
na historię, jeśli wiesz, że jest to bezcelowe? Ja także nie mało cierpię przy dzwię
ku wystrzałów na placu Grenette, lecz powiem panu otwarcie - nie wierzę, aby
terror był fantazją jakichś tam szaleńców.
Ludzie pragną takich warunków, w których. mogliby swobodnie wykazywać swoje zdolności, a nie chcą wcale modlić się
o przywileje dla szlachty. Co się tyczy rosyjskiego cara, to jestem pewny, że pomoc
otrzymana z tego kraju Scytów, może tylko pogorszyć sytuację naszej ojczyzny.
Czcigodny panie Gsgnon, mówisz
pan okropne rzeczy! Przypomnij sobie, jak
ci łajdacy stracili króla!
- Jakże go nie stracić, jeśli to zdrajca!
- wykrzyknął chłopiec.
I, mimo interwencji dziadka, Beyle został po raz wtóry ukarany, już nie przez
księdza, lecz przez ojca. Dziadek chciał
schować chłopca pod połę karni2elki, lecz
Henryk nie zgodził· si~ na szukanie schronienia i opieki: przecież miał cierpieć za
swoje poglądy polityczne, on - dziesię
cioletni republikanin!
I oto teraz siedzi Beyle w Wilnie. Republika dawna przestała istnieć. Francja
znowu znajduje się w ślepym zaułku. Żoł
nierze rosyjskiego cara ścigają resztki francuskiej armii, które niepowstrzymanie dąakcentował

żą na zachód. Stracono ·.vszystko. Zdaje
się, że nie ma już nic do strac~nia, prócz
życia. Każdego dnia można było tysiąc ra·

zy umrzeć, gdyby nie twarda decyzja po·
zostania za wszelką cenę wśród żywych.
Podczas tei strasznej drogi na Wilno trafiały się pustkowia, gdzie nie było ani jednej sadyby, w której można by się zatrzyPróba przenocowania w jakiejś
mać.
karczmie przydrożnej kosztowała nieomal
życie. Kiedy:1 nocą trafili na chatę, która
stała uj;!::ryta w mroku. Na stukanie nikt nie.
odpowiedział. Brama wisiała tylko na górnych zawiasach, lecz drzwi były zamknię
te od wewnątrz, - widocznie ktoś tam był
i nie otwierał. Bijąc pięściami i napierając
ramionami, Beyle z trudem otworzył
drzwi. Ogromna postać zagrodziła mu drogę i rzuciła się na niego. Wystrzał z p(stoletu rozświetlił izbę. Trup, który przymarzł do drzwi zwalił się na podłogę. Dziesiątki znajdujących się przy stolach i ścia
nach nagich i objedzonych przez wilki trupów ototzyło Beyle'a. Wszyscy zamarzli
i zlodowacieli; w powietrzu unosił się charakterystyczny i straszny zapach śmierci.
Konie na podwórzu rzuciły się w bok.
Beyle skoczyJ na ganek; jeszcze na czas
zdążył chwycić za uzdę oszalałego konia.
Wszystkie inne zerwały postronki i chrapały, całe w pianie, jak w gorący ·dzień.
Gdyby te konie pognały w śnieżne przestrzenie, śmierć byłaby nieunikniona. Sanie opierały się o bramę szopy. Słychać
było okropną bieganinę. Przez okno pod
samym dachem, jeden za drugim, wyskoczyło świeqc oczami pięć ogromnych, sytych wilków. W każdym razie tyle naliczył
Beyle, wystrzeliwszy dwakroć z pistoletu.
I oto, w końcu, Wilno. Spokój i perspektyv;a dalszej bezp'. ecznej drogi. Jednak
Kajetan już nie drzemie, lecz śpi głębo
kim, mocnym snem. Próba rozbudzenia go
kończy się niczym. Jest trzecia i pół po
południu. Czas wrócić do siebie na ulicę
r1 nta.
Zamkową. i iść do k ·
•r
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autor „A Grammar of nie mało troszczyły siię o wartości proceduralne, jeżeli spór toczył się o cel, któremu
te waT'toSci m-ialy służyć".
i 1944) tom essayów ·n a 1tematy polityczne.
W aitm'Osferrze niepewnoś.ci i wzaj.emnych
J esit t-0 podsumowanie jego ro7JWażań zapodejl'Z!eń rodz) się stracli, który paraliżuje
wantych w poprzedn~ch pracach o demoStrach zrozmysł realistyczny polityków.
krnqji w epoce przełomu.
drony zarówmo v. naruszenia równowagi spoLaskii w pełrui u:Iaje S'ob.ie :;prawę z wynaruszający
łeczmej, sltrach jako eleme!llit
iąitkowośc.i i niepoowltaztzalnosoi1 naszej epolk.i.
m~ęcłzynarodowych
stosunków
stabiJ.izację
głębi
uświadomienie sobie
Uważa on, że
roocłgrywoa w wywodach Las!Giego troclię
przewrotu i zasięgu przemian jest niezbę
lę... klucza angielskiego, przy pomocy któdnym warunkiem zroirumienia dokonujących
rego ołlwiera on bez ~rudu mroczme poc:łiwo
się procesów Gpołecz'ny.ch i poili.tycznych.
j e po1i•tylki na pr.zesitrzenro w.ieków. N~e moż
„Nie można pojąc charakiteJJU naszej epo- na s,ię oprzeć wrażeniu, · że Las.ki podpo1ki, jeże1V do n:iej n~e stosować miary cza- rządkowa t obrazowi
ścisłość
literackiemu
sów Reformacji".
naukowe.a. W przecenianiu roli strachu nie
}uż same tytuły ro;z;ckiałów są znamien- jeslt, ZJresZJtą, Las!Gi w angielskiej publicyllle dla tonu, w jakim utrzymane są „Roz- styce polityc7ineJ odosobniony. Strach, jako
waża·nia" Laskiego. (O duchu naszych cza- przemożny cz.Y'llnik poEtyczny wysuwa rówsÓ!W, Rewoluoja rosyjska, Sens faszyzmu, 111ież Bevridge (Pz,ice of Peace).
Harold J. Lasih

w
głośnych
Polćtics" i szeregu innych ~iecie d!zieł - iwydat w czasie w.ojiny (1943

P~zes.łanlki międzyZaszJcrute demokracje,
Niei!llllliej, Laski jasno wicki grzechy an111arodowe demok!racji, Aspekit międlzynaro
gielsikiiej polityki po piel'Wl5(lej wojn:ie świa
kontrrewolucii" Wolność w
dowy, Groź.ba
towej, jej słabość i chwiejność, kitórej motplanowej demokracji).
to można by określić: po nas potop! Laski
poszczególnych 11o:z.dlziałów WJJ!raiwdzie
Referowanie
1111i·edwuznacznie
osltrożnie, ale
mijałoby się z celem. Nie jest to dlzielo nau- fom11UJIU(je za'J1Lut
konkrebny pod adresem
kowe o zwartej konstlruikc,ii. Ta sama myśl polityki "brytyJLS'kiej, że jej pociągnięcia tłu
podejmowana jesit wielokrotnie w rót.nych maczą s.ię chęcią skierowaruia agresji faszysfonm1ułowaniach, czasem spnzecznych.
s.towSikiej przeciw ZwiąZJkowi Radzileckiemu.
Ale w tym ko.n:tekśoie wydaje mi się, że zaDIAGNOZA
które zostały
rzut stabości i chwiejności,
Niemo~ośc ugruntowania beizpiec.zeńsl!Wa W}'5Unięte IJJa czoło mają drugorzędn,e zmazarówno w s.tosu'nikach wewnętrznych, jak i czeme.
ów chamiędzynarodowycJh spowodowała
• Diagnoza, iktórą awtor wyswwa, jako obomiędzywojennym
rakterystyczny w okres.ie
wiąz'lljąaą dlla naszych dzasów br~mi: „Albo
upadek prawo11Ządnosci. O odbudowaniu jej
klasa średnia bęcłz,ie wspótp.racowała z robotnie mogto być mowy przede wszystkim dlanikami, tak jak sito lat teffi"..t arys.tokracja
teg<>. że brak było oclpo1W1iec:łnicli. przesitanek
miała dosyć ro'.ZIUIIIl!U, by pój~c na W1Spó!psycholog~czmych. „Formy prawne są przegwahowna
mieszczańsl!Wem, albo
pracę z
strzegane jeżeli> ludzie czlują, że mają wspól
rewolucja stanie s.ię nieuruiknioną ... "
ny cel w żyiciu ... Żyjemy w okresie, w któpodlsitawy naszego
rym kwestionowane są
życia społec.znego. W takich oikr.esach moż
REWOLUCJA ROSYJSKA
ność utrzymania praworząclinosci jest zawsze
Laski wielokrotnie uwypuik la . rolę i znaminimalna... Czasy, ja1k nasze zawsze olcmtczenie rosyj~!Giej rewol'l.l'cji, która dla XX
wieku ma to 'Z'naczeni·e, jaki·e dla XIX w.
•) Ha!'old J. LaSi'ki. Reflections on the Revo
To/też trzeba
Rewolucja Francuska.
Lution of our time, London, .A:llen & Un'wi111, miała
perspe,k odpowiedniej
iz.
spo1riZ.ec
inią
a
·
n
•
umieć
1944, s. 367.
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tywy. Możemy tylko o tyle zroz•umiec rewolucję rosyjską, o ile uz.namy ją, jako pierwszy stop:eii gruntow.nej przebudowy zasad
Jeśli tego
s1 połecznych zachodniej kulhury.
z;u-;>ełnie
n~e przyjmiemy, nje zrozumiemy
charakteru rosyj$kiej rewolucji (str. 42). O
rewolucjonistach rosy:s1kich mówi Laski jako o duchowych potomkach jakob:nów,
czlo!lllkach amerykański:ch komitetów rewolucyjnych i agitatorów armii C 'o ,,.eJia.
Spoleczeńs·~wo radzieckie jest w jego o::raah
w
rów111;e nowe, jak to, któr·e rodziło się
XVI w. lub po 1 789 r.
Laski nie szczęch,i· komplementów usitrojoradzjeckiemu za gospodarkę planową, rów
!llouprawnienie kobiet, rozwój nauki czy likkwestii
widację a·nalfabetyzmu, rozwiązanie
narodowosc:•o wej czy system penitencjarny,by gładko przejść do ostrej krytyki. Niestety,
romvażan:om tego rozd:z.iału brak dostatecznego pogłębienia. Zagadnienia dyktatury proletamatu, jednego z najtrudn;.ejszych w s·o cj.ologii i prawie nie. da się załatwić stóweczkiem „diCJtatorship", jeżeli nie chce s.ię
zejść do poz:!omu inwekltyw w &tylu „czerwony fas•zyzm". Nie możma roZJważac kweS1tii
zwiąozanyoh z dyktaturą proletariatiu, zosta-mwszy na bo-ku rolę, jaką w us.troi•u radzieckim odgrywają rady delegatów praeiu.ją
cych. Nic d'z)wnego, że zarówino w odn,iesie·
niu do faszyzmu, jak i bolszewizmu Laski
używa terminu „dyktatUra pa·Jltii".

wi

Nie iJJ>TZeszkadza mu to jednak w i'nnyom
rozdzilale (The foter.nal Conditions of.Dembcracy) pneciW1Stawic faszyZJmowi bolszewizmu,
jako opartego na poszanowaniu godności
ludz.1k·:ej, tej elementamej zasady, warunłmiją
cej ro'ZIWÓ!j zaohodnjej cywifoaoji.
I

Laski uważa za podstawowy błąd Rewolucji Rosyj~iej u'tworzenie III Międzynaro
dówki. Tak ważna w oczach historyików ruchów społecznych dramatycz.na walka między
mienszewikami a bolszewdcami została załat
wiona jednym zdaniem, bez próby wn~knięcia
w merj!Jurm sporu, od którego wyn:~u zależa
ła ruie tyl'ko organizacja samodzielnej partii
marks.i.stowS1kiej ale i losy w:elkiej rewolu1cji,
a Lenm został ponadto jednym tchem ohar-
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ezony osobistą odpowiedzialnością za po'Wstanie faszyzmu.
Takfe „gdyby" mogą prowadzić daleko, ale
&ą za to bardzo obo·s.ieczme. Gdyby ówczesine
pa11tie socjalistyczme nie poierały 11 swoich"
imperialistycmych rządów, gdyby zdecydowalli:e stanęły po stronie ciężko Zimagaiją.cej się
rewolucj.i rosyjskiej nie byloby trzeciej mię.
dzynarocłówJci.„.
Lasku tak pisze„. jak gdyby ówczeS:ne partie soc,jal."styc.zme były paritiami doby frO'll'tJu
ludowego.„ i zapewne dlatego urwa:ii!l. za :zbędne rozprawienie się z rzarz1U1tami Lenina,
skiero\Vanymi przec..w wodzom Il-ej mięcłzynarodówkii.
każdym raZiie rozwiązanie III-ej między·n arodówki, zresztą jiUŻ po napisaniu książki
przez Las:kiego, p:•lnie podważa tę swoistą fi·
loźofię „ais ob.".
Mówtiąc o przywódcach partii t kierownikaoh pańsllwa radzieckiego - Lasik.i stara s.ię
czytel·nikowi .narmcić fffloją wjz;ję tego ustrojti, jako nekomo dla Anglika 111iesłyclianii'•e
obcego, odległego i niezrozumiałego. Lask.i
sądZJii, że mamy w Związku Radzieckim do
czynienia ze SM'oi.stym /kultem, rktóry ma cechy religicme. Z jednej strony bałwochwalcze
uwielbienie mas, z drugiej pl'zekonanie (Laski mówi; „relig'ijne") przy-.vódców o swo'.m
posłannictwie. Autor prz..ywołuje cienie Cromwella, Mahometa, Lutra i Kalwina, by /Uczynić obraz bar&'.ej przekon}'iWlujący·. Na polskim grunc=·e tego rodzaju próba tlumaozenia
zachodzących w
procesów socjolog· ::znych,
:nowa.
społeczeńsitwie radz:eckim, l!lie jest
Konstain,ty Srokowski 1111~eżyjący !PUDliic.ysta
„I. K. C." w „Elicie bolszewjckiej" d0<szedł
do podobnych 1korukluzj,i. W książce n~e brak
ataków personalnych na przywódców komunistycznych, przy czym nie bez zdz:'wienia
dowiadujemy się, że Stalm, .mie :z:na wogó]e
europejskiego socjalizmu".
„Dialektyka była w istoC:e - rp'.sze w in.nym miejscu Laski - idealną filozofią gruIPY eikstremistów, przekonanych, że posiedli
IW'.eczną prawdę i pewnych, że wszyscy ich
przeciwnicy i krylycy n:gdy nie mieli racji"
(str. 80). Prawdopodobnie ruch neoencyklopedysitów, powołany do życia we Fra111cji j,uż
po nap:sani.u tej ksóążki, wyjaśnił Laskiemu
zagadkę dialektyki'~) . N'.e można się oprzeć
wrażeniu, że autor polemizuje z przeÓH:iikami, >któl'zy mają ideologię stworzoną przez
n;ego samego.
naj,pilJakże słuszmie p'.sze sam Laski:
niejszym zagacłn:eniem rewolucji rosyjskiej
jes.t potrzeba jej zrozum:eniia, a n:1czego nie
spotyka &ię rzadziej. Ta „potrzeba zrozumie1I1ia" zapewne sprawiła, że Laski stanął na
czele „misji dobrej woli", która po dwóch
latach przygotowań znalazła wre5zcie drogę
do Moskwy.
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SENS FASZYZMU
Laski zgadza się zasadniczo z oceną marksistowską, że faszyzm zastąpił kapitalistyczną demokrację bezwstydną

dyktaturą wiel-

k;cli monopoli. I w ty111 tkwi istota

„faszystowskiej kontrrewolucji". Je.śli pominąć zagadnienie żydow.11kie w ustroju faszys.towskim, bogaci zosta:ą bogatymi, a b'.edni biednymi. Nigdy bowiem n:e leżało w zamiarach faszyzmu ZJmienianie podstaw rozdziału
dochodu sipołecznego.
Faszyzm, jako wytwór rozkładającego s.:ę
kapitalizmu mus.'.ał się początkowo oprzeć na
owej armii zdeklasowanych, ,Jctórą reprezep'towali: bezrobo·tny żołnierz Roehm, zdeprai:ntel:gent Rosenher~. zagrożony
iwowany
drobnomie.szctani·n,
przez domy towarowe
w
lumpenproletariusz z Aleksanderplatzu
Berl:!llie i rozczarowana, bezrobotna mło
dzież.
Nieudolności lewicy, która ani nie \lJJil!iała
uchwycić władzy (Włochy 1920) ani stawić

sko„vania nagi.ego bezideowego gwalVu. Doikonali ,,postrac.jonaliz.acji", izab:egu używa·nego częs.to przez uzurpaitorów ~ tyrainów
dla zamasko•wa.nia S1Wojej ni•cości.
Laski podob.nie, jak Marks i Elbgels, najwi ęk,szą wagę przywiązuje do tego, że N:.em
oey nie miały nigdy rewolucji;• klasy średniej.
Stąd bez'.deowość i it.chó11Zliwość •tej !klasy.
Uprzemysłowienie Niemiec - p~.sze Laski 'Podobnie jak Japorui~ było wynikiem soju~nru ludzi interesu z a11mią, arysto'kracją i
lb:1ur•okrac;ą. „Niemcy do końca wojny 1914
•r„ były w gruncie rzeczy pańsitwem 18„wie<:.z111ym, wyipo·sażonym w · lllOwoczesną tech'llikę. Najrw1ięhizym wydarzeniem w ich histor:·i była w ci:u~u XIX 1 XX w. rewolucja,
która inie nastąpJa".
I z tego pomiot1u historytcznego, z tej nieniel!ll)ecka
wyrosła
donosmnej Tewoluc.j.i
·f orma faszyZJID1u: hitlery-:Lm. Cenitralnym zagac:'\ni.e.m'.1em faszyzi111JU je.sit rpyitanie: jakie
warulllki społec'Zln.e umożliwiają takrian wy-

„System, 1kitóry un:ce:;twia wszys~kie Wdr·
tej, jaką ma władza,
system, który jest gotów użyć bez wahania
środka poEityki
wojny, jako naturalnego
narodowej, mu;:. być 2m :szczon7, }eśli ludzkość llll:e ma pójść w niewolę"·
Laski me łudzit s·ę. że m:l"ta1ne zwyc · ę5'two zamknie historyczny etap wal·ki z faszyzmem. Z JJJ:epokojem patrzy w &tronę
Ameryki, gdzie „pod p.:izorem formalnej
akceptacji zasad . demokratyc.Zinyoh, idea
faszystowska głęboko przen'kła w dusze
amerykańs1kich bus:nessmanów" {str. 135).
,Niejeden myślał, zwłasl!cza w epoce
R~osevelta, że na amerY'kańslkic.h robobni'ków \l)rzydalby się H)tler".
społeczeństwa
us•troju
znawca
Laski
w
pisanyah
amerykańskiego w s.łowach
1943 r. wykazu?e no"ewątpliwą dalekowzro-

rzu1tkom ~IPolecznym, jak Mussdi·ni i Hit•l er pochwycenie 'W'ladzy?
Laski bardw trafnie podahwyd~ komedię omyłek, której ofiarą padły niemiedkie
s.fery ko•nserwat}'\'\'1ne, owi jll'Illkrzy wschodnio-pruscy i przemyslawcy reńsb-westfal
scy, kitórzy w!erzylii w 2rze.nikl rwość i rozt:m polityczny Mugenbe;rga, będą1c pewni,
że Hitler będzi e w ich ręku poslusz.nym na„Utożsam!ali, jak zahypnotyzorzędziem.
wani, jego amb:cję ze swoimi ambicjami".
Wierzyli bez.krytycznie, że Hirler osiągną
wsrz.y włac:LZię stanie się i<:.1.'1 c.zło·™iekiem, że
do~wiadczemiem
sob"e
podporządlkują go
i rozumem Sltatys·tóiw. Nikt nie zrozumiał,
że Hi1tler •nP.e ma innego celu prócz władzy.
Nikt lilie zr.ow.miał, że „wyn:>szą zapweczen:!e racj•onalnych założeń p:>rządk·u społecz
nego do godności 1I1a.czelnej zasady rządu"
zaprze.c zenie
{str. 109). „Fastzyzm jako
objekityWl!lego ruchu historii" je:>t z natwry
rzeczy 7Jjaiwć.skiem przejściowym.

tośai za wyjątkit:m

czność.
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tysięcy

„dlaczego.?''

Sergiusz Piasecki, rozgłośny niegdyś w Polsce nie dałby za jej egzemplarz pięćdziePolsce - w latach poprzedzających ostatnią sięciu złotych.
pisarz, autor interesującej powiewojnę Nie jestem Kurylukiem i mogę bez naraw
ści „Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy", bu- żenia demokracji polskiej na złą opinię,
przeszłością oczach Piaseckiego nie odpowiadać na żad
bujną
swoją
dzący sensację
przemytnika - bandyty i kryminalisty, wie- ne ze stu pytań. Ale co będzie z Kurylukiem,
loletni więzień Rawicza, Koronowa i święte który musi pod groźbą kondemnaty odpowiago Krzyża, piewca anarchicznej wolności dać, dlaczego gazeta PSL jest wydawana w
i awanturniczego życia, ogłosił w Nr 148 złej szacie graficznej i dlaczego - co naj( 443) z dn. 30 czerwca br. emigracyjnej ciekawsze - on, Sergiusz Piasecki 11 pisarz
„Gazety żołnierza" artykuł - list otwarty polski, który jako samouk wydostał się
do redaktora „Odrodzenia" p.t. „Dlaczego ?" z przepaści życia i stał się literatem, ukaList nosi datę: Warszawa, 27.IV.1946 r.
ich braci
głębinowy
zując ludziom świat
z marginesu życia, który ma rzeczy napisao cóż chodzi w tym liście otwartym
ne i ogrom materiału do nowych powieści",
artykule Sęrgiuszowi Piaseckiemu?
- powiada o sobie Piasecki
jako indywidualista, kochają.cy wolność, papsychologicznej,
trzący na życie ze strony
gardzący polityką, szwindlem, handlarstwem,
sadyzmem, przemocą. i blagą we .wszelkiej
postaci i pod każdą maską . „ Byłem w wię
zieniach sześć razy. W sumie odsiedziałem
czternaście lat.... Jako pisarz zdobyłem uznanie i rozgłos w Polsce i zagranicą„."
To prawda - i to pięknie, choć charakterystyczna pogarda· Sergiusza Piaseckiego
dla polityki w latach ciężkiej walki polskich
pisarzy demokratycznych i polskich demokratycznych polityków z przejawami „szwindlu, handlarstvva, sadyzmu, przemocy i bla·
gi" rzuca szczególne światło na post:i.ć i idektóry wedle własnych
ową postawę tego,
słów „sympatyzował z lwowską grupą pisarzy i poetów komunizujących" i z pismem
„żyłem

„Sygnały".

Ale to narazie nieważne. Dość na tym,
autor „Kochanka Wielkiej Niedt,wiedzicy" po długich podliryzowanych wynurze-odpowiednich
niach i zawarowaniu sobie
że
moralnych stwierdzeniem,
uprawnień
„przed wojną zdobył d1:1żY r~zgłos w Kraju
i za granicą, a w czasie woJny bezkompromisowo walczył z okupantami w szeregach
Polski Podziemnej, nie patrząc na ponętne
propozycje hitlerowskie"_ (czego .nie próbujemy nawet kwestionowac), sta:w.~a ·:i;neszczęs
nemu redak'~o:·o··:i „Odrodzema az sto pyżądaniem odpowiedzi
tań z kategorycznym
na wszystkie sto:
„:i'iaznaczam, - pisze - że proszę o odpowiedź na wszystkie pyta1ia, a nie na niektóre, lub na fragmenty z nich. „Nie umi?.szczenie listu (na łamach „Odrodzenia" przyp. mój - S. R. D.) będę uważał za
strach przed polskim U. B. i rosyjskim N.
K. G. B„ demokrację po1slq. za fikcję, "'- dziaS.R.D.)
łalność Pana ( t. zn. Kuryluka za wysługiwanie się imperializmowi rosyjskiemu".
Ładny kwiat! I co ma teraz robić Karol
Kuryluk?
Sergiusz Piasecki i tak okazał się dość
miłosierny dla redaktora „Odrodzenia". Mógł
przecież postawić mu nie sto, a sto tysięcy
i odrazu obwołać go „zdrajcą napytań rodu" i „moskiewskim pachołkiem" w słusz
nym przekona.niu, że Kuryluk napewno niP
zda tak kłopotliwego egzaminu. Czyż to ni('
byłoby prostsze, niż stawianie takich pytań
jak:
„Dlaczego w Rosji przywrócono reakcyjne tytuły wojskowe i złote naramienniki?"
„Dlaczego zamieniono tytuł komis::i.rz na
minister?"
„Dlaczego w Warszawie nawet trudno kupić gazetę PSL, a. w innych miastach to prawie niemożliwe, nawet za cenę 50 zl., za egzemplarz? I dlaczego ta gazeta jest wydawana na tak lichym papierze i w złej szacie
graficznej, wówczas, gdy Polska jest zasypana dobrze wydawanymi pismami propagandowymi?"
Nie wiem czy wojskowe tytuły pułkowni
ka lub generała jako bkie, same dla siebie
nosi'i
mogą być re2.kcyjne lub postępowe je wszak:<:e i Jakub Jasitlski i Koźci:.iszko
i Mierosławski, którzy nie byli reakcjonistaże

twardego, zdecydowanego op:>ru-Niemcy,fas;yzm przeciwstawił wielką aktywność. Pły
eksploatowanych
nęła ona z demagogicznie
uczuć narodowych i braku jak:chkolw'.ek zasad. Laski-w zgodzie z Rauschningiem pow1ada, że faszyzm we wszystk:c1h swoich
formach jest w grun·cie rzec:zy niczym i.nlllym, jak pozbaw'.onym w:szclkich zas<..d nihil!zme.m (:>tr. 187). I dlatego poszu•k!wa·
h~tleryzmu
filo~oEcz'lej
n1a genealogii
(Kant, Fichte, Hegel, Nietzsche) je&t IZIUpeł
l!lie bezplodne.
Gang&terom i wyrwtkom (outlow's) nie
potrzebna filozofia. Laski n=ewątpl"wie ma
gangsterzy posł,użyli .s··ę mi.
rację, nicmnieJ
zamaSltrzępkami niemieckiej filozof:i dla
Wiem,

że w Warszawie „Gazetę Ludową"
można wszędzie dostać za pięć z1otych, a tu
i ówdzie za dwa, że wydawan1. jest n'.\

•) Man.ifest Enq klopedii Odrodz enia fran~1\1yśl papierze takim samym jak i inne dzienniki
cuskiego w Polsce 01H1ihil·:.kowal.a
i że poza Sergiuszem Piaseckim nikt w całeJ
W\sipókzesna" Nr. 1.

uważa, że„.

Niech teraz

Kuryluk

odpowiada

przed

śwfatem i swoim sumieniem, „dlaczego tak
łatwo załamali się i poszli na usługi wiadomym sferom bez mała wszyscy nasi publicyści i literaci w kraju,'' tylko on, autor „Pią

Piasecki, którego
tego Etapu", Sergiusz
duch wypowiada się tam, gdzie chce sam,
~ nie gdzie i jak każe Ministerstwo Propagandy", tylko on „musi milczeć, tułać się,
na życie i marnować czas
ciężko zarabiać
zami2.st pracować na właściwym mu polu
literackim?"
Dlaczego?
Dl~cze.'50 tak łatwo załamali się Staff, Nalkowsk::>., Wiktor, Gojawlczyf.:.;ka, Iwaszkiewicz, Parandowski, Dąbrowska, Makuszyń
ski, Tuwim, prof. Kleiner, Broniewski i tylu innych, tylko on, Sergiusz Piasecki, sam
jeden jak nowy Rejtan, zwalił się obnażoną
piersią na wschodnim progu Rzeczpospolitej
- i trwa.
Ech, Seriożka, nie strugaj wariata!
chciałoby się powiedzieć językiem „Kochanka
Wielkiej Niedźwiedzicy". Wszakże nie jesteś
sam, duraczek! Bo i Hemar dochodzi, też
Kato nielichy, i Jan Emil Skiwski gdzieś się
wreszcie odezwie. Towarzystwo niegorsze od
tego, którego sugestywny opis można znaSergiusza Piaseckiego.
leźć w twórczości
Więc poco ten ton fałszywy?
Co do mnie, proponuję, Panu, panie Piasecki, co innego? Wymianę pytań na zasadach clearingu.
Oferuję sto tysięcy „dlaczego" w dowolnych ratach miesięcznych po pięć lub dzieściśle tak
sięć tysięcy pytaii. Zaznaczam, jak i Pan - że pro!lzę o odpowiedź na wszystkie pytania, a nie niektóre lub na fragmenty z nich. Niewywiązanie się przez Pan:i. z tego drobnego klopotu uważać będę
za dowód . że nadal Pan wysługuje się „wiadomym sferom", którym wysługiwał się Pan
pr~ed dwudziestu pięciu laty„. W przypadku
wyrażenia przez Pana zgody na moją propozycję, zobowiążę się w swoim własnym i pozostn.łych pisarzy polskkh imieniu odpowiedzieć Mu na jego pytania.
Nanzie chciałbym od Pana otrzymać
równie dokładną jak i szczerą odpowiedź na
·
pytania:
1. Dlaczego i w jakim charakterze graobszasował Pan przed ćwierćwieczem po
ra<'1l J 1twy, Białorusi i Rosji?
2 Dbczego i za co przesiedział Pan czternaf'cie lat w więzieniach?
3. Dlaczego ja uważam, że zdanie „Ja
pctramem pisać nawet w więzieniu sanacyjnym, lecz pod batem obywatela ministra nie
i pisarzem
człowiekiem,
mogę, bo jestem
śmiałym, wolnym wewnętrzne, a nie literacką prostytutką" jest w ustach byłego agenta . dwójki" śmieszną przechwałką ?
Dlaczego, co wolno wojewodzie? .„
I wreozcie, - powtarzając za Panem czy Pan obecnie n'lp1·awdę czuje się już uczciwym człowiekiem i" co Panu się śni po nocach?
Mógłbym jeszcze Pana zapytać, dlacze~o
Wilhelm II nosił czerwone szelki, lub dlaczey.o pol:okim cul:rem karmiono nie:;dyś w
WiPlkicj Brytanii t~zodę chlewną. ale te pytania pozostawiam sobie na po!;:)m. Narazie
mi ich szkoda, t::i.k j~k tamtego cukru.
Widzi Pan zatym, że co się tyczy metody szantażu, którą lada emigracyjny chły
stek usiiuje nas tu ws?ystkich poustrzelać
- to nie takie to proste. A dlaczego? Dlatego, że niech ż~.1>1 nie po::.lstawia łapy tam
gdzie konia k•1ją..
Warszawa, w sierpniu 1946 r.
St. R. Dobrowolsk\

.

„Jest mo:Z.liwe1 że powojenny w:pływ Arne
rylki będzie raczej reakcyjny, niż po5'tępc>"'
wy. Wi.ększość amerykańskich business.ma·
nów im są potęż.niej1si, tym bard.ziej n.i.ena·
refo!1Illy
D.eal'u"; uważają
widizą „New
spolec:z:ne ja1ko zaprneczenie poprawy go·
'siJ>odarczej". Istotnie, wiemy, j1Uż dziś naipewno, że T ruma.n 111ie jest konrtynuatorem
atomowa
poli1tyki Roosevelta. Dyplomacja
oparta o Siwiatorwy sys.tem baz, próby usill!le pozbawienia Organizacji Narodl5w Zjepraktycznego
jakiegokolwiek
dnoczonych
znaczenia, stanowisko zajęte w szeregu konkretnych zagadn:.eń, jak .n;p. w sprawcie Hiszipanu, wszySitk<> to zdaje się pollwiel'dzać
trairn.ość pr;zewid'ywań Laskiego.

PERSPEKTYWY POWOJENNE
Romvażainia Laskiego 1I1a temat konieczodbudowy organ1'zmu m:oędzynarodo
wego w miejsce Ligi Narodów &tracily na
Naro·
Organizacja
akbualności, ponieważ
dóiw Zjednoczonych stała się fakte.m. Natomiast jego ocena powojennej roli N'.emiec
zasł.ug1Uje na uwagę. Wychodząc z izaloże
tnia, że sprawa organizacji pokoju, 'to spraw
ekonomicznego
wa właściwego planu
skali światowej, Laski zastanawia &:-ę, j.aką
Wypowiada się
rolę wyznaczyć Nieme.om.
Zdecydo wanie przeciw ,,agraryz.aaji" Nie,•
ln<:ec. Argumenty jego są dziś up.arcie po•
przeciwnikćw
wszystkich
,~·tarzane przez
„Od,przemysł.ow:e
poczdam"Okich.
1Uchwal
'nie" Niem'.ec doprowad7iłoby - jego zdado katastrofalnego spadku stopy
niem 'życiowej ludności. Byłoby to poW'tÓrzeńiem
„najgorszyah szaleń&tw Traktatu Wersalskiego" (s<lU'. 230). Okazuje się więc, i.e
zwycięzców I-ej wo•jny
nie pobłażEwość
była szaleńs.llwem, ale właśnie zasłużona supoczdam;k:ch. Laski chce
mwość uchwał
oddać lll'a usługi planowej gospodark·i świa
przemysłowy Nielta calkow.•ty potencjał
miec.. Cięż.ki przemysł niemiecki ma s~.użyć
'Celom i:ok-0jowym. Przemyst ten i siła romogłyby się przyczyn. ć
bccza ncemiecika
przemysłowego
potencjału
do odbudowy
reason
•k:ajćw zni&zczcnych. („.1 iSee no
v·hy, for a period, the res.:iurces of German
man.power and machines should not be
employed ~n help~ng to repair the dama3e).
Laski. który w:ele m'.e:'sca pośw:ęca groź
bie odrodzen"a się kontrrewolucji w s~.a
mach (With the d.efeat of ł-liitler, an Am~·
r:ca d:imi•nated by Rg Buss"ness would rap:d!y become the ch'.ef patron of cou::·'.erstr. 280) i trafn :e przewidurevolution tje, Że Ameryka będzie musiała · d:ikonać
cez.a•ywybor·u m'ędzy eimper!abtyc.znym
tzmem a na•wiązan=em do tradycji J effe~·3o·
na, nie chce widLieć, Le rady'kalne od;>rzemyslowienie N:emiec. je&t jednym z pod3lawcwych wa:-unków ugruntowania pobju.
N:e wolno przemilczeć, i.e Laski majduje su1cv, e s!cwa rc·tęrirnia dla polit}~i
dla dyplomac i
brytyjskiej w fod:ach, i
ang'.elskiej w ogólnośc", która - jak ironizrządzeniem opatrztflj~mniczym
zuje ności w 50 % wywodzi się z jednej jedynej szkoty w Eton„. „Naszym na:iwię1kszym
i prawdziwym n:ebezp'e·czeństwem jest to,
że w im'.~ demokracji i wolności n:Gzczyrry demokrację i wolność". .Słowa te
chcć wncwicc!z-iane w innym czasie i w
zachowały swój pelinnym kcntekke ny walor i w d::ib'.e rząd&w Labo·ur Party.
ff·s zp•nia i GYecja są tego wymowną iluności

1

str.acj~.

przep•owadz'wszy
Laski,
konkluzji,
tem,peramentu polemikę z odrodzonym amerykańsbn Ja;;sez-fairyzmem (Lip- ·
pmann) wypowiada się za systemem planowej gosipodarki, która jedynie może zagwaW

pełną

1rantować wolność w demokrację.
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KU.tNICA:

TADEUSZ GRZEBIENIOWSKI

ZE SPRAW ANGIELSKICH
ANGLIA I RESZT A ŚWIAT A

Bardzo wybitny i szeroko popularny publicysta obozu whigów w pierwszych latach ubiegłego stulecia, profesor filozofji
moralnej i wychowawca społeczeństwa 1 Sidney Smith, w następujący sposób określił
zadanie organizacji państwowej: „Celem
państwa jest pieczeń barania, ziemniaki,
wino czerwone, dzielna policja, uczciwi sę
dziowie, gościńce wolne od zbójców, kościoły, w których można skę modlić według
upodobania". W ten sposób przedstawiają
się, według popularnego wykładu, kategorie myśtenia o istocie państ va. Z określe
niem tym wiąże się pojęcie warunków, od
których zależy salus reipublicae, a równocześnie wypływają zeń wnioski o drogach działania politycznego zarówno w
sprawach wewnętrznych, jak i w stosunkach z zagranicą. Bo myśl o uzależnieniu
eg~ystencji Anglii nie tylko od odpowiedmego rozwiązania problemów wewnętrz
nych, lecz także od pożądanego dla niej
porządku gospodarczego w świecie, leżała
u podstaw ustawy z r. 1846·X·).
Idei wolnego handlu w skali wszechświa
towej torować poczęto drogę jeszcze w
końcu XVIII w. W zastosowaniu praktycznym, idea ta miała, z jednej strony, dźwi
gnąć Anglię wraz z innymi krajami na
wyższy poziom bytu materialnego, z drugiej zaś, zapewnić ludzkości wieczne zbawienie od przekleństwa wojny; powszechna pacyfikacja zdawała się być nieuniknionym następstwem triumfu nowych pojęć
o gospodarce światowej. W ideę wolnego
·handlu wierzono niezłomnie jako w zdrój,
z którego spłyną błogosławieństwa na cały
rodzaj ludzki. A jeśli owe błogosławień
stwa miały przede wszystkim spłynąć na
Anglię, przed innymi narodami również otworem stała brama do obiecywanego raju. Nadzieje owe i dążenia zyskały na sile
i zasięgu ękspansji w rewolucyjnym roku
1846. Wizja zbliżającej się chwili ziszczenia marzeń o zbawieniu ludzl~ości pod znakiem wolnego obrotu towarem i pienią
dzem śniła się nietylko ekonomistom i politykom, lecz i przedstawicielom świata literatury.
Typowy rep_rezentant poezji
wiktoriańskiej, Alfred Tennyson, w natchnionych swych wierszach wskazywał na
widok '!n!ebio;:; pęczniejących od handlu",
· a w związku z tym zapowiadał bliskie otv:arcie ok~esu powszechnego pokoju i ogolnoludzkich celebracji, z chwilą
„Gdy zamilknie bicie bębnów, a zwinięte
sztandary bojowe
Złożone zostaną w Parlamencie
Ludzkości, w Federacji Narodów".
(Locksley Hall)
Stuletnia idea żyje po dzień dzisiejszy.
Mimo odmiennych warunków gospodarczych i licznych przesunięć w systemie
światowych sił politycznych, współczesna
dyplomacja angielska wykazuje i te same
metody i ten sam kierunek dążeń, realizując tennysonowski utopijny „Parlament
Ludzkości" c~y to w postaci chybionej „Ligi Narodów", czy też obecnej „Organizacji
Narodów Zjednoczonych".
Jednakowoż
pierwotnej, czysto angielskiej inspiracji udzieliły się ostatnio wpływy amerykań
skie, a myśl o kierowniczej roli Wielkiej
Brytanii. w dziele przebudowy świata i jego pacyfikacji musiała zrezygnować z dawnego prawa wyłączności i oddać się w
służbę bloku narodów anglosaskich.

*

Już w dawniejszym okresie swoich dziejów, na długi czas przed uż~otnie~iem
idei wolnego handlu, uważała się Angha za
powołaną do regulowania spraw między
narodowych, przede wszystkim w odniesieniu do kontynentu europejskiego. „C'est
pour Anvers que je suis ici"; tymi słowa
mi, hipotetycznie włożonymi w usta Anglika, tłumaczył Napoleon punkt wyjścia
i kierunek kroków angielskich na terenie
kontynentu. Antwerpia była dla Anglii
symbolem, którego świętości broniła od
czasu zapoczątkowanej po pokoju w Utrechcie polityki „równowagi sił" w Europie. O symbol ten walczyłti. przed Napoleonem, o symbol ten wypowiedziała wojnę
Niemcom w r. 1914. „O jedno małe miasteczko w Belgii więcej im chodzi, aniżeli
o starożytne państwo polskie", żalił się
J. U. Niemcewicz („Dziennik podróży zagranicą"), gdy, jako wysłannik Rządu powstańczego w r. 1831 daremnie zabiegał
na Downing Street o interwencję na rzecz
polskiej sprawy listopadowej. Nie będąc
zawodowym dyplomatą, nie orientując się
w drogach i celach polityki brytyjskiej, nie
dostrzegał
Tiemcewicz znaczenia Antwerpii - symbolu.
Druga połowa ubieo-łeg-o stulecia przyniosła wielką. zmianę na kontynencie europeiskim. Wyrosły bismarkowskie Niemcy,
których widok nie mógł nie skłonić Anglii
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„Kuźnicy".

do refleksji nad koniecznością odpowiednich
korektyw w jej stosunkach z Europą. Mimo pewnego cienia, który od strony Niemiec padał na pole angielskich zainteresowań kontynentalnych, do roku 1914 sprawy układały się na ogół, w sensie dla Anglii korzystnym. Jako bardzo wysoko przez
An(5lię ceniony producent, czerpały Niemcy surowiec z zamorskich krajów Korony
angielskiej. Płaciły wartościową walutą,
którą brytyjscy poddani zza mórz oddawali lojalnie krajowi macierzystemu w zamian za towar z Manchesteru i innych ośrodków lekkiego, czy też ciężkiego przemysłu Wielkiej ·Brytanii. Towar niemiecki przedstawiał wprawdzie niewątpliwie
groźną
konkurencję
dla angielskiego.
Wszakże w imię lojalności, a równocześnie
z wiarą w jego bezkonkurencyjnie wysoką
jakość, kupowano wyrób rodzimy, chociaż
od niemieckiego droższy. Zresztą ogólna
zamozność pozwalała wówczas nie zwracać uwagi na różnicę w cenie. Na skutek
współzawodnictwa
z Niemcami, pozycja
strat po stronie przemysłów angielskich
była, mimo wszystko, pozycją poważną.
W ogólnym jednak bilansie, w zestawieniu
z ogromnymi wpływami pieniężnymi ze
strony Niemiec, jako odbiorcy surowców,
względna waga strat angielskich traktowana była stale jako quantite negłigeable.
Tak więc, na odcinku handlowym stosunków angielsko - niemieckich konta w „City" przedstawiały się dla Anglii wybitnie
dodatnio.
Z konsyderacji nad tym stanem rzeczy
urobiła się w „City" niezmienna forma
myślenia o roli Niemca, jako pożytecznego
dla Anglii kupca i przetwórcy. Tego rodzaju myślenie, przerwane przez pierwszą
wojnę światową, odżyło po r. 1918. Odżyły
dawne konsyderacje, a na ich podstawie
wytworzył się krytyczny stosunek do sposobu załatwienia sprawy niemieckiej w
Wersalu. Uważano, że postanowienia traktatu pokojowego były dla Niemców krzywdzące, gdyż spowodowały ich zbyt wielkie
osłabienie gospodarcze, co wiązano przyczynowo z angielskimi kryzysami gospodarczymi w okresie. międzywojennym;
Niemcy stały się niezdolne pełnić dawną,
dla Anglii ;pożyteczną funkcję w strukt irze gospodarki międzynarodowej.
Myślom tym nieodłącznie towarzyszyła
tęsknota za okresem niezmąconej pomyśl
ności w długich latach przedwojennych,
kiedy to funt sterlingów, lord gospodarki
światowej, dyktował swoją wolę;
kiedy
kupiec z „City" przyjeżdżał do Paryża,
Berlina, Warszawy, obejmował rezydencję
w hotelu i rozsyłał miejscowym kupcom
swe bilety firmowe, a ci kołatali doń o towar angielski. Z tęsknotą myślano o tym
w niepomyślnym okresie międzywojennym,
kiedy kupiec z „City" przyjeżdżał do Paryża, Berlina, Warszawy, ale już sam musiał kołatać do miejscowych kupców, oferować im towar angielski i zabiegać o jego
kupno.
Zmienione postanowieniami traktatów
pokojowych z r. 1919 geograficzne oblicze
Europy nie spotkało się, pod pewnymi
względami, z aprobatą ze strony „City".
Nie na rękę jej była, między innymi, delimitacja między Rzeszą a Polską, gdyż
nie dawała gwarancji trwałości stosunków
i pomniejszała szanse trwałego pokoju.
Na wschodnich granicach Rzeszy tliły się
nadal, w przekonaniu „City", iskry pozostałe po świeżo minionym pożarze ; iskry
te należało możliwie najdokładniej wdeptać w ziemię, aby zapewnić Europie trwały pokój i stworzyć odpowiednią dla handlu atmosferę. Na tle tego rodzaju pojęć
i życzeń zrodził się jeden z aksjomatów
„myślenia City", spopularyzowany obrazowo w postaci formułki o gospodarczej
roli Niemca: Let bim eat his bellyful in
the East, and carry on trade with us in
the West - „niech~j nażre się d_o syta na
wschodzie, a z nami handluje na zachodzie".
We wnioskach z tej koncepcji wypły
wających leżało źródło brytyjskiej polityki lokarneńskiej, poddanej wpływom „myślenia City". Uważano, iż Niemcy, przede
wszystkim, zaspokoiwszy na wschodzie
swój apetyt drogą realizacji swych roszczeń terytorialnych, z czasem staną się ponownie tak wartościowym dla Anglii partnerem gospodarczym, jak to było przed r.
1914. Stąd, między innymi, niechęć do
państwa polskiego w latach międzyw·ojen
nych, jako do czynnika fermentu na wschodnich granicach Rzeszy, utrudniającego
normalizację stosunków w Europie.
W „City" nie zdawano sobie początkowo
sprawy z tego, iż źródło fermentu leżało
gdz.ieindziej, bo w samym sercu krzepną
cych po Wersalu Niemiec. Nie brano na
serio napisu na berlińskim pomniku, który
został, ku uczczeniu pamięci poległych w
pierwszej wojnie światowej, wzniesionY,

przez zwolenników idei odwetu i nowej mocą nici biegnących od brzegu, rozsypa-'
wojny o przodującą rolę Niemiec w świe ne po świecie poszczególne części Imperium. ·
Lącznik tak potężny, jak kultura mię(izy..i
cie: Mortuis, non victis, victuri.
Angielska elita umysłowa, obserwując 2J brzeżna, uległ po pierwszej wojnie świato-'
wyżyn polityki i nauki dokonywującą się wej poważnemu osłabieniu na skutek dzia-'
w Niemczech ewolucję w kierunku, którY, łania siły przeciwnej, zwanej Binnenkultur
im wytyczyli victuri, studiując nową ewan- („kultura śródlądowa"); może dojść do
gelię narodu niemieckiego w postaci książ tego, iż związek śródlądowy, który zacieś
ki Hitlera, widząc wyłożone na stół otwar- nia się coraz bardziej np. między Kanadą
te hitlerowskie karty gry o przyszłość Nie- a Stanami Zjednoczonymi i okaże się .silmiec, uległa uczuciom niepokoju. Uczucia niejszy, aniżeli dawniejszy międzybrzeżnY:
te miały wszakże zasięg ograniczony do źwiązek Kanady z krajem macierzystym.
grona nielicznych, szerszego wpływu poli- Stąd, przede wszystkim, jasną jest dla An-'
tycznego pozbawionych intelektualistów. glii konieczność pełnej władzy na Siedmiu
Nad Anglią i jej polityką w dalszym cią... Morzach, aby utrzymać „Klistenkultur" w
gu prawie niepodzielnie panowało „myśle jej dawnej sile i tą drogą salwować integralność imperialną.
nie City".
Panowanie nad morzami, to dla Anglii
Dopiero gdy zauważono, jak Hitler.·
•
pierwsze części swego programu realizuje articulus stantis aut cadentis Imperii.
punkt po punkcie, z bezwzględną konse-<
Jeszcze zanim W. Schtissler opublikował
kwencją, wówczas, w przewidywaniu dal-1 swoją tezę „Das Reich und die Reichsszych z jego strony, z prawa konsekwen- idee", jeszcze zanim Hitler w swych pro-'
cji wypływających, a dla Anglii już bez-1 stackich mowach wojennych zaczął uży-'
pośrednio groźnych kroków, uderzono na wać
prowokacyjnego
przeciwstawienia
alarm. „City", która z uporem odwracała Grossdeutschlaud und Britanien (z celo_,
dotychczas oczy od kart hitlerowskich wym opuszczeniem prefiksu Gross-), da-·
i jak najdalej odsuwała myśl o możliwości jąc w ten sposób folgę swoim, do chwili
wojny, nagle została nawrócona i przeko- wybuchu wojny tłumionym uczuciom i asnana o konieczności zmiany „myślenia". piracjom, do umysłów angielskich przeniBez wahania poszedł za nią ogół angiel- knęła świadomość grożącego niebezpieczeń
skiej opinii publicznej. Stało się to dopie- stwa; brytyjska Klistenkultur musiała być,
ro latem roku 1939. Rolę swą odegrała, mimo Hitlera, za wszelką cenę, uratowana,
pod tym względem, przede wszystkim pra- Niemcy zaś mogły egzystować nadal ku
sa, rolę pomocniczą pełniły mnożące się pożytkowi Anglii, ale w ograniczeniu do
publikacje (ciekawą zwłaszcza była seria swej własnej Binnenkultur na kontynencie
broszur oksfordzkich p. t. „Oxford Pam- europejskim. Jednakowoż o destrukcji Niephlets on World Affairs", z których jed- miec w sensie życzeń francuskich i polskich
na, z niemieckim, w cudzysłów ujętym ty- nigdy nie było mowy, chyba tylko, nieco
tułe!Il „Mein Kampf", specjalnie była po- później i to przejściowo, w wojennej pro·
święcona egzegezie ewangelii hitlerow- pagandzie antyniemieckiej. W czasie poskiej). Pogrążone w kwietyźmie społeczeń kojowym, wszakże, niechaj Niemcy gospos~wo ~n.gi.elskie . p~rzuciło nagle , postawę darzą i gospodarczo kwitną, przy czym Anbiernosc1 i prawie Jednomyślnie poszło po glia musi być regulatorem życia nie i!ecantyniemieckiej linii polityki rządowej. kiego i utrzymywać je w odpowiednich
Zasada let him eat his bellyful in the East proporcjach. W wypadku prób niepożąda
z~sto.ła zarzucona; dwukierunkowość, bo nej ekspansji, z ich strony, w zakazaną
me tylko na wschód lecz i na zachód za... przez angielską rację stanu sferę interemierzonego ciosu była zbyt oczywista ' aby sów handlowych, gotowa jest Anglia uciec
mo?'ł'.1 pozostawiać jakiekolwiek w~tpli ... się ponownie do symbolu Antwerpii.
WOSCi.
Jeden z programowych wykładów poli...
W czasie wojny burskiej, Joe Chamtyki hitlerowskiej na przyszłość zawarty berlain (ojciec pr-.cyrodnich braci Austina
zos~ał w ogłoszonej już podczas c'rugiej i Neville'a) został, jako Minister Kolonii,
WOJny publikacji profesora historii na u- zainterpelowany w parlamencie na temat
niwersytecie w Rostocku, Wilhelma Schlis- nowej instytucji obozów koncentracyjnych
slera, p. t. „Das Reich und die Reichsidee". dla Burów, instytucji, która - zdani.em
Te~a była nastę~ująca: W drugiej połowie interpelującego mówcy - była nie do po_,
u?iegłego stulecia Prusy stały się ośrod godzenia z zasadami humanitaryzmu. Mi-<
kiem krystalizacji nowego porządku rze ... nister Kolonii uchylił zarzut argumentem
czy niemieckich. Luźne państwa niemiec- ~onieczności zastosowania obozu, jako
kie ~kupiły się i skonsolidowały dookoła srodka prewencyjnego; zapewnił Izbę, iż
Berlma. Proces zakończył się faktem z wyjątkiem pozbawienia wolności osobistworzenia Rzeszy bismarkowskiej. Obec... stej, więźniowie nie mogą mieć żadnych
nie ~okonuje się, na dalszym i wyższym podstaw do skarg na nieludzkie traktowa-·
etapie, proces analogiczny: skonsolidowa... nie; dodał, iż życie internowanych Burów
:ia dZ!ęki Bismarkowi Rzesza stała się o- jest sielanką w porównaniu z położeniem
srodk1e.m . krystalizacji porządku rzeczy Polaków w takim olbrzymim obozie kon.i
europeJskich. Jak w poprzednim okresie centra.€yjnym jak zabór pruski.
Prusy przewodziły zjednoczonej Rzeszy,
Niemiecka opinia publiczna zawrzała z
tak odtąd Rzesza przewodzić będzie zje- oburzenia. Głos. protestu podniósł, w
dnoczonej Europie.
pierwszym rzędzie, poeta Hermann L1:ins,
Idaa W. Schtisslera sformułowana zo- który w diatrybie p. t. „Germa.nentum gestała dopiero w czasie minionej wojny. gen Schachertum" (t. j. szacherstwo an-'
Kiełkowanie jej rozpoczęło się jednak zna- gielskie w przeciwstawieniu do wysokiego
cznie dawniej, i stosunkowo wcześnie zo- etosu Niemiec) rzucił pod adresem narodu
stało w Anglii rozpoznane ; komentarze niemieckiego retoryczne pytanie:
„Czy
były wszakże nieśmiałe i ograniczone do słowa Chamberlaina należy określić jaka
·prywatnych rozmów elity.
freche Dummheit, czy też jako dumme
Pierwszym, bodajże, oficjalnym głosem Frechheit ?". Następnie, natchniony gnie.J
ostrzegawczym o jej niebezpieczeństwie we.m i nienawiścią ,do Anglii z powodu alu·
było powiedzenie Baldwina w roku 1937: zji Chamberlaina do położenia Polaków w
„Granica Anglii leży nad Renem" .. Ponow... zabo:z;. pruskim, skomponował Lans głoś.J
nie tedy zaczął nabierać znaczenia dawny ną piesn zwaną „Englandlied". Pieśń owa
symbol Antwerpii, jednakowoż bez wpły w stosunku do Anglii, w tonie swoim była:
wu na szersze sfery społeczeństwa.
tym, czym „Rota" Konopnickiej w stosun-'
Przewidziane w programie hitlerowskim ku do Niemiec. (Pierwsze jej słowa „Wir
władztwo Rzeszy nad Europą prowadziło w ia?z-en ~egen Engelland" znane są dobrze
oczywisty sposób do władztwa nad świa mieszkancom b. Gubernii Generalnej z
tem; po dwóch poprzednich etapach kry- barwnych afiszów, anonsujących długo
stalizacji, najpierw Rzeszy dookoła Prus, wyświetlany film propagandowy dla Weht-'
następnie Europy dookoła Rzeszy, na pod- machtu, w okresie największego· nasilenia'
stawie żelaznego prawa konsekwencji na- morskiej i powietrznej ofensywy na An-'
stąpić by musiał etap trzeci: krystalizacja glię).
świata dookoła Europy, zjednoczonej pod
Porównanie z „Rotą" tyczy tylko tonu.'
hegemonią Niemiec. !'{ie trudne były do W krótki czas po incydencie z Chamberlai.J
wyciągnięcia wnioski o stopniu zagrożenia nem fala oburzenia przeciw Anglii opadła.'
podstaw egzystencji Imperium Brytyjskie- Podniosła się ponownie podczas pierwszej
go.
wojny światowej, a potem znowuż pod.J
Sprawy angielskie stały się przedmiotem ·czas drugiej. Podobny charakter miały
badań, po stronie niemieckiej jeszcze w O-' akcje i reakcje po stronie angielskiej. Bykresie dawniejszym, bo jeszcze w latach ły to więc objawy, sadzac po ich przebie.J
przedhitlerowskich dało się zauważyć zwię gu, po obu stronach dość powierzchowne;'
kszone ożywienie zainteresowań sytuacją antagonizm bowiem angielsko - niemiecki
i polityką Anglii. Obserwacja niemiecka ty- nie ma i mieć nie może korzeni tak głebo.J,
czyła, przede wszystkim, tego stadium jej kich,
jak antagonizm między Polską r
życia
politycznego, gdy pod wpływem Niemcami, Francią i Niemcami. Jest to'
wstrząsu pierwszej wojny światowej po- antagonizm periodvczny, wvstenufacy od
częły się znaczyć poważne rysy na gmachu czasu do c110su na tle zm<JP"::i.ń minfl;i:v dwo-'
Imperium Brytyjskiego. Stwierdzono, że ma imperiali:rm„111i o trój„::ib Neptuna i
zagrożona została brytyjska Kilstenkultur hegemonię nad świ ... tem; nie jest to od(prof. J. Hatschek): wspólna kultura, wieczna, obronfl'\ walka o nrawo do życia
przede wszystkim kultura gospodarcza, n<i. własnej, stale 7"""rożone.i glebie.
która poprzez fale oceanów łączy, za po- (C. d. n.).
Tadeusz Grzebieniowski.
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STEFAN OTWINOWSKI

W KRAKOWIE
(List czwarty)
Sekcial'Sltwo. Tak -

mam do niego bez-

1wz.ględną skł,on,ność. Pra widopodobnie dlziedz· icz,ną. Chociaż coraz mniej wierzę w pra-

wo dz.iedzkzenia. Coraz bandJZ·iej przekonyraczej
wuję się do :z.asady u.wa.runkowania
Byt warumk.u;je
b;:.ZiPoś.rednieg·o, aktualnego.
psychikę, jej pr,o.mieniowanie. Takile w senMyślę, mianowisie si;eptianej ·propagandy.
cie, że gdyby nam się udało popraw·ić byt
materialny emerytów licznych, typu krakowS'kiego, wiele wymyślonych plo1ek nikczemnych i zabawnych zni•knęłoby z powierzchmi
'p.oludnLmvej Polski.
Ba.r<Lw źli.'! żyją starcy. Żle i nieprzyzwoicie - żebrzą. Ale i nie żebrzący star.uszkoZa
wie ~kodzą porządkowi s.PQ!ecznemu.
droga jest dla nich dobra infonmacja i rozry'Wika umys.low.a. Nie zorganizowiany dostę.p
do czytelni czasopism. Rozgoryczenie emeryTrud1110
tów jest często usprawiedliwione.
wymagać od starców codzi•erunego h•=roiz.mu.
Zwrócił mi na to uiwagę dzieniiikairz
Trzeba się umieć li1tować nad
Szwa.fca.r.
starością - dos.tar.czać jej karmu dfa wtSzelkiego przeżuwania, w przeciwnym razie karmić się będzie własną pas.sywnością. A bierność jest iza.raźliwa.
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ow·szem, tr·ochę iparaidiokisalny, którym móo kości:!le, ale treść związana z tym systemem. Jaik można podniecać umysty tezą
o bl1ogosławionych skutikach sekciiarstwa d'la
etyik·i, czy.runetl etyki chr.ześójańs.kiej?
wielowiekowym
Tiumacizę się PO!Prostu
SJ.owo,
spJ.e1ndo.rem humaniz.miu. Humanizm.
którym bardizo chętnie posługują się rnzmaici pisarze, dywagujący na lamach prasy kaPrzypomnijmy ludziom prostym,
tolickiej.
Skąd się wzięfo
s1kąd się wz·ięlo to slow10.
wię

pojęcie

legiitymujące

<lzlatalność

literacką

ka.eh. Znęcifa g,o Bibilioteka Jagiellońs'ka. Ale
po Jiól roku by11:ności w Kirakowie straci! na
minie. Nie możt się z.żyć z•e ZJwyczajami
Krytykuue także
krakow~1kich bibliotekarzy.
tra wić
jakość księgozbiorów. Rzeczywiście
biurokratyzm tej wspanialej Jn.stytucji - to
Znaleźć coś posi:;rawa wcale ·nie łatwa.
trzebnego - równie trudna. Trudna nietylko
z powodu incLolencji pracowników czytelni.„
Literatura naukowa polska Z p.e-!ną ni•:!Samowiteg.o wdzięku nons,zalancją lekceważy najfone
po•ważn-iejsze okresy naszej kultll'l'Y·
oświetla je.dnostronnie, łen.dencyjnic, stawianaukoiąc tezę poz.bawioną obiektywizmw
wego.
polonistyka
Bairdzo duto z.ajmowata się
mistyczny.m nurtem w IJ)O:!zji romantycznej.
Nikt nie pomógł nam z.obaczyć w Słowac
kim czy KrasińSlkim zwykłych psychologów„.
Niikt nie dal sy,ntety.cznego oświetlenia refor-

moich przyjaciół, sltrofu~ące mnie za 1 opienanie odlstępsitwa.
I
wir.oscy
tt.uma.nizm 'iJlrzyn i•eśli do Polski
sekciarze w llJIOf.owie wieku XVI-go. Ochino,
entuzjaści
ws,zyscy
Gentiile, Bra1rndrata YSZARD MATUSZEWSKI
Erazma z Rotterdamu., wyznawcy moralnej
Rotterd amu
aiu.tonomii człowieka. Erazm z
nie byt nigdy świętym - ,prz.!ciwni·e - ale
pradziad mój Brazm, rektor A!k.ademii R:aikowicik·ie.j, nosił to obce imię 111ie na cześć świę 
tego, lecz wPWSt IPI•Zeciwnie. Ci Włosi naZamieszczając w Nr 28 „Kuźnicy" artyrnbi'li w ~rakowie, a potem i w innych mia- kuł o autentyżmie, zdawałem sobie sprastach Polski wiele bigos•u. Nie do jedzenia. wę, że wsadzam kij w mrowisko. Jak moż
Pr.zez nastęi1me pór wi~ku bigos róst. Nigdy na się było spodziewać, prócz polemiki spotosobistą, która
w Polsce ani przedtem, .ani po·~em 111ie kon- kałem się z ostrą napaścią
rzecz jasna, mało mnie przekonała o rzekomej niesłuszności moich wywodów. Stała się jednak rzecz zadziwiająca. Używs~
sobie na mnie ile wlezie w uwagach o „belktóry
ferskim ocenialstwie", milicjancie,
zestawia protokół", rozdawaniu kopniaków
i' pryncypialistycznym kaznodziejstwie, nazwawszy moje racje żandarmskimi i prokuratorskimi, a mnie dla odmiany raz Torquemadą to znów swawolnym Dyziem i „SkarCzerwono", zdenerwowany krytyk
gą na
„Wsi" p. Stefan Lichański czyni na końcu
stwierdzaartykułu nieoczekiwany zwrot,
„lepiej. by było nie wprowadzać
jąc, że do dyskusji literackiej atmosfery przypominającej łódzki Zielony Rynek, gdzie sobie kumoszki raz po raz „rozstawiają familię po
kątach". Wyznanie to jest tak rozbrajające
dla każdego, kto czytał mój artykuł, a następnie polemiltę Lichańskiego, że pozostaje
istotnie tylko zdziwić się, jak człowiek oceniający z racji swego zawodu zjawiska humanistyczne, może nie mieć tak dalece poczucia proporcji. Przejdźmy jednak do spraw
merytorycznych.
Lichańskiego. jest
Pierwszym zarzutem
to, że powiązałem w jedno eutentyzm Czeruwagi o autentyźmie, poczynione
nika,
przez krytyka, który do autentyzmu żywt
i poezję Frasika, który za
zastrzeżenia
program poetycki Czernika nie odpowiada.
obowiązkiem krytyka
Otóż moim zdaniem
Kilka miesięcy temu „otrzymaliśmy ogień" sumowano strawy <l111Jchowej w takich ilo- jest nietylko - jak mówi Lichański - „wypUlblicystyczny na temat z,l·ego stosu.n/ku wo- ściach. Nigdy - chy1ba ma krótko
p.rzed szukiwać wszelkie zawiązki, wszelkie kieł
z których może wyrosnąć coś nowełecz.eństwa do)rza!eg.o do d.bieci. Piisal, mię uchwaleniem Kon'Stytucdi 3-g·o Ma.ja. Herezja ki,
dzieci rosła - że trzymać się będę niefor•bu11mego. go", ale także i przede wszystkim ustalać
że jeśli
d.zy innymi, Zagórski literackich powłaściwe związki zjawisk
w Polsoe nie będą lepiej odżywfane, grozi ale za to k.wlLnarnego porównania - ia'k na. między sobą, oraz pomiędzy nimi a podło
narodowi che„·lactwo. Slus.znie. Dzieci ni~ są z.akwasie. Zakwas by! przed1ni. Gdyby ni~ żem, na któr~·m wyrastają. Dopiero ustajuż teraz w ci~m·ię bite. Podbechtane przez reformacj.a, nie mielibyśmy złotego
wieku lenie tych związków pozwala popierać
zag.rozity myśli i literatury. Nie mielibyśmy cywiliza- jak chce Lichański - młode talenty, czyZagó.rskieg.o i innyich literatów,
strajki·em siz,kolnym, jeśli nie dostaną specjal- cji komunikUJjącei się ze światem.„ Zresztą niąc to w sposób celowy, oraz, używając
słów Lichańskiego, „dogadywać się z ludź
nych paczek pożywnych i z czekoladą. Po- w Polsce twórczy ferment skończył
się
mi, uzgadniać poglądy, odradzać, doradzać,
Zw1eclala1iśmy niedawno z komis:ją 'J)raiktycvną 1kJlęSką humanistycznych odstęp
mogło.
cos tam ze swoich poglądów przy pomocy
PCK k·olonie dzi·~oięce na Podkarpaciu, sp.raw ców. Obsku.ran!y.1Jm katolicki ZIWY·Cięż'yt re- bicia pięścią w stół (to Lichański tak twierdz.a,liśmy system rozprowadzania darów pań fo11matów. Najbal1dz·iej zasfi1żeni dlla k•uHury dzi, nie ja) przeforsować,
z czegoś mniej
s.twow eh, społecznych, zagrani.cz.nych. Sy- p.ol-siki~j lwdzie musieli u.chod•zić z o}czyzny. istotnego ustąpić.„.'
Powiązanie programu
stem ten działa oor.aiz lepiej. Dzieci dostają Szli p·nzez Holandię do Anglii. Nazywano ich poetyckiego Czernika z tym, co realizuje
czekoladę. Dobrze Tusposob.ione po czekola- „Braćmi Polskimi" odp.rysiki ich nauki są Frasik i Ozóg i z tym, co głosi Lichański
dzie czyta.ją „świepszczyka" i redaguiią „Mfo· wszędzie do dziś dltlia. Głównie w Aimery- zostało przeze mnie dokonane wyłącznie na
podstawie tekstów, których przytoczyłem w
dą RzecziJ>Ospohtą" na zmianę z BiJem i Ba- ce. Unifaryści amerykańscy ó<lwiedzili nie
swoim artykule dużo, tyle, ile tylko moje
lkkimda\rno kraj woich apostolów. Pisairze, któ- i tak nadmiernie rozrośnięte studium mogło
Byliśmy kilka dni temu na otwarcbu Domu rzy mówią, że są dziś obrońcami humaniz- zmieścić.
Mogę zapewnić Lichańskiego, że
Wypoczynkowego d.Ja d1zieci zagrożonych mu, nie napisali ani stowa o wizycie lck_a- za materiał przykładowy do moich tez
nieogruźlicą. Dom stoi na pięknym podkrn.kow- rzy, wy.z nawców absolutnego miłosierdzia i mógłbym poza tym użyć wszystkich
mę.l wierszy c:ytowanych poetów, i nie tylko
s.kim wz.górzu. Dzi;!ci iprzyw1tały p.rze<lst?.- bezwz,ględnej miłości bliźniego„.
„Perspektywy
artykuł
cały
wykorzystać
wicieli prasy ~chowawczeJ piosenką ,,Pły
Wszystko to powiedziałem mym oponw- autentyzmu", łącznie z miejscami, w któw·
nie Wi·sla, p!ynie, po polsikiei krainie
tom, czekając wyjaśnienia. Skąd w słowni rych autor wyraża swe zastrzeżenia w stohaczyła Kraków. pewno go nie minie„„" Dla ku ortodoksyjnej katoliczki stowo:
huma- sunku do Czernika, ale całą wogóle twórdem:i- nizm? Czy mam je brać <lo łownie, czy rze- czość krytyczną Lichańskiego. Z czego to
lu<Lz.i orientacji battłizi•e•i postę,powei
kra1ty:cznej wyikonaly r.zecz lud•C>W'<\: „Cho· czywiście kościót katoli-cki w Pol ce s•t,oi u wynika? Z właściwości moich tez. Z tego,
że są to tezy ogólne, że według nich wśród
dzi! do rrm:e cal~ zimę - wlJ)Us!ZCZafam go wrót etycz,nej reformy?
zjawisk literackich występuje pewna, dość
m pierzynę" „.Autentyczne. Ml()ż,e by Balic· Prz:i.1parci <lo m.wru odpowiedzieli mi powszechnie
w różny
obowiązująca, choć
ki i Eile pomyśleli skolei o piśmie ~ztałcą· szczerze. śmiejąc się z mojej naiwności oraz sposób przejawiająca się prawidłowość.
cem wyobrażniię niety'ffim w kiernnku IJ)UJbH- indolenci! w używa·niu iigur stylistycznych Lichańskiego
Różnica między metodą
cystycZillym, ale 1 artystycznym. Tir.z-eh.a by humanizm w jozyku P· Male\\'Gkiej to tylko
a moją nie leży w sposobie podchodzenia
metafora.
'napisać śpiewnik, w Mórym anachroni'1.Jllów
do ludzi, i w tym, że on chce ludzi zjednać
nie tuszowalo się SiJ>OSobem a.ż talk frywol* Mauer ·berger prze- życzliwością a ja „przerobić wszystko od
**
P.rzyj.aciel
Adam
moi
a do zet na swój gust". To jest blaga. Róż
n'YIUI.
niósł się z Łodzi do Krakowa, ponieważ z nica leży w tym, że · Lichański widzi inne
***
Bardzo na minie napadlli p.ra;yjacioele z t. 'lJW. wszys.tki.ch rzeczy przyjemnych za najprzy- związki zjawisk niż ja, co innego wydaje
Obazu Katolickiego. Obul!'lza ich nie mój styl. jemniejszą rzecz u•w1aża szperanie w książ- mu się dobrą poezją niż mnie, i dla innych
zjawisk niż ja okazuje on życzliwość. Mogę udowodnić Lichańskiemu cytatami z jego własnych prac, że nie okazuje on ż~d
nych gestów życzliwości ludziom wyznaJą
Nowe książki laureata nagrody
cym światopogląd materialistyczny.
literackiej polskiej klasy robobotniZwiązki, które ja widzę między prograczej i m. st. Warszawy na r. 1946
mem Czernika, tezami Lichańskiego, oraz
poezją Frasika i Ożoga są dla mnie bardzo
że wszystkie te
istotne właśnie przez to,
WŁADYSŁAW BRONIEWSKI
zjawiska znajdują się w podobnym stosunlrn do zachodzących procesów społecz
teoria Czernika uzasadnia
rozwoju:
nego
broń
ł
wiejski konserwatyzm i separatyzm, wier•
sze są ich świadectwem, a Lichański uważa
Cena zł. 35, Cena zł. 55,za najważniejsze zadanie krytyka dzisiaj
zwalczać Majakowskiego i Br. Jasieńskiego,
a popierać autentystów. To wszystko coś
KSIĄŻKA
przecie mówi i jakoś to trzeba nazwać. Według mego poglądu na procesy rozwojowe

Drzewo rozpaczaiqce B a g n e

macji polskiej. Nikt nie z;bliżyl nap.rawidę do
racjonalizmu pol·s kich uczniów Eravrna. Epoka PO•ZOS1taie wylącZlllie w lu.żnych n01ZJPra·
wach, właściwie w dok'llmentach. Dziela klarownego, w:rchowawczeg.o brak. Kto ie nap!.s ze?
pmbsorów
Dwóch, zresztą przytomnych
. krakows<ldch odpowiedziało mi na to - Dlaczego się pan nie weźmie do teg,o?
$tani law Kot pe!ni obowiązki ambasadora w Rzymie. Jan Kott robi ws,zystkie moż
Ji.we i niemożli.we rzeozy - pozatym także
podró0uje„. Może więc rzeczy•wiści•e wziąć
się skolei do pra,cy na'Ulkow~j.
W literaturzę pięknej :zastąJPią mnie moi,
równie jak ja, megalomańscy uczni.owie. w
d~ radę
tańcu Wo j tuś Natanson, humorowi
Wadaw Kubacki.„ Tak, .ale kto mnie ciastąpi w poselstwie w Boliwii?
Stefan Otwinowski

„

ogo wziął

na

za

diabła?

kultury wszystko to są zjawiska w procesach
tych opóźnione lub je opóźniające. I najcieFrasika,
że Lichański, odnośnie
kawsze,
jest ze mną w zgodzie, poucza mnie tylko
że „opóźniony" to co innego niż „wsteczny".
Gdyby Lichański z lepszą wolą przeczyprzekonałby się, że twórtał mój artykuł,
czość mało intelektualnie zdyscyplinowanego poety przedstawiam wszędzie jako rezultat pewnych !Odtiv.ia.ływań, m. in. fałszy
wej teorii estetyczneJ autentyzmu Czernika,
a nie jako świadomy wyraz jakichś dążeń
Nawet sam autentyzm, choć
wstecznych.
ni~
wsteczną.,
ideologią
był niewątpliwie
wsteczneJ
stanowił w ujęciu Czernika siły
świadomie tj użytej bezpośrednio do walki
z siłami postępu. Był odpryskiem w ogólnej

w jakiej tonęła epoka.
Natomiast obecne tendencje krytyczne Liktórą
cała polityka pisarska,
chańskiego,
prowadzi, nosi bez wątpienia znamiona walki z tym wszystkim, co procesy rozwojowe
co stanowi realną siłę dążeń
przyśpiesza,
postępowych. Niech pan nie udaje przerato nie jest gest
żonego, panie Lichański Torquemady, ani apel do ministra bezpiewsteczny
Pojęcia postępowy i
czeństwa.
poza policyjne znamają o wiele szersze,
czenie w badaniu zjawisk kultury metodą,
której pan nie uznaje, i pan o tym dobrze
wie. Pan może nie zgadzać się z naszym,
opartym na ekonomii i socjologii twierdzeniem, że procesy rozwojowe przebiegają w ten
właśnie sposób i twierdzić, że to, co my nazywamy postępem - nie jest nim. Panu
wolno. Musi pan to jednak udowodnić. To,
albo brak przedstawionej przeze mnie korelacji między zjawiskami literackimi a spofali wstecznictwa,

łecznymi.

O społecznej roli poezji Frasika pisze
pan: „konfrontuje on ów świat pojęć i wyprzyp. nasz)
wiejski obrażeń (dawny,
z nową rzeczywistością, wyprowadza go poza zamknięte w opłotkach życie wiejskiej
gromady na scenę dziejów narodowych".
Niech pan to udowodni. W czym to się p!'zejawia? Teksty! Teksty!
Pisze pan: „gdyby Frasik zdołał przejść
na takie stanowisko wobec rzeczywistości
opisywanej w swych wierszach,
chłopskiej,
(zwłaszcza
jakie zdobyli nasi romantycy,
Mickiewicz w „Panu Tadeuszu") wobec rzejego poezja byczywistości szlacheckiej Złota myśl,
łaby najzupełniej uratowana".
panie Lichański. I nic do dortania.
I pisze pan dalej: „od tego rrzełomu
dzieli Frasika jeden tylko krok: wstawienie filtru intelektualnego między materiał
życiowy a swoje dzieło poetyckie, i krytyk
powinien mu zrobienie tego kroku ułatwić".
Zgadzam się! Myślę tylko, że musiałby to
być bardzo duży krol:. Myślę więcej. Jestem
najgłębiej przekonany, że to ja właśnie, stosując moją metodę, pomagam mu krok ten
uczynić a nie pan.
Zgadzam się także, że talent intelektualny jest przecież także talentem i może wiele zdziałać, byle nie wychodził poza właści
wy rodzaj twórczości". Tylko, że w miarę
rozwoju kultury umysłowej, jest to coraz
trudniejsze i coraz mmeJ jest rodzajów,
gdzie nie obowiązuje „filtr intelektualny".
Ten właśnie filtr jest przeważnie 110trzebny żeby ujrzeć w świecie ludzką rzeczywi- poezja była humanistyczna.
żeby
stość,
Umiejętność patrzenia i przekazywania prawdy o człowieku jest coraz ściślej związa
na z postawą intelektualną, jeżeli nawet nie
Dlatego właśnie poezję
racjonalistyczną.
wiejskiej sielanki, która .ialt pan sam
stwierdza jest aintelektualna i w bardzo ubogi i niedostateczny sposób v:yraża prawdę
o człowieku - można nazwać odhumanizowaną.

Chociaż wiersze Frasika istotnie dalekie są
od doskonałości, co zresztą sam pan p1·zyznaje, to nie wiem gdzie znalni pan u mnie
twierdzenie, że poeta ów jest literackim zerem. Celowo w bardzo ograniczonym zakresie poddawałem jego utwory analizie
formalnej, chodziło mA bowiem o co innego.
Formalna dyskwalifikacja dwu jego cytowanych wierszy wyszła właśme od pana.
Określenie jakiejś tendencji społecznej jako
„wstecznej" a zarzut grafomaństwa to dwie
rzeczy różne, choć się czasami pokrywają.
Ani Sienkiewicz ani Krasiński nie byli grafomanami. Nie oznacza to także wołania
o policję. Nie taki djabeł czarny, Tylko kto
kogo wziął za diabła, panie Licht>.ński?
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PRZEGLĄD
3-4 (sierpniowo-wrześniowy) Numer „Myśli
Współczesnej" przynosi nu. wstępie trzy rozprawy z zakresu zagadnień filozoficznych:
prof. Czesława Znamierowskiego „Analiza
oceny moralnej", prof. adama Schaffa „Zasada sprzeczności w świetle logiki dialektycznej", oraz doc. Romana l\farkuszewicza rozprawkę opart!], o anallzę dotychczasowych
oraz o wykład własnej teorii psychologicznej „Ideały wychowawc11:e w przeszłości
a w rzeczywistości współczesnej".

dziecka (M. Wróblewski), - omawia życie
kulturalne środkowo - azjatyckich republik
ZSRR, prawnicza - instytucje własności w
nowym projekcie prawa rzeczowego
(S.
Szer); przyrodniczą opracował dr J. Barski.
Wśród recenzji zwraca uwagę zwięzła i lapidarna krytyka książki doc. Ostrowskiego
o Kołłątaju pióra dr Witolda Kuli oraz recenzja dr M. Serejsldego o l::siążkce N. Assorodobraj.
Pogłosy posiedzenia Rady Teatralnej, do
których należał zamieszczony w „Myśli
współczesnej" referat L. Schillera, znajdujemy także w 3 Nr (sierpniowym) mies. „Teatr". Zapowiadając szczEgółowe sprawozdanie z przebiegu obrad Rady w następnych
numerach, „Teatr" zamieszcza inauguracyjne przemówienie Min. L. Kruczkowskiego,
zawierające wyraz ustosunkowania się władz
państwowrch Polski Ludowej do zagadnienia teatru. Poza tym w numerze znajdujemy
cztery głosy w ankiecie na temat „o nowy
repertuar teatrów polskich": Wojciecha Bą
ka, Walerego Jastrzębca, Wojciecha Natansona i Janusza Strachockiego. W zestawieniu z zapałem jakim tchną słowa
Schillera zastanawiająco
brzmi
sceptycyzm Bąka o „dzisiaj nam dość obcej atmosferze entuzjamu teatralnego". Janina
Yilian - Stanisławska pisze o ludowym rosyjskim teatrze kukieł Sergiusza Obrazcewa. Niewielki urywek z poematu dram. Anny świrszczyńskiej „Orfeusz" daje słabe pojęcie o całości.
Wogóle treść numeru miesięcznika jest na poziomie nierównym: po co

zamieszcza się głupawo napisany wywiad
z Solskim? Solsltiemu to nie potrzebne, czytelnikowi też nie. Kronika „Z życia teatru"
daje rzut oka na pracę teatrów w Krakowie, Lodzi, Katowicach, Poznaniu, Toruniu,
Lublinie i na Dolnym śląsku, oraz zagranicą we Francji i Bułgarii.
Ostatni (15) Nr „życia literackiego" choć
zajmujący świadczy o tym, że pismo to coraz bardziej umacnia swe fortyfikacje w okopach św. Trójcy. Pełen żółci artykuł Romana Pollaka „Dookoła odbudowy kultury
duchowej" czyniąc przegląd instytucji i wydawnictw w nowej Polsce, wyraża przekonanie, że tylko to ma wartość, co się „jak figa
ucukruje, jak tytoń uleży", nie dostrzega nic
wartościowego w inicjatywie młodej polsl{iej
myśll naukowej, nazywając ją całą 11 odmianą radosnej twórczości", a zachwyca się Pigoniem, cieszy się krajoznawczą „Ziemią"
tęskni do „wspaniałych" „Wierchów", i wegnerowskich „Cudów Polski". Niestet:1 obraz
duchowej kultury Polski 11amknięty w rocznikaci1 „Tygodnika Ilustrowanego" czy „Kło
sów" choć yrzeka sentymentem jak koronki
prababek nie może stanowić treści naszej
kultury w r. 1946. O „duchu" w kulturze zachodniej mówi Andre Siegfried w przekła
dzie R. Kołonleckiego. K. W. Zawodziński,
drukując dalsze fragmenty S\',\ego rzutu oka
na literaturę polską z 1945 r.", daje szereg
żywych i zajmujących, choć nic zawsze zyskujących naszą pełną zgodę ocen tym ram na temat prozy.

r. m.

LISTY DO REDAKCJI
mi ilustracjami Czesława Wielhorskiego. Na
tych samych warunkach odstąpię teczkę ilustracji do książki pt. „Panieneczka z pudełeczka"
na poczet której wypłaciłem dnia
30. XI. 1943 roku 50% honorarium. Ilustracji tych również nie otrzymałem i ilustracjo
te będę musinł wykonać po raz trzeci, ponieważ po p. Szancerze podjął pracę kto Inny i wywiązał się w sposób podobny.
Eugeniusz Kuthan.
Do Redakc,?i
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CLAUDE AVELINE

PRASY

. P~of. Znamierowski w pracy swej ustala
oceny moralnej - jako „przeżycia
pochodnego powszechnej życzliwości" analizując kolejno zjawiska z przeżycie~ tym
zw!ązane, jak zjawisko poglądu na świat, jako
ogolnej oceny egzystencja!noj,- stopnia udział':'- czynnika wier~eniowego w ltształtowaniu
się ocen moralnych, zagadnienie powstawania norm i zespołów norm - systemów moralnych. Praca prof. Adama Schaffa porusza centralne, -a że względu na dotychczasowy stosunek oficjalnych katedr w Polsce,
zupełnie dla polskiego inteligenta nieznane
zagadnienie roli logiki dialektycznej w nauc~
współczesnej i jej stosunku do logiki tradycyjnej oraz nowoczesnej logiki matematycznej
Podstawq. logiki dialektycznej jest ncgujP.ca
~. nic~t~rych wypadkach zasadę sprzecznosc1 log1lu tradycyjnej zasada jedności
i walki przeciwieństw. Elementy dialektyki
Istnieją w rozmaitych systemach filozoficznych od czasów najdawniejszych, a rozwój
nauk przyrodniczych w czasach ostatnich
przyniósł potwierdzenie ich istni nia w dziedzinach takich jak np. nowoczesna fizyka
(jedność korpuskularnej
i
falowej istoty
światła wg. teorii fłe Broglie). Klasycznym
przykładem występowania
zasady jedności
1 walki przeciwie~stw są zjawiska ruchu (słynny paradoks Eleat~w). Logika dialektyLódź, dnia 25 sierpnia 1946 r.
czna jest logiką uwzględniającą treść proceDo
sów myślowych w odróżnieniu od logiki forRedakcji „Kuźnicy"
malnej, która. interesuje się tylko ich iormq.
w Lodzi.
Należy zwalczać blędne mniemanie, że diaW zwi~zku z zapowiedzianym w prasie
lektyka i logika formalna wykluczają się długometrażowym fllmem ,;Dwie godziny"
wzajemnie, co zwłaszcza obecnie po podwa- stwierdzam, iż w międ:i:ycząsie treść i ciężar
żeniu altsjomatów
logiki tradycyjnej przez gatunkowy scenariusza zostały przez realilogikę matematyczną., nie wydaje się mleć za zatorów tak .zmienione, że (nie przesądza
sob~ tych
racjl, co w okresie gdy logika jąc o wartości przyszłego filmu) zmuszona
Arystotelesa uchodziła za doskonałość. „Ist- byłam zwrócić się do Dyrekcji Przedsiębior
nieje - pisze prof. Scliaff - jedna rzeczy- stwa Państwowego Film Polski w Lodzi o
wistość, ale przy rozpatrywaniu jej są moż
wycofanie mego nazwiska jako autorki poliwe różne punkty widzenia. Istnieje punkt mysłu, współautorki scenariusza 1 wycofawidzenla ruchu, który rodzi logikę dialektycz- nie mego tytułu „Dwie godziny".
ną oraz punkt widzenia bezruchu który rodzi lo
To krótkie wyjaśnienie winna jestem moglkę formalną" (str. 52). „W każdym razie mo
im wieloletnim przyjaciołom
czytelnikom
żna stwierdzić, fo należycie uzależniony system
- i dlatego proszę inne pisma o jego przedialektyczny, odrzucający tradycyjną zasadę druk.
Ewa Szelburg-Zarembina
sprzeczności nie jest czym~ niezwykłym na
tle tenden11ji wsnókzesnej l Mkl" (str. "40).
D Ite I·C"ji „
źnitl "
W zwlq.zku z oświadczeniem p. Ewy SzelPraca doc. Markuszewlczn. jest próbri oparcia współczesnego ideału wychowawczego bur"'-Zarembiny w sprawie scenariusza pod
'o biologiczno - społeczną teorię psychologi- pro~izorycznym'. tytułem
„Dwie godziny",
czną. Istotą tej teorii jest istnie;iie w czło
stwierdzam, że przyjmuję całkowitą odJ?Owieku dwóch postaci tego, co autor nazywa wiedzialność za poziom artystyczny scenarm„popędem zachowawczym", postaci dziecięcej
sza reżyserskiego.
wyrażającej dążność do zewnętrznego oparWsaystkie zmiany w stosunku do pierwcia 1 dojrzałej;dążącej do oparcia o siebie sa- szej noweli, jak i opracowanie dialogów namego. „Zagadnieniem podstawowym w rozwoju stąpiły przy ścisłej wspólpracy z reżyserem
człowieka jest osiągni{'Cie przezeń równowafilmu St. Wohlem, w myśl umowy zawartej
gi psychicznej w zależności od punktu opar- z „Filmem Polskim".
cia ustroju psychicznego". Niedtltłumienie in28 sierpnia 1046 r.
fantylnej dążności do zewnętrznego oparcia
Jan Marcin Szancer.
prowadzi do wytwarzania ludzi biernych,
niezdolnych do samodzielnego życia psychiDo
cznego i poszukujących opa1ć zast~pczych
Redaltcjl „Kutnicy"
np. o pieniądz, stanowisko lub osoby z najW związku z artykułem Jana Marcina
bliższego otoczenia, podczas gdy jedynym oparciem człowieka o niezakłóconej równo- Szancera pt. „Kuthanomachia" zamieszczowadze psychicznej winno być wg. autora nym w Nr 34 „Kuźnicy" z dnia 2.9.1946 rooparcie o społeczeństwo. Po przeprowadzeniu ku, proszę na zasadzie art. 30 i 32 Ustawy
analizy systemów wychowawczych okresu ka- o prawie prasowym, o umieszczenie w najpitalistycznego autor stawia. postulaty odno- bliższym numerze „Kuźnicy" następującego
śnie zasad wychowania w okresie demokracji sprostowania:
.
1) Nieprawdą jest jakoby z tytułu ks!ąz
ludowej, wypowindujqc się za zasadami proki „Pan Drops i jego trupa" p. M. Szancer,
wadzącymi do jukno.jwcześnlejszego usamodzielnienia się dziecku, za popieraniem jego osiągnął jedynie kwotę 8.000.- złotych wyaktywności i niezależności,
a nawet wypo- płaconych w 194:l rolrn.
.
.
wiada dość - zdaniem niżej podpisanego Natomiast prawdą jest, iz nlez::i.le.mi od
ryzykowny pogląd, że należy rozpoczynać tej sumy wypłaciłem Mu w momencie przynaukę dzieci „w wieku młodszym niż_ to jest 11t1Jpienin. do druku ltslą.żkl,
czyli w maju
w zwyczaju, żeby młodzież rozpocz~c. I?ogła 11l45 roku, sumę złotych 15.000.- za l.ttórą
życie samodzielne w okresie wczesmeJszym zobowiązał się mieć pieczę nad
przeruesieniż ma to miejsce obecnie". Autor jest· zda- niem Jego własnych ilustracji na ptyty menia, że połączenie od najwcześniejszego mo- talowe. Mimo wypłacenia całej kwoty z gómentu nauki z czynna praktyką życia przyś ry p. 'M. Szancer nie zjawił się ani razu w
pieszy rozwój intelektualny 1 powl~e mo- drukarnl.
ment dojścia do dojrzałości życioWeJ z mo2) Nieprawdą jest, 1ż jak pisze Szancer,
mentem os! gnięcia dojrzałości
seksualnej, książka „Legendy Warazawskie" ukazała się
co jest pożądane z punktu wid.zeniu ogólnej już w drugim wydaniu. Stan faktyczny jest
psychicznej równowagi organizmu ludzkiego. . łatwy do sprawdzenia.
Zastrzegam sobie skutki prawne za rozPoza. omówionymi rozprawami, 3
Nr
„Myśli współczesnej" zawiera pracę W~jcle powszechnianie nieprawdziwych wiadomości.
3) Nieprawdą jest, bym odmówił wydacha Jastrzębowskiego, w której ujmUJe on
zagadnienie kolonizacji niemieckiej w dzie- nia egzemplarzy autorskich książki „Pan
jach Polsld na tle demograficznym, i docho- Drops i jego trupa.", aczkolwiek zawarta
dzi do wniosku, że wszystkie kolejne etapy i podpisana umowa przez p. Szancera nic
niemieckiego „drang nach oslcn" aż do na- o egzemplarzach nie wspomina.
Natomiast prawdą jest, że wydałem Mu
rodowego socjalizmu wł11cznie, były podyktowane wyłącznie celami politycznymi, zu- część egzemplarzy osobiście i oświadczyłem,
pełnie
nie popnrtyml potrzebą wynikłą że w każdej chwili otrzymać może w wydawz prtesłunek demograficznych. St. Rouppert nictwie dalszą. iloM egzemplarzy: dotychczas
referuje zagadnienie sztucznej promienio- po odbiór egzemplarzy p. Szancer się nie
twórczości, jednej z najwspaniull!lzych
zdo- zgłosił.
Odnośnie propozycji Szancera, odkupienia
byczy fizyld jfl,drowoj, za odkrycie które~
uzyskali nagrodę Nobla mah!;. Jollot. DaleJ przez niego dwóch teczek ilustracyjnych do
Za króla Jelonka" i „Szelmospotykamy piękny I ciekawy rehrat Leona książek pt.
Schillera, wygłoszony na pierwszym posie- stwa Lisa - Witalisa", to z propozycji nie
dzeniu Rady Teatralnej powołanej przez Min. skorzystam, ponieważ prace wydawnicze nad
Kultury i Sztuki, o „Najpllniejszych zada: tymi książkami są już rozpoczęte.
Pozwolę sobie
natomiast zaproponować
niach teatru pols1dego", poddający ostre·
krytyce bolączki życia teatralnego w Polsce Mu,. nie po cenie trzykrotnej jak proponuje
od czasów najdawniejszych at ~o chwil! o~e lecz al .par!, teczkę ilustracji do „Pchły Szacnoj i nacechowany pełnym w1 ry optym1z· chl'ajki" za które to ilustracje całkowicie zamem, je811 chodzi o pr~ys7.'o'4ćł . Uzup.clnln.J_'l placlłem stosownie do umowy z dnia 14.II.
numer kroniki i recen~Je: kromka h1szpan- 1944 roku, a których to ilustracji do dnia
ska zn.Wiera przemówienie płk. M. Szleyena dzlsil'~zego nio otrzymałem, tak że ostatecznie książka wyszła obecnie z druku z nowyy.1 dziesiątą rocznicę wojny w HiszpanU, rapoJęme

~tr.

KU.ZNICA

„Kuźnicy"

W odpowiedzi na wywody p. E. Kuthana
stwierdzam:
1) Wystarałem się dla p. Kuthana o miej
sce w drukarni „Styl"
na wydrukowanie
książki „Pan D1ops i jego trupa". Przeprowadziłem całkowitq kalkulację, wybrałem pap.i<'r. i
w:izi" · w
w81ul.znń
!.eahnic• •oh.
W trakcie opracowania przyjechałem dwukrotnie do Krukowa, gdzie zrobiłem korektę
płyt. Nie rozumiem więc, dlaczego p. Kuthan wlicza należność za nadzór techniczny
w moje honorarium autorskie.
2) O drugim wydaniu „Legend warszawskich" opowiadał mi sam p. Kuthan. - Nie
jestem w stanic sprawdzić, czy to była
przechwałka, czy stan faktyczny.
3) P. Kutllan obiecał mi tJrzysłać pod
moim adrlłl!lem egzemplarze autorskie
nie
widz~ałb~m więc powodu, aby przyj~żdżać
specJalme, do Warszawy dla podjecia egzemplarzy, tymbardziej, że p. Kuthan do ińiiych
autorów egzemplarze wysyła.
4) Ilustracjo do „Pchły Szachrajki" zostały przeze mnie wykonane, uległy jedynie
zniszczeniu w czasie powstania Warszawskiego, o czym p. Kuthan doskonale wiedział. Zaproponował mi za zrekonstruowanie. tych ilustracji. 25.000 zł„ którą to propozycJę przyjąłem. Następnie bez uprzedzenia mnie powierzył książkę do zilustrowania innemu grafikowi, mimo, że nasza umowa została w mocy.
11) Legendę o „Panieneczce z pudełeczka"
pozostawiam bez odpofiedzi.
Jan Marcin Szancer.
Szanowny Panll! Redaktorze.
W spra·Nie p,JStt?powania wydawcy Eugeniusza E.uthana poruszonej na lamach
„Kuźnicy" chciałbym i ja
dołączyć
swój
głos. Jestem autork<• żurnal! mód tn. „Rewh mód". E. K1Jth.an zatrzymał ltiika tysięcy egzemplarzy op:--ucowanych i
wyrlru·
kowanych moim sta;·anletn żurnali, odmewiajqc mi nali>żnej zapt.1ty. I\"uleźnolić moja wynosi 181.000 złotych. Odmowie zapłaty
towarzyszą zniewagi i słowne pogróżki. J Petem przez Kuthana c!oprowadzon:i. do takiego stanu, ~e nie posiadam n:nvet funduszów
na wystąpienie przeclwko niemu do sadu
i jedyne, co mi pozostaj':! to podunio tych
fatków do wiadomości publicznej.
!'l'laria Berehkiewicir.
Pr 11szl{ÓW

Ziazd przedstawicieli
Pen Clubu
Zjazd .przecfo;ta wicieli Pen C1ubu pośwlęci1
swói pierwiSzy kongres powoien!1Y .na zrobie.nio porządików ,w domu. w.ru1osk1 prze.dsta wione ·p1rzez ośrodki: amerykański, non".eski ii idysz stwi.erdzily raz leszcze swą 1111e~
wzrwszon(\ za·sadc
s•zaculnlkiu <lila wootnośc1
słowa, 1pirzyZ1wollly jednak na ścil~!ejsze .okre
ślenie grnni>C tej wo~ności, aby 1~le . J?~gla
ona sillrżyć za ~rctekst u1spr.a'W1edl1w1.a1ący
ogłoszenie byb jakiej !·ezy czy
<lok~ryn.y.
Wbrew ab•solutnemu hiberaliz.mowi, jak 1 gło
sił Wells w 1939 .r. w Pradze,. uczestnicy
zjazdu wypowiedzieli się urocz:Yśc:e, że wolność nie może sama sobie zadawać niszczy-,
cielsklch c.iosów. Powzięto z.asadnlcz.ą <iecyziję prz.!d. tawienla .sobie Jtawzai~m „cz.arnych list". nbyt często pisarz, ktorego po·
z,b.awiono go<lności we .własnym kraj.:1„ korzysta zagranicą z niezasłużonych przywi1e·
iów które 1przy1Padaią mu tam 111a
skutek
braku informacji.
W;ni·osek ])r.zed.stnw.iony przez Van Vrie·
slarud'.a, prezc. a ośrodka holenderskiego, wy·
wo!at sprzeciw sekretarza międzynar.otlowe
go liermana
Ould (absolutny
!1ib.!rnlizm
WeHs'a utrz~mu·je się pośród .niektórycli naszych przyjaciół ang'elski.ch). Mu '!alem od-P·ow1i·edzieć tterm:rnowi Ouhl. że Jeśli ZWi(\zek 1poczytywat sobie za chwale .111sun.ięcie
narodowych s.ocialł tów w 1935 r. poni~waż
odmówil!i oni ,potępienia autodafe
k'Siążek,
byłoby rz.eczq •niew!arygod1ną, .aby Związek
nie odwrócii! ·fę teraz od trch, którzy magi! dopuścić się autodafe m~żczyz,n, kobiet I
dz·ieci. Dy~kusja ta nieprzewidziana w prawie tak ias.nei. <loprowadzi·!a do przegfosowan;a w1nlosku siedemna~tu gtosarni przeciw
p;ęc:,u, przy trzech ws•trzymujqcych sic;\
Na!oeiy s,precyww.ać: pięć gło ów przeciw
były to: SZlwujcaria,
Stany Ziednacwn=,
Indie. Afryka Poludniowa i Irland·ia Północ
na. Trzy glosy wstrzymujące się: Anttlia
(jeden z delcii;atów Olaf Staplcdon byt za,
drugi .El'lnest Raymond pr,zeciw), Szkocja i
ośrodek emigracyjny Estorrtzyków.
A propos emigrantów Po-lacy
J.on.dy1i cy
wyrazili wobec
komit~!u
wykonawczego
pr.agnienie utworzenia .oś.fodka, któr}bY byt
autonomi1cz,ny. Ko11gires iprz.egłosowal wniosek
o ohar.aktcrze ogóilnym. łfotmana Ouid'e gil.oszący, że skoro w }a1kimś państwie utworzony z.o~tat normalnie ośrodek, nie może być
utworzony 1.n!lly poza granicami tego kraju.
W WYJpadku odnoszącym s•ię do P.ol.ski zagadnienie taklu nie powstaje. Pen ClfJJb pol"ki WY<lelcge>wnt ~·-eg-0 rr:r vZCta p. Jan. Par.andowiski·~go. który wygłosił do nas przemowę w słowach pow.ażnych .a równocześnie ,p1el11ych pogody.
Trzy inne w.11ioS1ki w1rencie - pierwszy
ośrodka
katalońskiego
przeciw metodom
franco ,,ostatnic·go rzndu faszr !ows. icgo w
Europie", dwgi ośrodka chińskiego, wsikazu.iący na zainteresowanie dla współ,pracy z
UNESCO (które wydelegowalo swego przedstawiciela na kong·res) i ostatni z wezwaniem
do pisarzy sowieclciooh, by zdecrdowal•i sic
n.a wejście dio Zwlą21ku - miały usipra.wiedliwlć ·potrz~bc 11as·21ego zJazicliu w Sztokholmie.
0
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Rudolf - Z zngadnień S1praw1redli1wości m~
dzyna.rnd•oweJ.
Pióro Zygmunt I Sler1ad·zkl
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Noty.
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Zasady dobrej roboty
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„Patrioci" emigracyjni
.• S?ita mdar Polski", em i.g.r acy1ne pismo wvcho<lzące w Paryżu. holei•e nad faktem.
że
P.ol1ska jest reprezentowana na
Konforencii
Paryskiej. K.rytyku je rówm i eż ostro notv angi·eLską i amerykańsiką do Rzadu polskiego
za to, ż~ nie zaipowiad.ają one „W1Dro•wadzemia mięidzy,na.rod·o.wei koin.troli aktu wvhorczego w PoLs.oe".
„I tli w1laśnie - •Dis.ze ,,S.zitanda.r pols1k i"- t'kwi najslabsizy u;unlkit interwencji angLosasikiej. Za.pytany niedawno w parlamencie brytyjsJd1m na temat międzynarodowej k;o.ntroli
rwybo.rów polskich, rząd bry.tyjski w osohie
wicemiinistra Mac NoH'a oświadczy!, że An11:Ha 'l'fte posia<la pil'aw1ny.ch podis.taw. by :7ą
dać •w/pmwardz,en.ia takiej kontroli.
Silabość i polowi.czność akcji <lYiplomatvcznej Angilosasów tłrumaczy si1ę f1akt~m. że podista~.a prawna i morail.na !lei akc,ji jes.t zgnifa, izakilamana i ;poJ.itycznie bil'ęidna. An,gi]osa.si bowiem . imterweniudąc
w WaTszawie
oipi.eraią się na uk1l1adzie Jalf!.aj.sikim. I dilateg.o
nie trzeba liczyć się ,7, powodzeniem
tej
akQji".
Bi-edni emig.rain.ci! Utracm .res·vtę
rozumu
v mękach dlf>u1gich.
mi

Dziwna sprawa
Niemal rok t~mu, d•n. Il w.r1ześnia 1945 r„
Uiprow aidz,o,ny .zostal przez ni1e,zn anych sip.ra.wców działacz BPS - Józef Ar.twiński, mieszikani.ec wsi Cieszyn,
pow. Os1!Jrów Wa.kip.
Arlbwiński. os.aid.zony na go SIP·odar.cP.
noniemiecikiei, mia•J ozęiste z.ataJ'igi z .rodziną poIJ)r.zednich waścicieli, mia.! też zatargi z miejseowym pro!J.oozczem, ks. J(lebą, który jako
Niemiec występo.wal gorliwi~ w obronie polkirzyiwdzonyoh
rŻekomo
volksdeutschów.
Uprowadzenie ob. A.rtwińskiego było s.zóstvm
z ik-0lei ·WY\Pladkiem tpOPwania i up.Powadzenia
<lzialacza S.P1oleczinego :na terenie tr.i samei
27mi'lly.
P-0 :zliikwidowaniu bandy NSZ~u, gr.asują
cej w !Dow. ostroW'skim, l\VYszło na iaw. że
ws.pomniane upr,owad.z~nia były jej wfaśni·e
<lziekm, co się zaś tvczy
Artwi ńsk'ego,
wrawca.mi c:zynu byli cfiw.aj
v.olksdeutsche
pozostający na usługach NSZ-owych „'Patriotów". Osita•tnio, znaleziono też 'J)rzy;padk,em
w lesie niepogrzebane zwłoki Artwiińskiego,
któr:v .zastat wkrótce IPO ,rnp,rowadizenłu .zamondowanym !Dr.zez bandvtów.
.Jak i'llfo.rmwj-e „Walka Ludu", Niemi~c. iks.
Kleba, który wielokrotnie odgrażał się A.ritwińskiemu, że ,,zrobi z nim ;parzą.dek", po
d·ziś dzień urzęduje najspakojniej w s.wojej
parafii ! nikt mu tego spoko~u nie śpieszy
zaklfócić.

P owiat Ostrów Wllkp. - jeśli ~ię nie mylimy - należy do diecezji poooański~i, czyli
duchowieństwo tego po.wia·tu p.odliega jury~»dykcii kościelnej ks. ka.rdynala Hlondia. Pozwalamy sobie tedy zrupytać: Jak <to ma być
włiaś.ci.wte da1lej z !ytm kis. Klebą, czy ni~
czas byłoby .znaleźć naSltęipcę,
oozYiwiście,
PO'laka?
bd.
0

Wymowne cyfry
W wydanej ostatnio

książce Wla<ly·sinawa
i rrZ~czywbt1ość ro.z.dziale „Oświata i

Bmsa p. t. „Urojenia
Praw:da o ZSRiR", w
Ku.\tura", .zinaijdu,jemy sporo cyfr, i:lusrt:mją
cy .rovw1ój ku1lt11ralny Zw. Radzieckie.go w
oktr·esie po·rewoLucy•)ny;m (1918-1938).
Oto
niektóre z tych danych:
W r. 1913 byo w RoS1ii 76 IPfOC. analfabetów, w ir. 1938 19 proc.
Do szkół 1>0wszechnych w r. 1913 uiczęsizcza!o 7.3 mii.
uczniów, w ir. 1938 - 20.8 mi:!. Do szkół śred
nich 610 tys. u·cz.ni6!w. a w T· 1938 8,6 mit Ros.ia canska JLczvła 91 wyższych
.zakładów ·i H2 tvs· studentów, d:ziś iesrt: 711
takLch zak.łaidów i 600 tys. strndenl!lów.
W r. 1913 było w RO'S'.!i 153 teatró,w, w rokiu 1938 - 1Przes.zto 700 teatrów. W tymb
czaisie licziba kin 1Podniosr! a sie 1) 1400 do

131.000.
W r. 1913 wvdano w Rosji
ok. 80 mil.
egzemplarzy książek, w r. 1937 - 673 mil.
Największa w ZSRR
Wszechz;w:iązkowa
BioMioteka im. Lenina w M-0slkwie liczy
9 mil1j. tom6!w. Bihlioteka inn. Saltvkowa IW1
Lening.riaidzie 8,5 mi1J.
laik się o'ka.zuue, t. zw. bar1bairzyńcy .W ischodu nie za1sy1piai\i w cią1gu
dwudzie<stolecia
gr.ws.zek ·w 11opiele. lee.z shv•orzy;li
sizereg
faMów k1ulltuirnl111ych
bd·

Wojna i zegarki
Okupacyurne w'ladzie amerykańskie .zmuszo-tJ e były IP-Ostawić 1Przed isąd pu1kownika L . .A.
iWebb'a, który usiłował przeimycić
1Pr·zez
CENY OGLOSZE~: V lumna zl 60.000;

Y1

y

T

g.ranicc sizw.ajca.rs ką 12.000 z1lotych dolarów imien ia i nazw Lska, to mie d1latego, że chcia?.i 70 (!) zegarków„. Z<l.umiewa w tvm fakcie by :.ę ukryć, a le wilJ.o c zni-e dlatego, że ponie tyle sam zamiar amervkańskiego ouJlkow- .ruszy! te.mat tylko okol i cznośc i o.wo.
Noty
nioka, ile obMość posiadaonej pr.zezeń kolekcji mają specjaLny ton, nie.raz żartobli\vy.
Nie
zega.rków.
wy•p.ada inicjałów rozszyfr owywać, bo w.choP a 1l1k. Webb nie jest - pod względ·em tych ·dzą tu w grę imp onderabi'lia odda w na u.zn.azamił o1wań wyjątkiem w armii USA. Mó- ne ·W świecie cyw.iliz o1w anym. Pro·po now:ani ~
wią o tym dość wyrażn1e pro.t.okóły rpolicji nei przez pana j.t. zm iany obyczajów
różnych miast fr.ancuskich. mńowi też o tvm w11>rowa1dzilmy i w tej chwili zabawiamy się
gt.r,śna awantura w Liuicernie, gdzie grono w 1J>Sychoamal.izę wyłącz ni e z panem .i. t . a n:e
1UJr•Loipowany.cih żotnierzy amerykań~kich obra- z jego pcl.nym nazwisk iem. W „Ku,ż-nicy " r.az
bował•o z zegarlków w.ie.tk,; slkilep }ubiohers'ki. tylko jeden z•darzyło się wykroc'Zlenie pirzeciwiko tej zas.adzie i mogę za,pewnić pana j.t.,
W świetle ty.oh zda.r:Zeń traci walor !Oodtrz y mywan.a przez n.i~kbóre teoria, jako że z tego powodu niżej pod1p isany u.rzą:dził
Ogromn ie domyślny
by nadmierne upodobanie do zegarków było w R~dakcji awan: ~wrę.
;pan
j.t.,
wie
j1wż, kto to jest zlk, a·w1k, ph,
cechą, właśc iwą jedynie ludziom okrrślonvch
mm, mi, lklb i inni, nie wdało mu się tylko
nar·odowości i nachodzenia. Pnzyg.ody
płk.
Wehb'a i wielu jego towa.rzysz6w hroni do- do.ciec, ikto ja jestem. A t·o bar.dzo .p.m ste.
Jestem Redakcyjnym Ka r.abinem
Ma szynowodzą, it, zegarkowe zaimifowania ko.lekc·i·Osię
nerrS'kie stanow.ią namię,tność - jeśli tak r.z-ec wyim, obslu1giwa•nym przez zmien iają,cą
.zalo.gę.. Do przys.zlego spotkania.
można, samą· w sobie. niezależna od szerorkm
kości geo·g,rafic,zmej .i cha.ra'k iteru .otooze1nia.
Woj1na rozwija - z,wtasiZcza wśr·ód bezpouczestników - zamiłowania kolekcjone.rŚkie i to nietvlko w d'ziedzini·e zegarków. Oto pr.zyklad.
Przed siąd~m wojskowym w Berlin ie staJJ~!a pani Athleen :Diura11t, byty oficer amerykań 3k i ej
lu żby pomocniczej,
oskarżona
o :przyw:l.aszczenie k•lejnotóiw na
sumę
1.s oo.000 ·dolarów. Klejnoty powierzod10 jej
opiece, Jako zarządczyni kilubu oficer k iego
1w Kron1be.rog ipod f ,rankfu.rtem.
ż~ rp·ani Du.rant mia'1a rpociąg do lblyskotek,
fatwo to fUrozumieć, choć w danym razie ta
iskl r. nność p.rz,kroczyla miarę przyzwoitoś.ci.
Ale godnym po1dziwu jesit fakt, że w klubie
ofice·rskim nagwmadizono k~ejnotó.w aż
na
sumę t>ółt.ara mi•liona dolarów. T,o i•wż p.rzecież nie klub oficer.s ki, ale Taczej sklep ju~
bilers.ki.
Ach, ci kolekcjonerzy!.„
bd.

list

śre.dnich

Psychoanaliza i fakty
Pan H w „Tygodiniiku.
PowJSzechnyc"
(Nr. 76), sta.r.a się .raz i ~S2'CZe lj}rze'konać c.zytelnikówi, że nieslius1znie posądzono ·opinię odłamu katoliokiego, .rep.rezentowaną 'Przez to
pismo, o powolność w reagowaniu na wy1padiki kJeleckie. Pan ~t wyja!m!a, że. '71lu<lz.e'lie takie mogło ipom;tać d:la!lego,
ż.c
•.Tygodnik Powszechny" j ~st pos.tdatow any.
Chętnie wierzymy w fo wy•jaśnienie, tym bar
1dzie.j,
że
ua.tyohmfast
ipo
pr.zeozytaniu
oświa·dczenia pi•sa.r·zy kato1Lc.kich w „Tygod~
niklu Powiszeohnym„ IP!!Ze:dr·ukowaliśmy
je
w ,,Kru1źni:cy". Żadnego aktu l\V.zaijemności w
r!:ej sprawie: która powbnna zatrzeć .wM:elkie
1antaig·o.niZimy, dzieląc;! „Ty1godnik Powszechny" od ,/Kiuźmicy", nie z.dołaQiśimy jednak zauważyć! Przy olkaz;ji pr.osilibyimy ,p ana it
·O rozproszenie jeszcize kilku irnyJ,nych wrażeń. Zauważyli 1 śniy, że „Tyg.odnik Powszec·h ny '' w stosrnnk•u clio „Kuźnicy" posługuj~ s ;. ę
metodą psychoana1i.zy. (W tymże numer·z·e
nota ,1Kom'lileks"). Jak wiadome> jes.t to znakomita metoda polemiczna, pa.cjerut psychoana!Jityka mrnsi mi1cz~ć. bo świadomość jego
nie ma itu nic do .rzeczy. Taka. metodą moż
na wmówić w babkę wąsy, a. w
dziadka
!Pierniczek. Nie jesteśimy tak biegli w !D•SYchoana·lizie, ani W- zastosowaniu ładny, jak
origan Kurii Książęco - M1etropo1itańskie1j, ale
co jak co, uporczywe laipsusy terminologii
śiwiadczą nie<l.obrze o pacjencie i
podobno
najbandziej izdradz.a,ją ukryto'! myśli.
Pan it
1U1porczywie stara się nas pr,zekonać, że rerd.a!k,cja, która stawia datę późniejszą od daty
faktycznego ukazania s i.ę nakładu„ nie postdatuje. ale p,rzcciwnie - antyda.tuje. Ni·e dociekamy, d1laczeg myśl o antydatow.an iu tak
U!Porczywie 1JJ<rześ.\a.duue pana jt, że a,ż pokie1llbasi1a mu tenminologię, ale co do nas,
panie it„ my tyl.k,o postda~u·jemy! Ponadto
pan jt., iktó.ry tak ża1i się na mylne in.f.ormacje w prasie , kilkakrotnie pisz1e w tej notatce o jakieijś zależności ·Wydawniczej „K-.1 ź 11i.cy" od Sipót Wyd. „Książka". Niestety, to
j,wż nie wykręty. dopraszające się
psychoanalizy, ale zwyczajne pana j.t. bujan ie w
ipowietrzu.

byłej

ekspedientki

Redakcja ,,SizJJilok" przesyła odpis następu
listu, który otrzymała iz Gliwic:
Uprzejmie pro s zę o wyjaśn i ~nie, oo miat
na myśli Jan Kott, p isz ąc w artykule .,Mury
. Jerycha " (Ku ż n i c a , Nr. 31) 'O „bełkocie ekspedi.entek w cią ż y ' '. .I ako by la eks1p edien·tka
(n.a szczęśc i e nie zdarzyl·o mi się być w1tedy
w ciąży), pragnclaby m, aby Szanowna Redakcja poipula.nnie wdostępnil.a „Prześ'ledz=
nie" (!) biegu myś1li Jana Klot'ta, który aż dwa
.razy -w ied•ny·rń artykwle laik nicvm :ennie lekceważąco pot.r.alktowat pewne kategorie lu·dzi uxacy.
NieWąbP'l i,wie Jan Kott nigidy i za ż.adną
cenę in ie pr.zyją.Lby stan c w i1ska r =fcrenta w
VI :s.t0ipniu 1S1lużhowym, choćby di\atego, że
, ,jaJk.żeż referenr!: w VI st·o.pniu s.l•u.żbowym,
u wod,ząc urzędniczkę na poozcie, może coś
mądPego i t·raf.ne.g o powiedzieć".
Wiprawdzie fan Koitt p· om ~na.r stopień sl.mż
bowy u.w,o<lzonej
urzędmi.czki na
poczcie,
jednak dziwne wydaje mi 'Się w czoloCJ.wym
1Piśmie Polski dcmo.k1ra1tycmej i ii.rzez niepcślerdniego wblicys•tę określanie
poziomu
umysJcwego i stoipn.ia
kultwry - stopniem
sluii!J.owym, czy!Li ' po ipriostw - g.r.u1pą uipo.sa. żenia.
Czy t-0 nie rz;byt już dla tlaS e k rpcdientek
i .referentów - ni~dostępne szczyty .wy.rafinowania intelekitualnego?
Ludmiła Dembowska
jącego

Hej, cyganie, graj, cyganie!

iNie wiem Hu ich by!o przed wojną, bo nie
moglem zlllaleźć danych 1w ·żadlnym roczniku
.statysty1czuym. Wiem natomiast, że·· przeszli
mę1k!ę straszillhvą, że cierpienia. które ich do- .
tlmęly, d!orówn·ywaly martyrologii, jaką przeoienpieli Żydzli. I w.iem jeszcze, że gdy przed
wotną \\1SIZędZ'ie moż:.na 1ich bylo s.i::iotkać, to
d:ziś sip·ory szimat możeci~ krain przejechać
wvdlb1ii i wiszerz, zanim s,piatik.acie Cyg.aina.
Zosfało 'ich •w Bolsc·e około 5 tysięcy.
W Łcd:zi jest Cyganów tys•i•ąc. To już n:a·i·
w1i.ę!k1 sze sku1pisko cygańskiie w Po•l sce. Mieszkają oo Batutach.
Na ru.inach lód21kieg'O
ghet(1a załażyli sw•oj•e 21ruj1n0:wane
domowe
ognisJka. Na gmzy nie potrzebne były decyz.ie k·omisdi i urzędów mi=szkanliowych
przyjechali polscy Cyganie do Piol skii i. na
ter-enie sys.tematyczni·e 11iszczociym przez ro<lz!mego rabus:a osi edli, ocalając w ten sposób Jciibkaodziesiąt zajętych Przez siebie mieszkań od całikowritego zn iszczenia.
Bo pr.z~z
rek nies.pelrna od chweli wyziwolenia miasta1
ghetto 16dzkie, którego 111i e zidąż yLi zrujnrować do grunt·u Niemcy, zo s tało zam ' eniowe
przez męty s.połeczne w kupę ceglastego
żwirQI .
Bylem u Cyganów je s.z,c:z~ w1i 0<sną. Pozn.atem i1ch s woistą organiiza·cję, przyjrzałem się
ich nędzy. To ned'z.a i dód wygamiaią Cyganki na ulice z kaTtami do .v:różenia
to
bieda i niedo.s.tatek zm1• 5zają ich do kr~dz!ie
ży ! Żaden c złowiek n•ie Todz i s i ę z takimi'.
s.klcrnnośaiami ~ · stwarzają ie w.a runkli spotęgowane p o gardą i rrienaw iśc i ą spolecz,eń
stwa. Bo patrzcie:
utożs a mialiśmy nattHę
„Kutnica". która stano\\'i odrębną in s tytu~ Cygana z nat~1rą koczown jka dzi•ś, gdy
oję wyxlaw111iczą, tył:~ ma właśnie wS.P•ólne- mają mi~szkan i•a. mie wędrują. Przed wojną
go rze Spóf!. Wy.cl. „Książka", co ze ~pól. na wet mieszkai1 nlie mieli. \V Rosji r.adviecWyd. ..Wi1ed1za" i szeregiem irn1ych, mchli- kiej. gdzie otrzymali autonomię, l?)d,zie pań
wych zres.ztą wydawnictw„ czyli po prostu sbwio zajęlo sic nimi i w1p1rowatlz'lo dorosnic. Wszystko się panu jt. po•kielrbasiJ,o. Ta- łych do fabryk, a dzieci do szikól, Cyg.anie
lkie są s.kutki przebywania w tmvarzystwie nie wróżą li nie koczują, obdarci i wygło
1P·s ychoanaliltyków. I po cóż jesizcze hronić dz·eni. U 1ias zos!Jała ich garsnka. Ozy w·ie
manii •!OZISZ~'f.rowywania inicjałów? Jak tr-o- ktokolwiek, i.akie są k~h w,i•erzenia? Prz=!Pić, to jllfiŻ raczej ikomp.leksy. Jeśli w.spól- cież i Cyganie są Chrześciianami! Czv zna
1Pracownik pi$ma 1Pod1pis1u1je się
ini cjałami, ktoś 1ich dzhvnie brzmiący, obcy ię'zyk? -Przek<tóre łatwo zidentyfikować z literami j=go cież na•leży on do najp'enr.otniej s zych języ-

kolumny zł 30.000;

ków gru•py aryjs.Jdej ! Ozy Z!arnteresowait slę
ktoś ich dzi =ćmi, by je <lio sz.koly posiać?
A id•e talen•tów w ten sposób giin'.e? Czy wiedie, że Cyga.nie są św ; etnymi fachowcami ~
dziedzinie kotlar.sitw'<ł? A P olska P·Otrzebu1e
dziiś każde1 p.ary rąk! Nie, nie ma „k1w.estii"
cy.gafl'sldei d br•oń nas Bóg od jakichkolw·iek
pe>dobnych „kw ~sti i". Ale Cyga1nie polscy są
'P:olskf.mi obywatelami i są przed·e wszystkim
lu,dźmi a nic ~rie 'ZTO!J.iono, aby wpam:1ętnić
ich e~z·otyczno/ folklor, zająć si ę ich ję.zy
lkiem, jak to uc'Zyni1ł jedyny w Pol1sce pr.of.
Jan Ro·ziwadowski. i nic nie zToblion10, aby
ich śni.ad.ta s '"órn
szarzała od głodu i aby
nie ma.r:now.ali się lud:Zii·e obok nas, pr-zy naszej ruiewiedzy i obojętmośdi.
Natom ia st •odważy! się br.u'kowiec Jódzikl
w obszernym artykiu1e wys-tąipić pnzec• wiko
t~j garsbce odmienny.c11 od 111as lttdzi, o~mie
Ji.l się zasugerować spoteczeństwu ich nM;szość. Jako żywo, byłem w Łodzi dnia 6-go
s1ierlll'ni.a br., ale dopiew z „cx.pir·e:>su" dowiedzial·e.m S•ię, że mia'! tego dnia mieisce
„formalny naja:zid cyga'!lÓIW na n:isze miasto''. Anonlimowy p. (o) pisze w ipięknym
stylu o „rooz,czochranych cy;~.:1..;iict: ach", które domagają s:ę wsparcia i o „leniuchującym
rcdzii= mvsrkDm", który o, zgrozo, ,,zachowuje się bardz,iej <l~rs·tyngowanie"
niż przed
\V'Ojną. Fan.a (o) rażą „europejskiie" ubrania,
Cyganów, ale nie zwródl mwagi na to, że
•od rok1u ju,ż w n:.c-h Cyganie cho0<lzą, t. i· od
ohw1ili, gidy zrzuoiwszy pas•iiaiki zdobyli gd!zieś
w domach niemieckich swoje obecn~ ubliory.
Tak samo, jak wszyscy inni więź:niowi.e obozów !koncentracyjnych, panie (o)!
A.le czy
zastanowi! się pan, co zrob•ić aby Cyganie
nie 1en1iuchaw:alli, a ich dzieci .nie wtóczyły
się po ulicach? Pan (.o) opi.suje IQbl.awę milicji, która zas•bata w pewnym miejscu „kil-·
ku pijanych po Siutej J:lhaoji Cyganów. Ro•zrzucone dokoła pióra gęsi~ wisik.azywaly, dż
odlbyla siię u.czita nielada. Nie tn:11d1no się domyśleć, sikąd się wzięła na pólmislku cygań
skim ttu:s·ta gęś..." Ale !Dana (.o) woale nie interesuje, illu Cyganów nie wid!zli kromki chleba 1przez drZień caly, jeśM „kochanki", jak pogandliwde nazywa kobiety cygański·e,
ni.'!
1przy1niosą nędznego
.zarioł>O<u do nędznego
domu. Pan (o) ostrzega: „Nie \\~iemy kiedy
opwszczą' (Cyganlie) nasze miasto. Do teg.o
czasu z:aleicamy je<lmak ostrożność: nie pozostawtafcie mieszkań bez opt:.k'r„." Ceyt-am
uważnie pras.ę, ale wśród spir.awct)w licznych
kra·dlziieży poipelnianych na terenie
naszeg'O'
miasta n'ie spotkałem jeszcze cygańs.kiegio nazwisika. A przed rod.zlimymi zloczyńcami jakoś i opieika ni· ~ zawlS'ze pomaga.
Tego rodz.aju wystąpienia wywołują echo.
Moż·e dzięJki nlm wltaśrrie na ul. P,ofurd·ni·owej
!kilku przechodniów pobito w mojej ·Obecniości i wlbrewl wszelkiej interwc.mcji starą Cygankę. Skoro tępjmy rasizm, skor-0 chcemy
podn.ieść IPOziom moralny cztowieka, to pamięt.a}my, ż·~ Cyg.an jest takim samym „na
obnrz i IPO•dobieństwo boskie" jak my shvlQrZ'onyim człowieki·em.
A nas1ze IWładze miejs·c owe mog<lyby się
nareswie tą ·spir.awą zająć.

nie

P.

s.

Od moich zaś szanownych anor1imów,
!którzy, gdyim rpisal o Ży.dach, ordynara1e mi iprzysilali Liisty z wymys.l.ami od
Ży<lóiw, ocz~knję tera·z podobnych e1aborat&w, stwierdzających, że jestem
Cyg.aneim. Nawias·<!m zaś przypominam
im, że iPilSalem jeszcze o Ma'Z.urach,
Warmiakach
Łwżyczanach.
Więc
czekam.
mm

List z Kopenhagi
l;ist, którv kilka dni t•enm otrzvmalem z
Kopenhagi od jed1rngo z kolegów bawiących
w Danii na ćwiiczeni1ch med:vcz,11voh (poiechaN tam na zaproszenie rządu duńskiego)
hr2'rni naJSteiouiaco:
.„ •. Proszę Cie o Srzvbka odoQl\viedź w związ
ku ze sprawa. która nais wszvs1:kicl! !utai bardzo meczv.
Clrndzi mianowicie 'l wyna<lki
kii:l·~ckie.„. W ogóle 11!sz o wszvstkim, ~o się
dz1e1e w Pols,c e, bo prasa zagraniczna wsz;ystko n:e::.1:W)Wi~'e WVD:l>:za i czcst~ iesteś
rny zdezorientow9ni ifoo w każdvm razie niep:li'nfonnowa.ni o nai-.vażniciszvch
rzeczach.
OlbrzYmia większość
Dul1czvkó·.v wv\:azuj•e
mesami:iwita i,g:norainc_ie w sorawa·ch polskich ...
Na ra.z1e za1zm'aczę tvlko o kh stosunku do
eks:~esów kieleckich. Otóż rzadko który daje
S01b1e wyittumaczyć. źe to robota leśnyah fas:zy-&towskich ba,nd. W za·s adzie zgadzają się
na t~. ale PO chw~li z,nowu wvplywa w rozrnow•e, ż.e „Polak<erne doden Jodiske" Stosunek ludności do na•s bardzo ochłód!.
jedna
z na1ScZY'Ch . opiekunek„. wrecz o·świadczyła.
profes~rO":".J B_erowi: że nie widzi nrzyczyny
dla .k>fopaJ oni. Dunczy.cy,
ma.fa się dzielić
Sl\v-01m. vrzv·d.zialem masła z ludźmi. którzy
morou!a ~woich bliźni·oh„. Odczuwa się upokorz.e.rne i bezsiJ:ną wściektość".
mm
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14 kolumny zł 15 rlOO: 1/8 kolumny zł 8.000· l/16 kolumny zł 5 OOO; f'robne ogłoszenia 25 złl mm na 1 sapalłę.
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