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Dwie

wspó:łczesności

Znowu dostarczono mi cały stos czaso- jowych i zrealizowania przebudowy spopism angielskich i amerykańskich, znowu łecznej, której domaga się historia ludżka
lub i życie.
przeczytałem
artykułów
dziesiątki
I aczkolwiek możeipy być dumni z teprzejrzałem, znowu dzień mi upłynął wśród
tej nierytmicznej publicystyki. Nierytmi- go, że myślą i realizacją myśli wyprzecznej ? Tak. Bo raczej bezładnie rozpro- dzamy ich tak wyraźnie, to jednak sam
szonej wśród doraźnych tylko przejawów fakt tego ich Jmutnego maruderstwa nie
życia, niż skupionej wokół jakichś pozyty- jest wcale rzeczą pocieszającą. Opóźnia
wnych myśli współczesnych. Ogarnia znie- to bowiem osiągnięcie prawdzhyie harmochęcenie. Publicystyka ta przeważnie z nijnego współżycia narodów w rozwoju otaką powierzchownr.ścią traktuje wydarze- gólnoludzkiej cywilizacji, wiążącej się w
nia i zagadnienia, że chciałoby się niejed- naturalny sposób z socjalizmem. Współ
nokrotnie rozszarpać czytaną wypowiedź, czujemy chwiejnym i opieszałym, a jednoaby znaleźć w niej jakieś głębsze spojrze. cześnie _ w imię postępu - życzymy im,
nie na przyczyny i cele, na sens społeczny, aby ta chwiejność i opieszałość nie trwała
zbyt długo.
na historię spraw. Nadaremnie.
· Nadaremnie. Jest to świat, w którym Tymczasem jednak stan rzeczy przedbaczy się pilnie, aby bez względu na sytu- stawia się coraz gorzej, mgławica kryzyację nie obarczać publiczności trudem hi- su ideologicznego gęstnieje niepokojąco.
w angielskim, politycznie centrowym tystorycznego myślenia. Albo w którym wśród mnóstwa najprzeróżniejszych r'ze- godniku „The New Statesman and Nation"
czy, wśród ogromnego bogactwa spraw i . (z 3 sierpnia, 1946), w artykule 0 akcji
zapodziały się gdzieś tylko „wychowawczej" na terenie okupacji bry.
zjawisk idee postępu społecznego, idee warte pió- tyjskiej w Niemczech, czytam: „ ...Dzieci
ra i myśli. Przy każdej okazji bezskutecz- w szkołach są w 90 procentach zhitlerynie staram się je tam odnaleźć. W źwier- zowane, a nasza neutralna postawa raczej
jest to zachęca ich, niż zraża, do kontynuowania
ciadle czasopism tamtejszych świat dotknięty dziś jak próchnicą - głę- i uwielbiania zła, którym są przepojone.
Bo ta nasza postawa pok.azuje, że m · sabokim kryzysem ideologicznym.
amY- wiary w Demokradę".
Nie chodzi mi o to, aby atakować. ~wiat mi nfo
ten znam także l z inqych jego stro
Odkładam tygodnik angielski, podnoszę
i niejedno w nim podziwiam i cenię. ów
kryzys ideologiczny nikogo chyba _ ko- przed oczy inny tekst i czytam: „Z górą
mu na sercu leżą sprawy historycznego pół stulecia spędziłem w Ameryce i zdaje
postępt~ ludzkiego, sprawy współczesnego mi się lepiej niż przeciętny człowiek obehumamzmu - nie może cieszyć. Raczej znalem się z warunkami życia w tym kraP~~eraża. i niepokoi. Ten świat „anglosas- ju. Kiedykolwiek pomyślę o tym, że nieki - tak w naszym kraju przez niektó- zadługo przyjdzie mi pożegnać się z tym
rych ~pragniony i idealizowany _ jest w strasznym, nielitościwym krajem, jak i zie.
gruncie rzeczy światem chwiejnym i cho- mią w ogóle, powiadam sobie, że w ten
sposób uniknę przeżycia klęsk nieunikniorym.
Nie z pozorów. z pozorów są to kraje nych w okresie społecznego przewrotu.
ustabilizowane właśnie, kraje doskonałego Niewątpliwie radykalny przewrót wyłoni
porządku w życiu codziennym, nie znisz. się z ekonomicznego bezrządu i politycznej
czone, nie rozprzężone; nie zdemoralizowa- ciemnoty".
Ta wypowiedź - to już nie z czasopism.
ne wojną. Cóż za porównanie ze stosunkami u nas! U nas pozory są - mówiąc W publicystyce nie udało mi się odnaleźć
szczerze - w wielu dziedzinach okropne: jakiejkolwiek jasnej diagnozy. Słowa te Podczas gdy po szosach grasują gdzie to urywek, wybrany z listów starego, 75niegdzie bandy politycznych zbrodnia- cioletniego, dawno już „zamerykanizowaurzędni- nego" emigranta, pisanych ostatnio do
rzy i politycznych głupców cy administracji i funkcjonarjusze mi- przebywającego w Polsce siostrzeńca, któlicji, często niewykwalifikowani lub na- ry mi je, jako· interesującą lekturę, udowet wręcz rekrutujący się spośród mło- stępnił. Lektura istotnie niezwykła! W
obok spraw rodzindzieży wychowanej i zdemoralizowanej tych paru listach w krótkich uwagach naświetlone
wojną i ·niemiecką okupacją, dalecy są nych od koniecznego poziomu, i nie tylko ·w są wewnętrzne stosunki amerykańskie tak
wielu wypadkach źle wykonują zarządze- plastycznie i tak beztendencyjnie, że uwania, ale nierzadko je zniekształcają i prze- gj te nabierają znaczenia niebłahego marozgoryczenie, . teriału faktycznego. A kreśli je starzec kręcają, powodując tym
nabożny
nieufność, dezorientację. W rezultacie wi- jak z treści listów wynika i nabożnie oczekujący śmierci, .wcale nie
ną obarcza się nie społeczeństwo, które po wojnie - taki daje materiał ludzki, ale radykalny politycznie, lecz raczej liberał
rząd i ustrój, nie uświadamiając sobie, że starej daty, patrzący na życie jak na miw obecnym, na zgliszczach urodzonym o- mo przepłvwającą historię .. Pochylam się
kresie, każdy rząd na taki sam materiał nad jego listami. W. wielu swych fragmentach wyg-lada.ią już jak testament. W inludzki byłby skazany.
Nie przestaje krzewić się łapownictwo, l!-YCh wnikliwie kr:vtvczne, i~kże rozumiepowtarzają się ciągle jeszcze wypadki sa- Jące postuhlt:v Wl'lnółc„esności.
mowoli. Te i inne pozory często przesła
New York. 25 Listopada. 1945: ... Leczenie
niają nam kształt podstawowej prawdy o
naszym kraju. A przecież gdy stanąć bez Ewy jest wielce utrudnione przez· wykolejoną
krajową gospodarkę. Mianowicie fenomenalzłej woli przed obliczem tej prawdy ny ekonomiczny wysiłek naszego Kraju w
wszystkie owe pozory stają sję nie istotne, związku z walką na rozrzuconych okre!'P.ch
przemijające. Ta prawda ma natomiast ce- świata spowodował uszczuplenie żywnośclo
chy stałości. Tą prawdą je!lt budowanie wych zasobów do takiego stopnia że. pQmlmo
na nowo życia polskiego według określo· lekarskich żądań od administracji, Ewa prze:nej idei polityczno - społecznej, wiodącej długi· czas nie otrzymywała należyt.e;?o po·
ku współczesnej, zdrowej ekonomicznie de- karmu 1. w konsekwencji. cor::iz więcej słah
nęła'. ..
mokracji.
... Nasz syn po Kilkuletniej służbie chirurDroga jest długa, ale umieliśt;iY ł~ż na·
nią wstapić. I w tym nasza wyzszosc nad gicznej w wojsku wrócił zinwalidow.tny.
Obecnie jest z żoną i dziećmi w Poue;htcepste
światem anglosas~m", który _. zacho- (8:> mil stąd), w domu teściqwej. Abl),olutnte
~jąc zewnętrzne pozory stabilizacji dzię niemożebne jest znaleźć mieszka'nie w mieki innym warunkom woiny i dzięki swej ście ...
obawie decydowania się na rewolucję
strukturalną - pozostał w ciemnvm zauł
New York, 10 Stycznia, 1946: ... Z daleka
ku bezideowości. nie widzi przed sobą do- nie możemy śmiało udzielać rady a li tylko
statecmie wyraźnie dróg i sposobów prze- ufać ' że rozsądek l siła woli umożebnią Wam
przetrzymać period nieunikalnego ch:\osu 1,
łamania kręgu przestar1.ałycb ft:irm ustro-

wraz z odżytym Krajem, dotrzeć do korzystnego atanowiska. Nie wątpimy, że nowa Polska ma wielką przyszłość przed &obą - jak
profe~o zapewnia nowy ambasador polski sor Lange, człowiek wielce szanowany przez
postępowe koła w Ameryce, za jego wykształ
c nie i taktowność. Z innych źródeł też otrzygłównie przez
mujemy sporo informacji nowoprzybyłe dziennikarskie raporty. Wszyscy zgodni na jednym punkcie: ze Polska bohatersko pracuje nad wyrwaniem się z Lrzę
sawiska, że jeszcze wiele, wiele trudności musi przebyć ale że, z przywróceniem wewnętrz
nej zgody, niewątpliwie stworzy zdrowe i
mocne społeczeństwo„.
New York, 11 Marca. 1946: .„Kiedy ja tutaj
IIUliej więcej 56 lat temu, kraj był•
periodycznych
pogr11żony w jednym z ''Yielu
kryzysów od bezrobocia.„ Takie kryzysy zdarzały się co 9 lub 10 lat. W późniejszych czasach - częściej. Niestety ten bogaty kraj tak
źle gospodarzy, że większość ludności nie ma
stale zapewnionego bytu. Pamiętam że w czasie mojego przyjazdu większość techników
była bez posad kilka lat. Ja należałem do wybrańców losu. W owym czasie już było blisko
pięć millonów bezrobotnych. Naturalnie uwaZ czasem
żano to za wyjątkowy wypadek.
doszło do tego że taka moc bezrobotnych by·
ła zwykłą normą nawet w periodach tak zwa·
nego dobrobytu - z bardzo prostej przyczyn;\, ml(rncwlcię dlatego że dzięki systematyczP Dl! o anlczaniu produkcji, nasz prz~m);·
anizm .Je ll'J<,.Zt; zuf.y ..... wa w•·>y,
~
stldch robotników w kraju. Nasi ekonomiści
uważają·to za całkiem naturalny sposób funk·
cjonowania systemu zbudowanego na zasadzie
konkurencji. Pamiętam że w fabryce maszyn
w której pracowałem często słyszałem że zawodowe organizowanie się jest „unamerlcan"
- nie amerykańskie. Ma się rozumieć że tego
rodzaju filozofja była starannie kultywowana
przez tych co najwięcej skorzystali z niej.
Y'ciąż jeszcze nasza demagogja potępia takie
zawodowe zrzeszenia, ale teraz nazywają je
„niedemokratyczne". Podczas wojny, kiedy
nasz rząd był boleśnie poległy na poparcie
robotników, federalny kongres z bólem serca
oświadczył w formie prawa · że zawodowe
zrzeszenie jest całkiem dozwolone, ale tuż po
wojnit nasi magnaci podjęli walkę przeciwko
temu prawu. Zapewne następne wybory nowego prezydenta będą skoncentrowane na tej
'
·
kwestii.
Od czasu wojny mamy tutaj strajki dotąd
Te strajki wcale nie
niebywałego rozmiaru.
szk'odzą plutokratom którzy zaskarbili sobie
bajeczne sumy. podczas wojny... Rząd wyrachował że w tylko jednym strajku robotnicy
stracili 175 milionów. Wciąż jeszcze trwają
stare strejki i już nowe nam grożą.
Czytam że mamy tutaj przeszło sześć miljonów ludzi pracujących na roli, głównie w ':>a·
wełnianej agronomji, nie za gotówkę a zą
Rząd wyrachował że dochód
część plonów.
tyc'- parjasów wynosi pięć centów dziennie.
Ni.:: więc dziwnego że z pierwszych killm
miljonów rekrutów nasza armja musiała posłać do domu czterdzieści procent. Taka jest
zdrowotność w najbog::>tszym kraju na świe
cie ...
.A"- do niedawna noiscy I węgierscy chłopi
wyłącznie pracowali w węglowych kopalniach
za bezcen, cierpiąc przytem pogardę k!órą tubit.daków obcokrajowców.
b~rlcy mają dla
po zawodowym zrzeszeniu się,
Jednakowoż,
c; chłopi · O wiele lepiej się mieli. Wtedy I hiedPi tubylcy przylgnęli do tych ,,damned foreiners" - przeklętych obcokrajowców. \'1ogóle
tacy pospolici wyrobnicy potem i krwią 1 uniNajżeniem ostatecznie tutaj wytrzymają.
trudniej jest ludziom średniej klasy. Więk
szość takich bierze się do handlu przyczem
jakoś takoś wytrwają do czasu kiedy dzieci
Prawdopodrosną i pomogą zarobkowaniu.
podobnie najwięcej tutaj cierpią artyści których złudna nadzieja ciągnie dotąd ze wszystkich stron świata. Jeżeli nie wynajmą się na
parobków na wsi lub wyrobników w miastach,
jeżeli dobrze płatny
głodżą normalnie mniej inteligentny krewniak nie opiekuje się
nimi. Od wielu, wielu lat zarobkująca część
ludności miała na swoich barkact m!ljony
wydziedziczonych. Kiedy po kilku latach
kwitnięcia, nasz przemysł wyschnie i zwięd
nie, głód będzie powszechny...
przybyłem,

jego rajskie widoki. Jednego takiego zastH:e!'?karz - osiem lat temu,
w sam czas bo fen.>menalna popularność tego
demagoga zagrażała wyborowi Roosevelta.
Następca tego amerykańskiego pseudo-zbawiciela wtedy odrazu zabrał się do gruntownego ·
uprawiania naszej zaniedbanej społecznej roli. Jest on tylko jednym z wielu proroków z pod gwiazdy Hitlera. Wszyscy oni zaczynaczynność siewem antysemityzmu.
swoją
ją
Często słyszymy i czytamy ubplewania szczerych postępiwców na próby sze~zenia antysemityzmu w ostatnich latach. Niestety eko·
nomiczne niełady tutaj zbyt dobrze nadają się na tego rodzaju czarodziejskie leki.
Jak w Europie tak i tutaj mamy dużo
plutokratów którzy chętnie oślepiają. an~yse:
mityzmem tych co r.iebawem mogą. doJrzec
tstotne przyczyny nieładów. Wszakże był to
nasz własny Ford, bajecznie zbogacony nie~k,
który 10 lat temu dał Niemcom trtysta tysię
cy dolarów na wydawanie sławetnego kłam
stwa, Książki Starosty Sjonu oraz n_a p~zc
druki podobnych potwornych wytworow Jego
tutejszych łgarzy. Dopiero wtedy przestał
systematycznie propagandować kiedy Louis
Marshall, znany adwokat, wystosował do
Forda dobrze udokmnentowane dowody marności wyrobów pana Forda. Wtedy dopiero bojąc się że ludność przestanie kupować
jego samochody, Ford opublikował jego :niby
to żal z powodu błędów jego podwładnych 1 solennie przyrzekł raz na zawsze przest:i,ć szerzenia o!'.Zczerstw. Ford to ty.lko jeden z. licznych gagatków którzy mąc~ wodę dla niecnych celów ...
lił postępowy młody

Tutejsza iudn~ść jest skłonna do histerii nerwowa, ·zapalczywa, zawzięta. Te cechy robią dobrego wojaka z amerykanina. Również
robią z niego łatwo zapalny materjał do przewrotów domowych. Jeżeli rozsądniejsi magnaci nie uregulują warunków życia przez nalenawet ofiary, kilkanaście
żyte ustępstwa,
miljonów półgłówków hitlerowskiego pokroju
wybuchnie strasznym warjactwem. Wiadomo
że stale szykują się do tego. Miejmy nadzieję
że ta ciemna masa będzie przeważoną przez
która
ludność
rozsądniejszą bo światlejszą
wymoże reformy racjonalne. Niestety, nawet
ta sfera aż nader skłonna do histerii a więc
do gwałtownego wybuchu. Wobec takiego stanu rzeczy nie możemy uniknąć strasznej rozprawy. Nasz raj jest na wulkanie. Nie żałuję,
że pożegnam go przed wybuchem ..•
New York, 8 kwietnia, 1946: ... Wygórowany
dobrobyt małego minorytetu tendencjonalnil!
i t~adycjonalnie jest ·okrzykiwany jako dowód
ogolnego bogactwa. Faktycznie, nawet w czasach najlepszych norma bezrobocia ustaliła
się do pięciu miljonów. Ma się rozumieć, podczas ~rzesilenia, ta liczba podwaja się, nawet
potra3a. W danej chwili wedle rządowego rachunku mamy tylko 3,000.000 bezrobotnych i ·to w obliczu nierozpuszczonego kilku-miljo~
nowego woj~ka. Wedle naszego systemu, opartego_ na ~yślnem ograniczeniu produkcji,
musuny mieć nadmiar robotniczych zasobów
dla uniknięcia wygórowanych żądań pracowników. Przewodnicy - przemysłowcy wyraźnie
i stanowczo zwalczają plany zapewnienia utrzym_ania dla wszystkich zdolnych do pracy.
Potępiają wielo-miljonowymi wysiłkami, propagandą w gazetach, w radjo, w szkołach t
plany uregulowania
kościołach wszystkie
kwestji pracy dla ogółu„.
Podczas d:ugiego terminu prezydenckiego,
Roosevelt rruał postępowego wice-prezydenta
- Henry Wallace. Pan Wallace stoi na czele
odrębu demokratycznej partji, który daży do
stałego usunięcia bezrobocia przez stworzen: projektów rządowych uszczuplenia prywatnego zapotrzebowania robotników. Nasi
magnaci, ma się rozumieć, uważają Włlllace'a
za . ucieleśnien~e djabła. Taki silny wpływ .
ma3ą ci panowie że k.iedy przyszło do ostatnich wyborów, Roosevelt nie odważył się pozwać do rządu razem z sobą tego niebezpiecznego nieprzyjaciela bezrobocia i biedy. Pomimo wszechświatowego uwielbienia jakim Roosevelt się cieszył, nie miał on szansy tutaj tak
długo jak długo tolerował obok siebie tak
strasznego nowatora.

Teraz okropne widmo zażegnane. Przez kilka lat wszystkie gazety będą wrzeszczały do
n.iebios o szczęśc~u. o fenomenalnym dobroby01e. ~aluśkl głosik liberalnej prasy, móWiący
w krytycznych czasach, że o mil3onach głodujących nawpt kiedy produkZdarzało s\ę,
zdolny demagog w przeciągu kilku miesięcy c~a stoi na szczycie - przebrzmi jak brzęcze·
uzbierał naokoło siebie mlljonv wierzących w
nie owadów„.

•
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Str. 2
Istotnie tragicznym jest los przestarzałych.
·Bardzo niewielu I\lłodych jest w stanie utrzymania wielo-miljonowego legionu ludzi starych. Co prawda, w niektórych stanach istnieją prawa zapewniające starym miesi~zną zaod 15 do 30 dolarów na rodzinę.
pomogę Jest to nie dość na utrzymanie nawet najskromniejsze ale całkiem wystarczające na
ululanie czułego sumienia Uncle Sam'a. Nawet po stałej, ciężkiej, cało-życiowej pracy
przeciętny amerykanin nie oszczędzi dość na
utrzymanie siebie na schyłku życia. Aż nadto
blisko widzę dowody tego. O obecnych nie
mówi się - według przysłowia. Mogę jednak
brata Dadzia w tym wzglęazie,
wspomnieć
również męża siostry Berty„. Ale dość o tern.
Trudno jest znieść nawet myśl o tern„.

Tak to wygląda ten kraj od strony
pr~ci(!tnego człowieka, który w nim życie
przeżył. Tak to wyglądają od we~nątrz
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, okazale interweniujące w· Azji, w Afryce,
w Europie„. Brak myśli dość silnej aby
wskazała drogę wyjścia z zaklętego kręgu
niesprawiedliwości społecznej i krótkowzrocznej, zapóźnionej gospodarki, brak patriotyzmu, który by podporządkowywał
doraźne korzyści jednej grupy interesom
przyszłości kraju, .brak odwagi twórczej.
A Wielka Brytania? Tygodnik „Cavalcade" (z 1.VI. b. r.), rzucając światło na
sprawę, jedną z wielu pewną sprawę nie umie wyciągnąć stąd ogólniejszych
wniosków w sposób dostatecznie jasny
i śmiały. Artykuł omawia stosunki, panujące w jednym z okręgów węglowych w
Walii, nazywając tamtejszą atmosferę atmosferą „mistyczną". Na czymże ta „mi•
styczna" atmosfera polega? Czytamy:
„.„Górnik jest sercem kopalni. Ten oczywisty fakt bywał lekceważony przez każ
dy rząd naszego kraju - nie wyłączając
obecnego. Bo jak inaczej wytłumaczyć sobie straszliwe warunki, w jakich ci ludzie
żyją dotychczas? Można być nie czerwonym, ale szkarłatnym z oburzenia. Gdyż
spotyka się tu najwyższą niesprawiedliwość w przemyśle, jaką w ogóle da się
gdziekolwiek zobaczyć. Mieszkania? W capożałowania godne. Wyży
łym okręgu wienie? Tak niewystarczające, że żony
górników automatycznie wyrzekają się wię
kszej części swoich własnych przydziałów, aby dokarmiać mężów w ich znojnej
pracy w kopalni... Jest tyle propagandy,
tyle kłamstw na temat górnictwa, że nie
łatwo zobaczyć problem ten w jego wła
ściwej postaci... A od pracy górnika za·
leży praca 2.000.000 ludzi w kraju.".
Zdziwiony publicysta angielski widzi w
tym wszystkim jakąś „mistykę". I choć
w dalszym ciągu artykułu wysuwa pewne
to jeddoraźne propozycje praktyczne nak nie przychodzi mu na myśl głębiej za-·
stanowić się nad wadami ustroju, nad drogami zasadniczej przebudowy stosunków.
I w tym właśnie wyraża się cała bezideowość tego świata. Bezideowość, która
uniemożliwia planową naprawę stanu rze·
czy.
Ten stan rzeczy w dziedzinie płac, ubez·
pieczeń społecznych i ogólnych warunków
życia jest u nas również jeszcze nie zadawalający, w niektórych dziedzinach gorszy, w niektórych dziedzinach wprost fatalny. A jednak jest pewna zasadnicza
różnica, którą trzeba sobie wyraźnie uświa
damiać: W Polsce, dzięki przebudowie ustroju, dzięki przeprowadzeniu śmiałych
reform, stworzone zostały podstawy dla
stałej, planowej poprawy, która staje się
i stawać się będzie coraz bardziej widocz·
na w miarę postępów organizacyjnych
i umacniania się spokoju w kraju. Spokoju, który jest nam potrzebny koniecznie,
gdyż droga idei racjonalnych jest droglł
najtrudniejszą,, najpowatniejszą i najbardziej odpowiedzialną.
Natomiast w „świecie anglosaskim", a
już w Ameryce szczególnie, sytuacja we·
wnętrzna - na skutek kultywowania prze·
starzałych fol:"Ill gospodarczych, na skutek
braku współczesnej myśli postępowej może uledz tylko pogorszeniu. My, Pola·
cy, weszliśmy na drogę rewolucji, aby
dojść nią wreszcie do nowej, racjonalniejszej normalizacji stosunków. Oni - po·
zostali-w normach, które już do tego stopnia spróchniały, ~e stały się dla nich raczej zaczarowanym kołem, . niż punktem
wyjścia do postępowej, najpowolniejszej
choćby, < ewolucji.
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zjawiska złych warunków

życia, niesprawiedliwości społ~zn~j i , ab·

surdów ekonomicznych - to me Jest zad·
na „mistyka". Wiemy dobrze sklłd się ~e
zjawiska. biorą, jakie są ich związki i jakie
są drogi wiodące do ich zlikwidowania.
Natomia~t na istną „mistykę" niekiedy
wygllłda nam - ludziom wierz!łćym w sensowno~ć postępu i wierzącym w Polskę bezkrytyczne uwielbienie, z jakim odnosi
się do tego „anglosask.iego" świata pewna
część naszego społeczeństwa. Zrozumiałe
-jest. że wzdychają ~oń c~, którz~ korzystali z wyzysku kapitału I dla ktorych te

zawsze ważniejsze, niź interesy Polski. Wzdychają oni ku stosunkom, panującym na ,1dalekim Zachodzie",
bo tam jeszcze stosunki te wspierają się
na wyzysku kapitału najmocniej. Ale dlaczego tak bezkrytycznie- patrzą w tamtym
kierunku nieraz i inni, których interesy
wyraźnie związane są z przebudową gospodarczą i polityczną? Czy nie pojmują pozytywnego sensu, jaki tkwi w celach tej
przebudowy, albo czy nie pojmują cynizmu. z jakim „anglosasi" uprawiają swą
gdy podsypolitykę w stosunku do nas cają w naszym kraju opozycję kapitalikorzyści były

styczną,

pragnąc

jednocześnie

pozbawić

nas ziem zachodnich, czyli tym samym odebrać nam wszelkie możliwości osiągnię
cia siły i samodzielności gospodarczej ?
Z drugiej strony - wśród ludzi o trzeź
wym, niezakłamanym zmyśle społecznym
- nie ma chyba cz,łowieka do tego stopnia
szalonego, aby dzisiaj szukał wzorów dla
swego kraju w ustroju gospodarczym ta:
kiej Ameryki naprzykład, w ustroju, wywewnętrzną, , tak
sytuację
twarzającym
prosto i wnikliwie scharakteryzowaną
choćby w cytowanych tu listach„. Wpraw-

dzie Anglia pod rządam.1 labourzystów
próbuje przełamać brutalność prywatnego
ale robiąc to połowicznie, bez
kapitału wysunięcia dostatecznie radykalnych celów, reprezentując socjalizm zbyt nieśmia·
ło w obliczu ciężkich zrębów konserwatywnego ustroju - daleka jest jeszcze od nowego porządku współczesności, ku któremu my już, z pełną świadomością celów
i odpowiedzialności, idziemy.
W świetle tej sytuacji rzeczywistej próba ingerencji tych państw w nasze
sprawy wewnętrzne jest conajmniej objawem ich braku ..samokrytycyzmu. N as ze
sprawy wewnętrzne są jawne i każdy może s1ę im przyjrzeć. Nic dziwnego, że niektórzy Anglicy i Amerykanie spraw tych
nie rozumieją, sk'oro - jak to wynika z
publicystyki w ich krajach - c~sto nie
rozumieją istoty spraw swoich własnych.
Ważniejsze jest jednak, aby nasze społeczeństwo rozumiało dobrze sprawy swoje
i cudze. Aby u nas patrzono na t:>zeczywistość w sposób spokojny, rzetelny i rozumny. Je·steśmy na drodze do zorganizowania życia wewnętrznego kraju w sposób
odpowiadający potrzebom współczesności,

wolny od balastu form przestarzałych, o
których uczy nas doświadczenie, że są wadliwe. To, że jesteśmy na drodze ku temu,
znaczy, że życie to nie zostało jeszcze cał
kowicie zorganizowane i ustabilizowane.
Stąd oburzające pomyłki, dene~ujące niedociągnięcia, a istnienie zbrojnych band
„leśnych" ogólnie zaostrza sytuację, zmuszając administrację do czujności i podejrzliwości. Można by się nad tym długo rozwodzić i krytykować. Wszystko to jednak
jest wynikiem rozmaitych okoliczności, a
nie zasad, na których się wspiera idea nowego, lepszego porządku. I trzeba mieć
uczciwość rozrożniania tych rzeczy.
Powtóre, chcąc zbudować współczesny,
prawdziwie postępowy ustrój gospodarczo..nie można dokonać tego w
społeczny nieodpowiadającej mu sytuacji wewnętrz·
no-politycznęj. Nie rozumieją tego właś
nie Anglosasi, a szczególnie Amerykanie,
i stąd ich bezowocne wysrłki. Ponieważ zaś
my to · rozumiemy - bronimy naszej, socjalistycznej idei demokracji współczesnej
przeciwko noglądom wstecznym; historycznie zapóźnionym i cudzym.
·

Juliusz Żuławski

MIECZYSŁAW WIONCZEK

NIEUKOŃCZONA REWOLUCJA

Mexico City, w lipcu.
Na niewielkim metalowym znaczku o
narodowych barwach Meksyku znajduje się
miniaturowy portret przystojnego męż
Miguel
czyzny, ·o patrzony podpisem Aleman - Candidato National PRI 1946
- 1952. Kiedy odwracam znaczek na jego
wewnętrznej stronie jest jeszcze jeden napis - Greenduck Co. Chicago. Ten znaczek noszony w dniu meksykańskich wyborów przez setki tysięcy zwolenników
Miguela Alemana jest skrótem całej problematyki dzisiejszego Meksyku Nietylko
zresztą Meksyku anno 1946, ale historii
jego ostatnich pięćdziesięciu lat.
Od tygodni na ulicach i placach Mexico
City, Monterrey, Tampico, Vera Cruz i
wielu osiedli od meksykańskiej Kalifornii
do półwyspu Yukatan rozlepiono plakaty
i wystawiono tablice z napisami - Miguel
Aleman - Candidato National 1946-1952
Industrialisation - Prosperidad. Bo też
kandydat rządowej partii PRI tPartido
de la Revolution Institutionale), Miguel
Aleman, oparty o koalicje od komunistów
i lewicowych związków zawodowych do
złożonego z meksykańskich przemysłow
ców centrum, idzie do wyborów prezydenckich z jednym właściwie punktem progra·
mu - industrializacją kraju. Ma to być
ostatni, nie zrealizowany dotąd punkt
Wielkiej Meksykańskiej Rewolucji, która
- jedna z bardziej skomplikowanych trwa już od trzydziestu sześciu lat i daleka jest do zakończenia. Najlepiej chyba
o potrzebie zrealizowania jej programu
świadczą owe, noszone w klapach marynarek alemanistów znaczki, wykonane w
fabryce Mr. Greenducka w Chicago, mimo
że gdyby było czym i gdzie możnaby zrobić dla mieszkańców całego kraju znaczki
pamiątkowe nietylko z bezwartościowego
stopu, ale z meksykańskiego srebra (blisko połowa produkcji światowej), miedzi,
aluminium, cyny czy nawet Wydobywanego
w północnych prowincjach złota.
Wczoraj w małej kawiarence, której
okna wychodzą na Pałac Sztuk w Mexico
City pewien angielski lewicowy dziennikarz
wyraził opinię, że Meksykańska Rewolucja
- bądź nigdy nie była prawdziwą rewo·
lucją (był od niej młodszy o trzy lata i nie
mógł zna6 jej początków z autopsji), bądź
też sfilistrzała w ciągu owych trzydziestu
sześciu· lat tak bardzo, że nic poza słowami
z niej nie pozostało. A przecież cały kraj
żyje nią wciąż jeszcze i dowodem tego jest
nie tylko nazwa rządowej partii (Partido
de la ReYolution Institutionale, do nie·
dawna Partido de la Revolution Mexice.na), ale ilość miejsca, czasu i uwagi po·
święcane odmienianiu słów Revolution Meokolicznościach.
xicana we wszelkich
Wszyscy prezydenci republiki od czasów
Rewolucji, wszyscy ministrowie i wszyscy
wystający choć o cal ponad bezimienną
są z nią związani niezależnie od
masę dzisiejszych poglądów. Każdy homo novus, wchodzący do życia politycznego kraju w ostatnim ćwierćwieczu pytany bywa
najpierw o udział i stosunek do Rewolucji.
Z Rewolucją wreszcie związane jest jak
najściślej (i tu więzy wydają się najrzeczywistsze) całe intelektualne życie nowoczesnego Meksyku, jego wielcy malarze,
poeci i ideologowie. Słowo Revolution pada .z ust meksykańczyka równie często jak
w międzywojennej Polsce odmieniano sło·
wa najpierw Niepodległość, a potym Mocarstwowość. Trzeba się przyjrze~ z bliska temu prii:edmiotowi powszechnej adoracji i jego dzisiejszym owocom niezależnie

od stopnia słuszności opinii angielskiego
socjalisty. Jedno jest wiadome - Rewolucja ..Meksykańska nie została dotąd zakoń
czona, a dowodem tego są nietyle hasła
wyborcze Miguela Alemana, ile ów wyprodukowany z meksykańskich surowców w
Chicago znaczek wyborczy dla zwolenni·
ków industrializacji kraju.
Rewolucja Meksyk~:Óska, pierwsza chyba nowoczesna rewolucja socjalna, nie zlikwidowana w zarodku, rozpoczęła się w
roku 1910 w kraju, którego stosunki spopołączeniem
były
łeczno - gospodarcze
miejscowego feudalizmu z systemem kolonialnym, wprowadzonym przez zagraniczny kapitał. Cokolwiek się powie o dzisięjszym Meksyku, w którym obok najnowocześniejszych typów samochodów na oświetlonych neonami ulicach Mexico City
istnieje gorzka nędza indiańskiego peona w
odległości kilkudziesięciu ,ptil od stolicy, to
jednak nie .mtl: t -i:adrrego porowrtania z
stosunkami w chwili wybuchu Rewolucji.
W roku 1910 połowa kraju należała do
trzech tysięcy meksykańskich i obcych rodzin, a 95 proc. ludności. nie posiadało doM
gruntu na pomieszczenie w nim trumny.
Ponad 90 proc. bogactw naturalnych
nafto·
źródłami
kraju z wszystkimi
wymi i kopalniami srebra było własnością kapitału zagranicznego, a władza
nad kilkunastu milionami wiejskich analfabetów należała nieograniczenie do kościoła i haciendados, wielkich właścicieli,
uprawiających zresztą swoje włości metodarni odziedziczonymi po hiszpańskich
przodkach. Penetracja północno-am:erykańskiego i brytyjskiego kapitału przyniosły
na początku stulecia Hearstom, Sinclairom
i Dohenym miliony dolarów rocznyc_h dochodów, a mieszkańcom kraju - narodziny gorzkiego przysłowia, że Meksyk jest
Meksymatką cudzoziemcom, macochą kanczykom. Amerykański historyk, Rudson Strode, tak pisze o owym przedrewolucyjnym okresie Meksyku: „Kraj pogrążony był w korupcji politycznej, analfabe·
tyzni.ie i przesądach. Potężne siły bogactwa i reakcji zamykały wszystkie drogi
reformom. Zagraniczni właściciele koncesji, zjednoczeni z meksykańskim.i konserwatystami przygotowani byli do trwałego
oporu w celu utrzymania taniej siły roboczej i haniebnych warunków pracy w prze·
myśle i rolnictwie. Potężnym sprzymier~eńcem ich, był kościół, którego interesy
fmansowe uzależnione były ud zacofania i
analfabetyzmu .peonów''.
Zainteresowanie bogactwami mineralnymi kraju przez kapitał zagraniczny, dało
w efekcie coprawda pewien rozwój środków komunikacji, portów i powstania niewielkiego przemysłu przetwórczego. Okres
przedrewolucyjny dla ówczesnego podróżnika, który widzi.al rosnący dobrobyt w
stolicy, mógł się wydawać okresem prosperity. Ale wśród tego dobrobytu kilku·
nast11 tysięcy standard życiowy mas - i
tak nieprawdopobonie niski - obniżał się
bezustannie. Robotnik rolny w haciendas
otrzymywał za swą pracę cztery P.esos
miesięcznie i racje żywnościowe. Cena zboża i fasoli, podstawowych artykułów ~ywnościowych, wzrosła w ciągu stulecia
sześciofł:rotnie i przestarzałe metody produkcji uczyniły rosnący w ludność kraj krajem importującym żywność. W ówczesnym Meksyku napotkać motna było wszystkie fórmy wyzysku kapitalistycznego z
sklepami nale1:ącymi do kompanii lub haciendados, w majątkach i fabrykach, w

którym robotniltom towarami płacono za
pracę. Wybuchła, w tych warunkach, kierowana przez kilku idealistów, rewolucja
wobec oporu kapitału i haciendados i wobec naiwności przywódców z Francisco
Madero na czele, usiłujących realizować
demokrację polityczną przed społeczną i
gospodarczą, przyniosła pierwsze rezultaty
dopiero po szeregu lat, kiedy przerodziła
się w rewolucję socjalną.
Wykres kolei Rewolucji Meksykańskiej
kształt miał pi:iłnej zakrętów Rio Grande,
wytyczającej północne granice kraju i
zmieniającej często jej bieg. Jedno tylko
· nie zmienia się w przypływach i odpływach
Rewolucji Meksykańskiej - linia podziału. Ta sama koalicja, która zlikwidowała
Francisco Madero, jedną z najpiękniej
szych postaci nowoczesnego Meksyku, występuje kolejno na widownię przy wszystkich - a było ich kilka - klęskach Rewolucji. Stanowią ją - zagranicz:py wie1ki kapitał hnciendaitos. d obna .bur:tuazJa
i kościół, używający jako narzędzia ciemnych, fanatycznych pE!onów, Nie zmieniło.
się w tym układzie nic w ciągu trzydziestu
sześciu lat. Kontrkandydat ostatniego prezydenta Camacho ~ Gen. Almazan miał
za sobą w wyboi·ach przed sześciu laty:
wielką własność, kościół, kapitał zagraniczny i drobnomieszczańskie organizacje
synarchistów z hasłami .odrestaurowania
„dawnego chrześcijańskiego porządku". Sinarquistos - znaczy „bez anarchii". Kontrkandydat Miguela Alemana, senator Ezequiel Padilla ma dzisiaj za sobą te same
!Jiły i partia Alemana oskarża go otwarcie
w odezwach wyborczych o wysługiwanie się
interesom kapitału zagranicznego i haciendadoą. Młodzi ludzie, spaeerujący po ulicach Mexico City z barwami Padilla mają
twarze i obyczaje członków ruchów faszystowskich, widywanych na ulicach europejskich miast. I nawet ich organizacje nazywają się bliźniaczo podobnie do faszystowskich organizacji zachodniej Europy
- Partido de Action National, Union National Sinarquista. Ich przywódcę Ezequiela Padilla tak charakteryzował londyński „Economist" parę miesięcy temu:
„Człowiek ten personifikuje kompletne zerwanie z tradycjami Meksykańskiej Rewo·
lucji. Jest uważany za adwokata jak naj·
ściślejszej współpracy z USA w formie określanej przez jego przeciwników j~ko
bezwarunkowe poddanie się „imperialismo
yanqui" przez udzielenie większych gwarancji obcym inwestytorom. Jest także
przeciwnikiem dalszych reform rolnych i
socjalnych zdobyczy ruchu robotniczego".
Ta linia podziału jest jedyną stałą rzeczą
w kraju, który mając od dwudziestu dziewięciu lat ńajnowocześniejs,,,ą snołecznie
Konstytucję. wciąż jeszcze dokończyć nie
może swej Rewolucji.
Głównym bohaterem Konstytucji Meksykańskiej, słusznego przedmiotu dumv calego kraju, był młody o rewolucyjnych ideach generał Francisco Mugica, syn wiejskiego nauczyciela z Michoacan człowiek
który przestudiował sam proble~y indiań~
skich chłopów na północy i w centrum kraju, po czym naszkicował projekt Konstytucji. Dwa ma ona najważniejsze artykuły: dwudziesty siódmf i sto dwudziesty
trzeci. Pierwszy z nich określał sposób
przeprowadzenia reformy rolnej i prawa
własności m!'lksykańczyków i cUd<:oziemców. Drugi uważany jest powszechnie za
Wielką B:e.rtę ruchu robotniczego. Mocą
artykułu dwudziestego siódmego republika stawała się właścicielem bogactw mi-
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neralnych i wód na terenie kraju (woda
w górzystym i nieurodzajnym Meksyku ma
P?d~bną wartość jak w Palestynie czy Egipcie). Koncesje naftowe i górnicze nabywać mogli zasadniczo tylko Meksykań
c~ycy,. a . cudzoziemcy tylko po zrzeczeniu
si~ opieki swych państw nad ich interesami. Arty~uł .sto dwudziesty trzeci legalizował związki zawodow~ i prawo strajku,
~prowa?za.ł opi~k~ społeczną i zakazywał
zatrudma~ia dzieci i kobiet w przemyśle.
~merykanski znawca Meksyku, Eyler
Simpson ta~ określił jego konstytucję:
„Meksyk za jednym zamachem osiągnął
teoretycznie to, o co wiele innych krajów
musiało walczyć krok za krokiem". Konstytucja Meksykańska powstała 5 lutego
1917, rzeczywiście przez szereg lat istniała teoretycznie tylko, zbyt wiele bowiem
~otęg zaatakowała równocześnie, obejmuJąc reformą rolną dobra kościelne i wpro~adzając świeckie nau,czanie w całym kraJU. Do wprowadzenia tych jej punktów
trzeba było setek ciał wiejskich nauczycieli i instruktorów rolnych, na których
trupach fanatyczni cristeros, broniący , da-

wneg~, cpr~eścija.ńskiego porządku" w~pi

l_yWah krwią ofiar samosądów - Viva
e.?i.sto. Rey (Niech żyje Chrystus Król).
m11e~1a tego nie nadużyto nigdzie chyba
tak Jaskrawo potwornie jak w walce z
Meksykańską Konstytucją.

Podstawowe punkty Konstytucji realizowano z wielkimi opóźnieniami. Gros reformy rolnej za prezydentury Cardenasa
w dwadzieścia lat po uchwaleniu Konstytucji, w dwadzieścia siedem - po wybuchu Rewolucji Meksykańskiej. Bezpośred
nio bowiem po niej rozdzielono pomiędzy,
wsie tylko pół miliona akrów, za Obregotrzy miliony, za Callesa i jego krótną kotrwałych następców - szesnaście milionów, za Cardenasa, uważanego przez masy
za „błogosławieństwo Rewolucji Meksykańskiej", prezydenta w latach · 1934 czterdzieści pięć milionów akrów".
19~0 W roku 1940 liberalni obserwatorzy amerykańscy uważali feudalizm agrarny w
Meksyku za rzecz przebrzmiałą i głód ziemi wsi za zaspokojony w żnacznym stopniu, mimo że podzielona w ciągu dwudziestu trzech lat ziemia. stanowi tylko czwartą część wielkiej własności i wciąż jeszcze
koło polowy ziemi ornej w kraju należało
do haciendados. Ale wszak Rewolucja nie
jest jeszcze ukończona.

. Z dwudziestego siódmego artykułu Konst~ucji Republika mogła zrobić użytek
dopi~ro w roku .1938, wywłaszczając zagra.mczne konceSJe naftowe w atmosferze
wo1n.Y prawie z północnym sąsiadem. Siłę
kosc1ola złamano po dwudziestu latach i
~Y1.eż ~zasu trzeba było na wprowadzenie
swieckiego nauczania. Pierwsze związki zawod.owe powstał~ w roku 1929, a ogólnokraJowa FederacJa Pracy dopiero w roku
1936. „Każda dobra . inowacja w Meksyku
wymagała walki, wymagała gromadki mę
czenników - pisze.Hudson Strode w ksiaż
ce „Timeless Mexico" - od Francisco Madero poczynając na dwustu nauczycielach
ludowych, ofiarach cristaros kończąc".
Ludzie przyglądający się zbliska Meksykańskiej Rewolucji stwierdzają (czasami
b~z zdziwienia uważając to za potwierdzenie bonapartystycznych skłonności, tkwią
cych w każdej rewolucji), że wielu z jej

wodzów przechodziło z· łatwością od radykalnej demokracji do archikonserwatywnej dyktatury. Specjalnie jaskrawo widać
to na postaci Callesa, okrzyczanego· w
pierwszych latach rządów nietylko przez
zainteresowanych bezpośrednio losami kraju Williama Randolpha Hearsta (ponad
milion akrów posiadłości ziemskich w Meksyku) i arcybiskupa Meksyku (jeszcze
więcej), ale przez miliony wiernych całego
świata za „wcielenie szatana". Calles, „bolszewik" i „antychryst" ~ył rzeczywiście w
pierwszym okresie swej prezydentury radykalnym demokratą. Był pierwszym z
prezydentów, który na dużą skalę rozpoczął realizację wskazań Konstytucji swego
kraju. Powodem jego światowego rozgło
su było wystąpienie przeciwko politycznej
sile meksykańskiego kościoła, zawarte w
oświadczeniu z roku 1924, v,;cale łagodnie
brzmiącym jak na „antychrysta": „Jestem
wrogiem duchowieństwa, które traktuje
swe pozycje w świetle przywilejów społecznych, a nie w świetle S'łużby ewangelicznej. Jestem wrogiem duchownych
polityków, którzy usiłują utrzymać nasz
ignorancji; duchownych, którzy w
lud
przymierzu z właścicielami ziemskimi eksploatują chłopa i w przymierzu z przemysłowcami wykorzystują robotnika. Oświad
czam, że szanuję wszelkie wyznania i przekonania religijne tak długo, jak ludzie gło
szący je nie mieszają się do naszych konffiktów politycznych i nie pozwalają czynić z siebie narzędzia silnych, eksploatują
cych słabych". ówcześni bowiem zagraniczni wędrowcy po Meksyku opowiadają
cz~to o spotykanych po prowincji osiedlach fabrycznych w dolinach z dwoma

w

I

5tr. 5

KU2NIC.A:
budynkami kościelnymi - jednym, okazadla użytku właściciela włości czy
łym fabryki, Clrugim, nędzną budą - dla plebsu. Opowiadają również o karabinach maszynowych, umieszczonych na sąsiednich
stokach wzgórz, chroniących ową symbiozę haciendados i przemysłu z kościołem
przed buntem peonów.
Prezydent Cailes nie doprowadził do
końca swej kampanii, pozostawiając jej
Carcały ciężar jednemu z następców denasowi. Calles w drugiej połowie swej
kadencji zrobił niespodziewany zwrot w
prawo, stając się wkrótce potem arcyprzykładem zachowawczej dyktatury wg. wzorów Porfirio Diaza, wielkiego dyktatora
Meksyku z przełomu XIX i XX wieku
który wpuścił do kraju Hearstów, Dohe~
nych i Sinclairów.
„Nawrócenie" Callesa różnie komentowane jest przez znawców jego kraju. Ludzie, dl,a których Porfirio Diaz pozostał
ideałem, twierdzą, że Calles utracił wiarę
w możliwość realizacji demokracji i konstytucji w Meksyku. Są to ci sami Judzie,
chwalcy „starego porządku", którzy twierdzą za haciendados i kościołem. że wolność
społeczna i polityczna jest niebezpieczną
bronią w ręku mas indiańskich zamieszkujących płaskowzgórze Meksyku. Są to ci
sami ludzie, którzy jeszcze dzisiaj twierdzą, że masy meksykańskie są bierne społecznie, ekonomfoznie i politycznie jakkolwiek zaprzeczyły temu i wyniki reformy
rolnej i rozwój ruchu zawodowego i wreszcie szybki awans społeczny młodego poko·
lenia synów chłopskich. Osiągnięcia następców Callesa, a zwłaszcza Cardenasa
nie pozwalają utrzymać owej tezy. Zwrot
Callesa ku prawicowej dykta.turze jest jasny dopiero w zestawieniu z postacią, która była sprawcą odstępstwa prezydenta od
ideałów Meksykańskiej Rewolucji. Calles
został nawrócony nie przez arcybiskupa
Meksyku, który toczył z nim walkę pra.wie
do końca, nie przez arcybiskupa Ilisco,
znanego z odpowiedzi „Bóg nie patrzy ze
współczuciem na buntujących się przeciw
swemu losowi" na hasło rzucone w roku
1920 zrozpaczonym peonom przez Zapatę,
rewolucyjnego chłopa z południa: „Lepiej
umierać wyprostowanym, niż żyć klęcząc".
Callesa nawrócił ambasador sąsiedniego
mocarstwa, którego obywatele kontrolowali w tym momencie mimo istnienia pięk
nej i radykalnej Konstytucji, cały beztnała
przemysł i handel zagraniczny kraju i
znaczną część jego wielkich majątków.
Jego początkowe ideały podjęli jego na•
stępcy. Dzieje Rewolucji Meksykańskiej,
jej upadków i wzlotów związane są bardzo
ściśle z dobrą czy złą wolą północnego są
siada. Dwa najważniejsze wydarzenia Rewolucji - uchwalenie konstytucji w roku
1917 i wywłaszczenie zagranicznych koncesji naftowych w roku 1938 wypadły me
bez przyczyny na okresy, kiedy w Stanach
Zjednoczonych prezydentami byli dwaj ludzie, zachowujący wobec zmagania się mas
mP.~s:vkańskich z ich przeciwnikami życzli
Wydarzyły
wą co najmniej neutralność.
się one, gdy w Białym Domu w Waszyngmarzyciel idealista
tonie rezydowali Woodrow Wilson i radykał (w amerykań
skim znaczeniu tego słowa) społeczny =--Franklin Delano Roosevelt. Najniższe upadki Rewolucji Meksy\tańskiej z nawróceniem Callesa i okresem walk domowych
przed i po nim przypadają na okres repu·
blikańskich mieszkańców Białego Dómu Hardinga, Coolidge'a i Hoovera, za którymi - powierzchowna znajomość dziejów
USA wystarczy - widać cienie Hearstów,
Dohenych i Sinclairów (możnych USA i
Meksyku równocześnie). Woodrow Wilson
określił zresztą jednoznacznie rolę Stanów
w życiu Meksyku słowami, wypowiedzianymi w związku z kontrrewolucją Huerty
z roku 1920: „obce koncesje są korzeniami
wszelkich meksykańskich kontrrewducji",
a odzyskanie źródeł · naftowych zawdzięcza
Meksyk w równym stopniu Cardenasowi
jak milczącej zgodzie F. D. Roosevelta i
sztabu jego „New Dealerow".
Meksykańczycy nie są entuzjastami swego północnego sąsiada i antagonizm ~ek
choć
sykańsko - północno amerykański,
rzadko przybierał formę tak jaskrawą jak
zbrojne najazdy bohateta Rewolucji Pancho Villa na miasteczka Texasu i New
Mexico i raidy generała Pershinga po meksykańskiej Kalifornii, Q.aje się zauważyć
od pierwszej chwili przekroczenia granicy
Meksyku. Jakkolwiek przykryty jest dość
szczelnie uniżonością wobec siły dolara i
uczuciami wynikłymi z kompleksu niższo
ści. Mimo amerykanizacji stolicy kraju i
przyjęcia przez upper-class cywilizacyjnych
norte-americtmos czy
zdobyczy USA gringos (jak pogardliwie nazywa swych
sąsiadów z północy Meksykańczyk) to pojęcie, w którym połączono poczucie imperializmu gospodarczego. sąsiada i krzywdy
społecznej meksykańskiego peona. Od odkrycia Meksyku przez kapitał amerykań(ci.ąig dals~y
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Dowidzenia Bruges
Dowidzenia Bruges
Miasto z gęstego snu,
Miasto z szemriących wód,
l\łiasto z cienkiego dżdżu!
Twoje wieże są. jak olbrzymie kotwice,
Które na dno atmosfery rzuciły okręty gwlazu,
Albo chmur, albo słońc co z chmurami płyną.
Sto trzydzieści metrów ma niejedna.
Ale rzymski czas pamiętające ulice,
Siostry w mgle zagubionych miast
Jak krużganki nad wodami pociętą. równiną
Tylko swoją. siwością. sprawiają, że Wenecje przy nich nie bledrul.
Bo dyskrecja i nie zaćmiewanie innych
Jest urokiem tych światów w pięknie zaklętych.
One nie każą. ci za}>omnieć miasta rodzinnego,
Ani jego prostych jak plamy kolorów,
Ale tu, wśród zaułków jak strumyki płynnych,
Prowadzi clę dukt logiczny choć kręty
Ku gankom zwisającym, zapleśniałym brzegom.
Wśród ulic i kanałów tych zamieszkałbyś jak wśród borów.
Broges Miasto wszelkiego dostatku:
I przeszłości znakomitej
I teraźniejszości pełnej jak fillżanka z czekoladą.
Porcie oddalony od fal,
Ukryty niegdyś przed korwetą kol'fiarza,
A dzi'i •mów no~zerzn się twe kanały dla statków,
I

łabf/'<1zle białolite

barkom, co Jadą
Pod nowych mostów zwodzonych stal,
Która zda się przeszłość z dzisiejszością łączy I powtarza.
Towarzyszą

'fu w hot.elo świętego Huberta
Można spędzić

twardym snem

znaczoną

noc,

A pot.em cały dzień po muzeach małych Jak koperta
Portfelu, który dźwiga dolary I funty,

Najdroższe kolory świata oglądać przez powiększające szkło
I łzy nad męczeństwem UrszuJi, I możnych mieszczan bUJlty.
Dziś cl sami mieszczanie do tych samych pałaców

Co lat temu kilkaset, w autach jadą,
Których olbrzymie karoserie gaszą świat,
Ale wieczorem idą pieszo przez krużganki, które się tracą
W strumylmch d:t.d:i:u i pod posążkami mado!1n
Hiszpańskich późniejszych, albo romańskich Jeszcze z przed tysiąca lat.

to wiele••
Widziałem bazylikę śniętej Krwi Zazwyczaj takie rotundy zapadają się w katedr

piwnice,
Ale ta stoi jak gmach, jak wysokie labiryntu ulice,
I dopiero na piętrze ponad nią gotyk jak namiot nad madonną. Michała
(Anioła wystrzela.
Ciężką

ma twarz madonna z

białego

marmuru,

Biała patrzy z tła czerni, a prawdziwy Jezus
Słucha przez półprzymknięte okno dzwonów chóru,
Które drżą co godzinę nad światem bez kresu .

Bo, te

łwłat

ntti ma Kresu, o tym dawni nrltltne

Powiędziell, na tłach swych okna półprzymknięte
Rysując, a w ' nieb bory I łowy z tętentem
Koni, i obłoki, I nieba złocistsze.

Czerwieńsze, bardziej siwe, lub bardziej' niebieskie,
Niżbyś śmiał to przewidzieć, gdybyś tu
Bo piękne czytelniku bywa niebo nasze,

zaszedł,

nie

Lecz przy niebie Flamandii fraternie anielskie.
Panu Bogu }>Omagać, gdy czynił.
I od nich cl artyści musieli podpatrzeć,
:te nie tylko gest wielki w światowym teatne
Znaczy coś, lecz i szczegół jest ws:i:ny w świątyni.

Musiały

Nic tu nie zaniedbano, kamienia nie stracą
Który na pola niosły dyluwialne moce,
Lecz ka:i:dy kamień wprzęgną. w olbrzymią
Jaką jest sztuka Jodu wspomagana pracą.

karocę

'

Wieki, Jody, talenty na t.en dzień szczęśliwy
Złożą się, pojmująca wszystko towarzyszko,
Gdyśmy łodzią płynęli przez to uroczysko
I witały łóciź mosty i ~ierzb miękkie grzywy.

Katedra
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Ratusz ·w Louvin

Jar ulicy, a nad nim niebo o kolorach
Z kt~rych każdy ma zda się swój cel określony
W teJ muzyce przestrzeni, której możne tony
Wiszą na horyzontu uładzonych torach.
A w tym jarze ulicy, potem ponad jarem
I wreszcie pod zenitem, gdy auto przebiega
Jakby dziesięć monstrancji, oko twe dostrzega
Z ażurowych kamieni ponad miastem diadem.
Pod niebo go unieśli przed wiekami ludzie
Tych miast, w których ratusze zawsze się ścigały
Z domami Pana Boga i jedynie skały
Jakle tu są, człowiek dźwignął w mocllltwie I trudzie.
trud wspaniały i wysoka wiara
Skoro jak wiolinowe wiszą w niebie klucze
Jeszcze dziś dzwonki wieżyc - choć nieraz w nie tłucze
Pocisk wojen, których kraj ten zaznał co nie miara.
Musiał być

Przeszły tutaj bombowce przed półtora rokiem
Które miały tym krajom przynieść wybawienie
I ruszyły z nich ognie na katedry sienie
I ratusz <1ławny w świecie skryty kurzu mrokiem.

Ale się wynurzyły z ogniska taneczne
Koronkowe zarysy, załomy i skarpy
Tak i człowiek, któremu los dzieło poszarpie
Unosi ślady dzieła w nadziei i wierze.
Więc jeśli kiedyś ognie ruszą na o:kręty
Tych miast, których wieżyce, Belgio, są jak maszt\
Ustrzeż Panie z olbrzymich gmachów owych każdy·
I ratuj małe domki ze szkła l diamentu.

18.
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ski do odkryeia go przez amerykańską dytrzeba było czterdziestu lat i
pierwszym Amerykaninem, który spostrzegł, że mieszkańcy Meksyku są także
ludźmi, był właśnie Dwight Morrow, ambasador, który potrafił potem „nawrócić"
Callesa. Następnego lat dziesiątka trzeba
?Ył_o na wynal_ezienie w Białym Domu poJęcra „good neighbour policy" rooseveltows~iego tworu, który funkcjonował należy·
cie tyllw przez ostatnie lata. życia Prezy·
den~a. Przeciętny, niewiele uczony, mieszkamec Meksyku ma też dla Roosevelta
więcej szacunku niż dla jakiegokolwiek innego „norte americano", zawdzięczając mu
nie samochody Chryslera i Forda i frigidaire'y z Pittsburgha, ale poszanow.:anie
godn'Ości i interesów kraju, położonego na
południe od Rio Grande. Ten sam Meksykańczyk wie, że nie ma już dzisiaj · wielkiego Prezydenta, ale że pozostali wszyscy
jego przeciwnicy w komplecie. Jest przeto
zaniepokojony o swój los zwłaszcza, że
druga wojna światowa uzależniła jeszcze
bardziej Meksyk od swego sąsiada. Trudności transportowe wyeliminowały zupełnie
innyc:P, klientów z życia gospodarczego
kraju, który stoi nie swoim zbożem, kukurydzą i owocami, a swym srebrem, miedzią, cynkiem i naftą. Meksyk pozostał
sam na sam z „norte americanos". Przeżył
coprawda w pierwszych latach wojny sztuczne ożywienie gospodarcze wskutek nieograniczonej chłonności surowcowej sąsia
da, ale dzisiaj - podobnie jak Stany a znacznie ostrze.i wobec wadliwej struktury gospodarczej - przechodzi przez okres powojennych niedomagań. Peso, wielka fortuna dla meksykańskiego chłopa czy
robotnika, a ułamek dolara dla zagranicznego właściciela koncesji, jest wart z dnia
na dzień mniej. Ludność kraju rośnie i
rosną ceny żywności. Dla utrzymania produkcji rolnej potrzeba maszyn i nawozów
sztucznych, a dla osiągnięcia zysków z bogactw naturalnych, potrzeba zakładów
przemysłowych i sprzętu technicznego dla
ich wzniesienia. Industrializacja kraju, a
nie sprowadzanie zza Rio Grande samoplomację

chodów, chłodni i znaczków metalowych
na kampanie wyborcze - to kolejne, nieuchronne stadium realizacji postulatów
Rewolucji Meksykańskiej, wpisanych w
Konstytucję. Zwłaszcza, gdy nie ma pewności, jakimi drogami pójdzie sąsiad z pół
nocy, czy drogą „polityki dobrosąsiedzkiej"
czy drogą Hardingów i Hooverów.
Tutaj znajdują się zasadnic:?;e podstawy
dzisiejszych antagonizmów sąsiędzkich. Industrializacja kraju koliduje bowiem z interesami zagranicznych inwestytorów, mających do tej pory tani surowiec i tanią
siłę roboczą w kraju, którego rozwój gospodarczy i standard życiowy pozostają
daleko w tyle za amerykańskim i zachodnio-europejskimi. Plan industrializacji nie
został przygotowany specjalnie z okazji
meksykańskich wyborów, ale pracowano
nad nim od kilku lat. To, dlaczego nie był
realizowany powie najbezstronniej londyń
ski „Economist" z stycznia bieżącego roku. Cytuje on raporty Mexico Central
Bank, mówiące więcej o trudnościach kraju niż rozmowy z meksykańskimi polity.
kami. „Głównym powodem powstrzymania
industrializacji kraju w roku 1944 - zdaniem Banku - była chwilowa niemożność
otrzymania maszyn i narzędzi przemysło
wych z zagranicy". W rok później ten sam
raport zauważył bardziej szczegółowo, „że
w wielu wypadkach spostrzega się wyraź
ną interferencję pewnych interesów· prywatnych, przeciwnych procesowi industrializacji kraju". Interferencja ta wg.
„Economista" objawia się w sposób następujący: „inwestorzy zagraniczni zainteresowani są tylko kontrolą źródeł surowców i ich eksportem; inwestycje obcych
kapitałów w ostatnich latach nie stwarzają w Meksyku nowych źródeł zatrudnie·
nia, gdyż ograniczają się do wykupywania
istniejących zakładów przemysłowych; uniemożliwia się 'Przemysłowi miejscowemu
nabywania zagranicą sprzętu dla unowocześnienia produkcji; w wypadkach pokonania przez przemysł meksy!rnński tych
trudności zalewa się rynek wyrobami obcymi po cenach dumpingowyc:h. zmuszając

mleJScowy przemysł do kapitulacji; przemysł obcy żąda wreszcie wygórowanych
opłat za patenty i tajemnice produkcji,
zmniejszając opłacalność nowych gałęzi
przemysłu meksykańskiego do zera". Dzie·
je się to w momencie, kiedy ludność Meksyku rośnie, kiedy gromadząca się w
okręgach rolniczych nadprodukcja sił roboczych wędruje do miast, tworząc tam
dodatkowe skupiska lumpenproletariatu.
Rewolucja Meksykańska weszła w stadium kiedy stanie w miejscu równa się
szybkiemu powrotowi ku czasom Porfirio
Diaza - w wypadku, jeśli nie uda się zindustrializować kraju. Masowe bezrobocie
i obniżenie stopy źyciowej mas zanulować
moźe zdobycze społeczne ruchu zawodowego. Zdobycze reformy rolnej okazać się
mogą również zanulowane nie tylko przez
nadmiar bezproduktywnej ludności wiejskiej, ale ponieważ uzyskanie nowych terenów rolnych zaleźy od powstania przemysłu produkującego sprzęt rolniczy i umożliwiającego dalsze nawodnienie kraju.
Rewolucja Meksykańska, która wyszła
przed kilkunastu laty ze stadium walk
zbrojnych między generałami stała się, bo
stać się musiała, rewolucją techniczno-gospodarczą, stwarzającą automatycznie problemy dla jej realizatorów. Fakt, że uświa
damiają to sobie masy zwolennników Alemana jest dowodem, że pierwsze fazy rewolucji spełniły funkcje wychowawcze
wbrew opinii mego angielskiego rozmówcy. Front alemanistów od komunistów do
postępowych

meksykań

zawodowymi w sprawie indu·
strializacji kraju i tym, że masy meksykańskie popierają właśnie Alemana, a nie
Ezequiela Padilla, który pragnąłby dać
wolną rękę obcemu kapitałowi w imię „amerykańskiej wspólnoty", a haciendados
i kościołowi - w imię „starych meksykań
skich tradycji". Neony, limuzyny i nowo·
czesne hotele istnieją także w wielu stoli·
cach Ameryki Lacińskiej i Południowej,
gdzie poza tym panują stosunki społeczne
i gospodarcze identyczne jak w Meksyku
Porfirio Diaza.

*

Nieukończona. Meksykańska Rewolucja
trwa. Jest trudna do przeprowadzenia w
cieniu sąsiada zza Rio Grande, który rzad·
ko bywa okiełznywany przez ludzi typu i .
formatu Franklina Roosevelta, i który stał
się powodem powiedzenia, powtarzanego z
westchnieniami przez wielu sprawiedliwych: „Poor Mexico, so far from God, so
near to the United States (Biedny Mek·
syk, tak daleko odeń do Boga, tak blisko
do Stanów Zjednoczonych)". Jest trudna
do zrealizowania wskutek „owych starych
aliansów ha·
meksykańskich tradycji" ciendados i cristeros w nowym syńarchi·
stycznym przebraniu. Jej pełen zakrętów
bieg wyznaczyła walka obfita w ustępstwa
na rzecz owych sił. Ale te kapitulacje nie
nigdy z ostateczną
były równoznaczne
przegraną. Były tylko dowodem trudności.
Po ulicach Mexico City chodzą tłumy
alemanistów i padilistów z znaczkami,
swych przywódców w klapach marynarek,
Wynik wyborów nie ulega wątpliwości, Aleman ma bowiem za sobą masv. Warto by•
łoby zjawić się tutaj za sześć lat podczas
następnych W}/borów, aby dowiedzieć się,
czy znaczki z portretem następnego kan~
dydata na prezydenta będą już produkowane na miejscu w h·aju, czv wciaż :jeszcze u Greenducka w Chicago. Ten drobia"?-g
powie, czy Aleman w ·:'""" swoją rundę
walki o Rewolucję, któ .„ s"ł 0 <l'1. m11 swoje
losv w rece w gorr.cy rlzień lipcowv roku
tysiąc dziewięćset r"'t"rd"iestegn szósteP"o.
Mieczysław Wionczek

Przełożyła i

GALEAZZO CIANO

PAMIĘTNIK
6 marca
Wczoraj' wieczorem u Colonny telefon
od Pietromarchi'ego 1 ), który donosi mi o
powstaniu w Katalonii i o ucieczce czerwonej floty. Franco prosi o pomoc naszego
lotnictwa, aby odnaleźć 11 statków jadą
cych po Morzu śródziemnym i przeszkodzić im w przekroczeniu Kanału Sycylijskiego w razie, gdyby miały zamiar skierować się do Odessy. Wydałem odpowiednie instrukcje marynarce i lotnictwu i
rano o godz. 8-ej złożyłem raport Duce,
który potwierdził te zarządzenia. W czasie dnia polożenie floty zostało oznaczone ;
chciała zawinąć do portu Algierskiego, lecz
odmówiono jej wjazdu. Zdaje się, że uda·
je się teraz do Bizerty...
15 marca
W nocy zachodzą wypadki coraz bardziej naglące. Po spotkaniu Hitler - HaChwalkowski oddziały niemieckie
cha zaczynają zajmować Czechy. To już sprawa poważna, tym bardziej, że Hitler zapewniał, że nigdy nie użyje przemocy wobec
żadnego Czecha. Interwencja niemiecka nie
niszczy Czechosłowacji wersalskiej, lecz
tę, którą utworzono w Monachium i Wiedniu. Jakież znaczenie będzie można przywiązywać w przyszłości do zobowiązań i
przyrzeczeń, dotyczących nas bezpośrednio.
Nie sposób ukryć, jak bardzo to wszystko
obchodzi i upokarza naród włoski.
Dlatego właśnie trzeba mu dać satysfakcję i odszkodowanie: Albanię. Powie·
działem o tym Duce, z którym podzieliłem
się przeświadczeniem, że obecnie nie znajdziemy ani miejscowych przeszkód, ani poutrudnień
ważnych
które uniemożliwiłyby
projektu. Upoważnia

przemysłowców

skich jest dowodem, że praca Madero, Callesa, Cardenasa i mniejszych realizatorów
Rewolucji nie była bezskuteczna, tak jak
nie okazało się bezskuteczne zakładanie
przez lata szkół wiejskich między Kalifornią i Yukatanem.
Wydaje się, że dzisiejszy Meksyk rozm
się od przedrewolucyjnego nie tyle neonami, samochodami i luksusowymi hotelami,
naśladującymi New York ·W Mexico City,
a tym, że w Meksyku właśnie odbyły się
niedawno pod auspicjami Alemana konferencje postępowych przemysłowców z

związkami

międzynarodowych,

wykonanie naszego
mnie do zatelefonowania do Jacomoni'ego 2 ), aby przygotował pierwsze sporadyczne wybuchy buntu,
a sam nakazu1e osobiście Marynarce trzymać drugą eskadrę gotową w Tarencie.
... W międzyczasie przybywa Hesse ze
zwykłym posłannictwem. Tym razem jest
ono zbyt werbalne i niezadawalające. Ftih·
rer każe nam donieść, że podjął inicjatywę, ponieważ Czesi nie chcieli Się zd~mo
bilizować, utrzymywali w dalszym ciągu
stosunki z Rosją i źle traktowali Niemców. Te preteksty są może dobre dla propagandy Goebbelsa, lecz nie powinny być
użyte wobec nas. Popełniliśmy ten błąd,
że· byliśmy zbyt lojalni w stosunku do Niemiec. Przekazu:iąc podzi~kowanie Ftihrera za niezawodne oparcie we Włoszech
Hesse 3 ) dorzuca, że dzięki temu posunię
ciu, 20 dywizji zostało uwolnionych i mogą one być użyte w innej strefie dla pod-

wyboru

dokonała

Julia Hartwig
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trzymania polityki Osi. Lecz równocześnie
Hitler ostrzega Mussoliniego, że jeśli ten
ma zamiar rozpocząć akcję na wielką skalę byłoby lepiej zaczekać rok czy dwa, aby
miał do dyspozycji 100 dywizji pruskich.
Mógłby sobie oszczędzić tego dodatku. Duce reaguje natychmiast, zapewniając, że w
wypadku wojny z Francją, będziemy się
bili sami, .nie żądając ani jednego człowie
ka od Niemiec, lecz będziemy wdzięczni za
możliwość otrzymania broni i innych wyposażeń wojenwch.
Powracam do Duce po wyjeidzie Hesse'go. Niezadowolony jest z poselstwa i
przybity. Nie chce dopuścić do prasy wiadomości o odwiedzinach Hessego („Włosi
drwiliby ze mnie: za każdym razem, gdy
Hitler zagarnia jakiś kraj, przysyła mi poselstwo").
Duce mówi na nowo o Albanii, lecz nie
powziął żadnej decyzji na temat działat
Nurtuje go niepokój, którym nie dzieli się
jeszcze ze mną. Jest chłodny jak zawsze
w poważnych sytuacjach, lecz nie przyjął
jeszcze, przynajmniej chwilowo, postawy
jakiej spodziewałem się po nim. Chce", że
bym powrócił wieczorem.
Rozmowa z ambasadorem Polski i ministrem Rumunii, którzy zachowują się z godnością wobec faktu dokonanego.
Odwiedzam znów Duce późnym wieczorem. Zdaje sobie sprawę z wrogiej reakcji
narodu włQskiego, ale twierdzi, że trzeba
odtąd robić dobrą minę do złej gry niemieckiej i unikać tego, by: „nie podobać
się Bogu, równie jak jego nieprzyjaciołom".

Robi jeszcze aluzję do możliwości uderzenia na Albanię, ale wciąż jest niezdecydowany. Zajęcie Albanii nie mogłoby
według jego zdania, zrównoważyć w opinii
publicznej wcielenia do Rzeszy jednego z
najbogatszych terytoriów, jaki stanowi
Rumunia. Muszę się z tym oswoić, że nie
zrobimy żadnego posunięcia. Tym bardziej,
że Duce, który przyjmował przede mną
admirała Cavagnari 4 ) zadowolił się postawieniem mu kilku pytań o charakterze ogólnym, dotyczącym możliwości wylądo
wania, lecz nie wydał mu żadnych poleceń. A szkoda! Według mego zdania zajęcie Albanii podniosłoby naród moralnie,
ponieważ ukazałoby istotne owoce polityki
Osi. Po ich zebraniu moglibyśmv powtórnie zbadać naszą politykę, również ze
względu na Niemcy. którvch hegemonia
zaczyna przybierać niepokojące rozmiary.
16 marca
... Przyjmuję von Mackensena 5 ). Spokojn~ tonem składem mu gratulację z po-

wadu wyn:ków niemieckich. Nie usiłuje
powstrzymać gestu zdumienia. Tym razem Niemcy czują rzeczywiście, że przebrali miarę. Spotykam się z ambasadorem
Japonii, który mówi mi z optymizmem
o postanowieniach swego narodu w sprawie aliansu trzech.
18 marca
...Wypadki ostatnich dni zmieniły mój
sąd o ftihrerze i Niemczech; on również
jest nielojalny i perfidny; żadna polityka
nie jest z nim możliwa. Od dziś staram
się wywrzeć wpływ na Duce, aby popchnąć
go do zdecydowania się na układ z mocarstwami zachodnimi. Ale czy w Paryżu
okażą minimum zdrowego sensu, czy też
sko~promitują raz jeszcze możliwości ententy, dając zwykły dowód małoduszności.
Duce uważa, że tym razem wzburzenie pośród Anglików jest bardzo głębokie: „Nie
~ba zapominać, że Anglicy są czytelni·ami Siblii i łączą fanatyzm handlowy z mi
stycznym. Teraz panuje ten ostatni, są w
usposobieniu odpowiednim do działania".
Wysyłam Fagioli'ego 6 ) do Paryża, by
podjął znów rokowania z Beaudouin'em 7 ).
Duce ma zamiar wyszczególnić nasze żą
dania w mowie 26 marca: Dżibuti, Suez,
Tunis.
31 marca
...Wieniawa 8 ) mowi o stosunkach niemiecko-polskich. Polacy pragną pokojowego rozwiązania, ale jeśli Niemcy przyjmą
stałą nieprzejednaną taktykę, Polacy będą
się bili. Wieniawa wyraŻ" się optymistycznie o możliwościach oporu armii polskiej.
6 kwietnia
administracji telegrafów sygnalizują nam, że długie szyfrowane wiadomości
odchodzą z Tirany do Foreign Office. Nie
możemy ich zatriymać, ale wydaję polecenie opóźniania ich i wprowadzenia licznych błędów do przenoszonych cyfr. Trzeba zaoszczędzić czasu, tym bardziej, że
Chamberlain podał w Izbie Gmin bardzo
korzystną dla nas wersję wydarzeń i oświadczył, że Wielka Brytania nie ma specjalnych interesów w Albanii.
... Przyjazd Goeringa. Witam go na dworcu i towarzyszę mu do Villa Madama. W
czasie drogi mówi z wielką emfazą o poło
żeniu Osi, i rzuca gwałtowne słowa pod
adresem Polski.
16 kwietnia
... N ajbar'dziej uderzył mnie w rozmowach z Goeringiem ton, jakim mówił o stosunkach z Polska: to mi przypominało
szczególnie ton, jakiego użył nie~dyś w
Niemczech wspomina.iac o Austrii i Czechosłowacji. Zresztą Niemcy mylą się, są-

... z

7.e 'będą mogu dn1uać w len sam
sposób: Polacy będą pobici, lecz nie zlo~ą
broni aż zostaną ostatecznie zwyciężeni.
17 kwietnia
... Towarzyszę Goeringow~ na dworzec.
Jest zadowolony z pobytu w Rzymie, gdzie
udało mu się nawiązać kontakt z Duce i
;e mną. Odniosłem na ogół wrażenie, że
nawet w Niemczech zamiary są pokojowe. Tylko jedno niebezpieczeństwo: Polska. Mniej o tym świadczą zwroty, co pogardliwy ton używany na wspomnienie o
Warszawie. Ton, który mnie zaskoczył.
Niech Niemcy nie wyobrażają sobie, że również przez Polskę urządzą marsz triumfalny: zaatakowani Polacy będą się bronić. Duce jest również tego zdania.
20 lipca
Wieści przysyłane przez Attolico 0 ) są stale niepokojące. Niemcy przygotowują . według niego na 14 sierpnia zamach na
Gdańsk, i po raz pierwszy Caruso 10 donosi z Pragi o niepokojących ruchach wojsk.
Czy możliwe, by to wszystko dokonało się
bez powiadomienia n ... s, szczególnie po tylu pokojowych zapewnieniach, jakie złożyli
nam towarzysze z Osi? Zobaczymy ...
· 11 sierpnia
Odtworzyłem przebieg rozmów z Ribbentropem i Hitlerem w Księdze Rozmów. Tu
opiszę tylko kilka ogólnych wrażeń .
Ribbentrop uchyla się, ilekroć pytam o
szczegóły dotyczące bezpośrednich planów
Niemiec. Nie ma czystego sumienia; kła·
mał zbyt często na temat zamiarów niemieckich wobec Polski, by teraz swobodnie
powiedzieć mi o tym, do czego się przygotowuje. W sposób nieprzejednany pragnie
rozpoczęcia wojny. Odrzuca wszelkie rozwiązania zdqlne zaspokoić Niemcy i przyczynić się równocześnie do uniknięcia konfliktu zbrojnego.
Jestem pewien, że gdyby nawet dano
Niemcom więcej, niż żądają, zaati:\kowaliby jednak, ponieważ opanował ich demon
zniszczenia.
Rozmowa nasza przyjmuje czasem obrót
dramatyczny. Nie waham się wyr;dć myśli w sposób brutalny. Wcaie go to nie
wzrusza. Stopniowo z.daję sobie sprawę z
tego, co przedstawiamy w oczach Niemców. Atmosfera jest chłodna i chłód ten
towarzyszy nam już do końca. Podczas
obiadu nie wymieniamy ani słowa. Nie do·
wierzamy sobie. Ale ia przynajmniej mam
spokojne sumienie. On nie.
12 · sierpnia.
Hitler :iest serdeczny. ale on równiet
jest niewzrus~onv i nieubłagany w swoim
~ostanowieniu. Mówi stojąc, w wielkim
<l.ząc,

.
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Nr 37
salonie w swoim domu, przed stołem, na
którym leży wiele map. Daje dowody rzeczywiście. głębokiej wiedzy wojskowej; mówi dużo i spokojnie i nie rozgrzewa się nawet, gdy radzi nam możliwie najszybciej
zadać cios Jugosławii.
Dochodzę do wniosku, że nie można tu
już zaradzić. Postanowił uderzyć ·i uderzy.
Nasze argumenty nie powstrzymają go z
pewnością. Powtarza przez cały czas, że
jest pewien, iż uda mu się zlokalizować
konflikt w Polsce. Jednak, gdy dorzuca, że
wielka wojna powinna wybuchnąć, gdy
Duce i on są jeszcze młodzi, . stwierdzam
raz jeszcze że jest nieuczciwy. Dla Duce
ma słowa niezwykle pochlebne, ale słucha
z roztargnieniem i bez zainteresowania co
mówię o nieszczęściach jakie wojna ściągnie na lud włoski.
Czuję, że przyjaźń z Włochami znaczy
tylko tyle, ile znaczą nasze siły zbrojne,
które mogą odciążyć ich front. Nic więcej.
Nasz los ich nie obchodzi. Wiedzą', że o
wyniku wojny zde<v7dują oni, nie my. Po
uderzeniu obiecują nam jałmużnę.

8 czerwca
dyskrecję. Jeśli ten wywoła skandal, będę niknąć niepowetowanych gaff. Nie ulega
~alk i ~a
rozwój
równięż
śledzi
Duce
inte~ent
jestem
sysię
polityce·
w
uratuje
dyskusji, że
„s.palony", ale przynajmniej
tuację. Duce zgadza się. Percy Loraine niejszy niż Hitler". Nie zdaje mi się, by dowolony jest z oporu Francuzow, „pom;przybywa. Opowiadam mu co zaszło; po- kanclerz Rzeszy okazał nam, że jest rów- waż Niemcy zużywają się w ten sposob
i nie staną się przy końcu wojny zbyt
tern jakbym nie mógł powstrzymać okrzy- nież tego zdania.
18 _ 19 czerwca
świeży i potężni".
ku serca, mówię: „Dlaczego więc chcecie
r.
1940
stycznia
29.
stworzyć . sytuację nie do naprawienia.
Czyż jeszcze nie zrozumiał Pan, że nigdy

'

31 sierpnia
Przykre przebudzenie. Attolico telegrafuje około 9-ej, że sytuacja jest rozpaczliwa i jeśli nie zajdą nowe zdarzenia wojna wyb}lchnie w ciągu kilku godzin.
Udaję się natychmiast do Pałacu Weneckiego. Trzeba stworzyć te nowe zdarzenia. Za zgodą Duce telefonuję do Lorda Halifax aby mu powiedzieć, że Mussolini może interwenjować u Hitlera tylko
pod tym warunkiem, że będzie mógł mu
przyobiecać Gdańsk Nie może niczego żą
dać z pustymi rękami. Ze swej strony Lord
Halifax prosi mnie o wywarcie nacisku na
Berlin, by pominięto pewne trudności proceduralne i ułożono wreszcie bezpośrednie
porozumienie między Niemcami i Polską.
Telefonuję w tej sprawie do Attolica, który jest co raz bardziej pesymistycznie nastrojony.
Wkrótce potem Halifax donosi mi, że nasze sugestie dotyczące ~dań~ka ~ą niewykonalne. Horyzont zac1emma się co raz
bardziej.
Przyjmuję Fran~ois Poncet 11 ),. Rozmowa bez określonego tematu. Wyrażamy raz
jeszc~e pokojowe chęci. Pragnie się dowiedzieć jakie będą wytyczne naszego zachowania, ale nie odpowiadam. Jest romantyczny, smutny i pełen nostalgii. Dodał
byin jeszcze ~ szczery.
Znów spotkanie z Duce. Ostatnia próba:
zaproponować Francji i Anglii konf~ren
cję na 5 września w celu zrewidowama ustępów Traktatu Wersalskiego, które są
powodem obecnego niepokoju w Europie.
Gorąco popieram ten projekt, choćby poto,
by pogłębić -przepaść między nami i Hitlerem, który nie chce konferencji, jak już
niejednokrotnie mówił.
Fraw;ois-Poncet przyjmuje projekt z za- ·
dowoleniem i odrobiną sceptycyzmu. Percy-Loraine 12 ) jest -pełen entuzjazmu, Halifax przychylny, ale zachowuje rezer~ę do
chwili porozumienia się z Chamberlamem.
P-0lecam śpieszną odpowiedź, ponieważ
czas nagli. Ale czas schodzi bez żadnej
wieści. O 20-ej minut 20 administracja telefonów informuje nas, że Londyn zerwał
telefoniczne połączenie z Włochami. Oto
skutki sposobu postępowania przyjętego
w ostatnich dniach.
Udaję się do Duce, aby zdać mu z. te?o
sprawę. Wywarło .to na n~m wraz.erue.
„Wojna - powie~zia~; ale J~tro złozę ;:
Radzie oświadczeme, ze my me rusz~y .
Jutro, to zbyt późno; ~Y? może .A~glicy. i
Francuzi wykonają Jakies posumęc1e, ktore uniemożliwi takie oświadczenie. ~;op.o
nuję wezwać Percy-Loraine'a, popełmc me-
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Absolwenci Akademii Hdndlowej
którzy uzyskali dyPlom w
latach 1926 - 1946 proszeni sq w celach rejestracji
i zrekonstruowania zniszczonych akt o nadesłanie
do Sekretariatu Akademii
Handlowej następujqcych
danych: imię i nazwis~o.
data i miejsce urodzenia,
numer i data wydartia dyplomu. zajmowane obecnie stanowisko. dokładny
r.rdres

nie podejmiemy inicjatywy walki przeciw
wam, czy Francji". Percy Loraine wzruszony, z oczami pełnymi łez chwyta mnie
za ręce: Przed 15" dniami zdałem sobie
z tego sprawę i zatelegl'afowałem o tym
dó mojego rządu. Ale -ostatnie dni zachwiały moje zaufanie. Cieszę się niezmiernie! ~.~ pr~ybyłem teg.o wie?zora do Pałacu
Ch1g1 . ścisnąwszy m1 ra~ Jeszcze ręce, wysze~ł szczęśliwy; Donosz~ o tym ~elefoni
czme Duce, ktory V! m1ędzyczas1e kazał
zapalić światła w mieś.cie dla zmniejszenia
niepokoju.
z Berlina otrzymujemy komunikat niemiecki zawierający zdarzenia · ostatnich
dni, również propozycje postawione Polsce. Są one bardzo umiarkowane, ale jest
coś niejasnego w zachowaniu się Niemców.
Propozycje są postawione dobrze i pięk
nie, ale zostają, przedawnione już z chwilą postawienia. Zresztą wszelka dyskusja
jest zbyteczna: program Hitlera, który
mi podano do wiadomości w Berghof, dokonuje się dokładnie punkt po punkcie.
Atak ma się rozpocząć tej nocy, ponieważ 31 sierpnia jest oznaczony w komunikacie niemieckim jako ostatni termin
dla ewentualnych rokowań. Chociaż Duce
sądzi, że można jeszcze dyskutować. Nie
sądzę. Komunikat niemiecki ·jest dla mnie
dźwiękiem rogu, zapowiadającym wojnę.
O północy Magisttati donosi, że w Berlinie rozdają bezpłatnie dzienniki noszące
„POLSKA ODMóWIL.~.. ATAK
tytuł:
SIĘ ROZPOCZVNA". Rzeczywiscie zacz~
na się o 5 min. 25. Wieść tę· zakomumkował mi minister Alfieri, a tuż potem
Duce, który mnie wzywa do Pałacu Weneckiego.
17 stycznia 1940 r.
Dziś przeżywając zwykłą_ odtr.ian~. uczuć,

Mussolini usposobiony jes'! racze] ·wrogo
do Niemiec. Mówi: „Zrobiliby dobrze pozwalając, bym ich prowadził, jeśli chcą u-

STANISŁAW

:..Mussolini jest wyraźnie przygnębiony.
Zdaje sobie sprawę, że odgrywa tylko ~ru
gorzędną rolę. Opowiada .~i. o s?.o~kamu z
Hitlerem nie bez goryczy i ironu i docho:
dzi do wniosku, że naród niemiecki nosi
już w sobie zarody klęs~i i j~den z.naczny
wstrząs we:.vnętrzny moze zmsz;czyc _wsz1·
stko. W rzeczywistości Duce · obaw.1a się,
że pokój jest daleki i widzi, że r~z Jes~cze
umyka mu to, co było zawsze mezreallzowanym jego marzeniem: chwała na polu
11 grudnia
walki.
Pada śnieg. · Duce patrzy przez okno i
cieszy się ze śniegu: „ten śnieg i zimno s~
wspaniałe, w ten sposób słabe. chłopaki
narażone są na śmierć i przeciętna. rasa
włoska poprawi się. Jedną z zasadmczyc.~
zwyciężą.
przyczyn, dla których chciałem zales~c
Półwysep Apenin była chęć stworzenia.
6 marca
śnieżnej Italii".
· Duce mówi mi o ewentualnym eksporcie chłodniejszej i bardziej
tłum. Julia Hartwig
dzieł sztuki. Zapatruje się na to przychylnie; ja nie. Nie lubi przedmiotów ~ztu~~·
1 ) wice-minis~er Spraw Zagranicznych w
a szczególnie pogardza okresem h1storn, Rzymie.
który stworzył nasze arcydzieła. Pamięta
2) ambasador włoski w Albanii od 1936
- ja sobie również przypominam, - u- do 1939 r.
czucie nudy i fizycznego zmęczenia, nie3) książę Filip de Hesse, zięć króla Wikznanego u nieg·o, jakie odczuwał pewnego tora - Emanuela ID ,S. A. Obergruppendnia, gdy musiał towarzyszyć Hitlerowi w fiihrer.
czasie szczegółowego zwiedzania pałacu
') admirał, podsekretarz stanu i dowódPittich.
ca marynarki od 1936 - 1940.
5 ) ambasador Niemiec we Włoszech od
18 marca
Na Brennerze pada śnieg. Mussolini o- 1938 r.
6
prof. ekonomii politycznej, wysłany
)
czekuje swego gościa z uczuciem radości
p·omieszanym z bojaźnią. W ostatnich cza: za granicę przez rząd włoski w randze misach coraz bardziej poddaje się urokowi nistra dla załatwienia spraw handlowych.
1) bankier.
Hitlera: sukcesy. wojskowe, jedyne jakie
8 ) ambasador Polski w Rzyinie.
ceni teraz i jakich pragnie Mussolini - są
9 ) ambasador włoski w Berlinie 1935 tego przyczyną. W czasie oczekiwania opowiada mi, że tej nocy śniło mu się, że 1940.
10) generalny konsul włoski w Pradze.
Lecz nie
rozdarł zasłonę przyszłości".
~ówi co to był za sen. Opowiada mi za " 1 ) ambasador francuski w Rzymie w la:o, że rirzeżył już pewne doświadczenie tach 1938 - 1940.
12
tego rodzaju, śniąc, że przeszedł w bród
) ambasador angielski w Rzymie.
13
rzekę. Zrozumiał wtedy, że problem Fiume
) gra słów między nazwą miasta Fiume
bliski był rozwiązania 13 ) .
i słowem „fiume" - rzeka.

.„„Skoro - jakiś naród opanowany jest
instynktem życia wegetatywnego, jest tylko jeden środek ocalenia go: użyć siły: Ci
nawet, którzy zostaną uderzeni okażą się
wdzięczni, ponieważ ciosy, które na nich
spadną powstrzymają ich od upadku w
ich strach.
przepaść, do której pchał
Czy widziałeś żeby jagnię zamieniło się w
wilka? Rasa włoska jest rasą baranów.
Osiemnaście lat nie wystarczy na przetworzenie jej. Trzeba by na to 180 lat lub
180 stuleci". (Mussolini).
28 lutego
Wczoraj Duce powiedział w ciągu raportu do Anfuso: we Włoszech są jeszcze ·
głupcy i kryminaliści, którzy sądzą, że
Niemcy będą pobite; ja mówię, że Niemcy
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Wieś bez frontu*>
Piętak usiłuje pokazać w szere-gu szkhców
\Vieś sa·ndomierską na linii ognia, która i-est i
zarazem gra1nką nocy okupacji od dn:a wolności. Bez wątpienia, wszyscy ci c'Mopi nienawi,dzą N!,emca i nami~tnie wyczekują chwili,

kie·dy pobity '<!cieknie ze wsi. Ale ta n\e.nawiść jest, jeśli chodzi o masę chłopską, bierna, jalk bierne było znoszeuie okupacji, jak
bierne j·es t do zina wau'e dzia.Jań wojennych. W
tych wyipadkach, kiedy nienawiść jest czynna, jes·t także naHeJJ'iei oddana. artystycznie
sugestywna, niemal doitykalna: w wypadku
Michasia, szesnastoleLni,e.go chłopca. który,
podjąwszy się wskazać pierws.zym iprzy·bytym
do ws,i ż,oh11:errom ra.dz\·eckim bród na Wiśle,
ginie śmierdą żolniers.ką. W wypa.dku FiJipa,
zabói•CY żandarma Klwftke.go, nienawiść do
Niemca 111.ie jeSit j.uż tak czysta, ta;k bez,iinteresowna. jalk uczucie miotające Michasiem,-domyS!amy się tutaj jak i ejś sprawy z.ubojem by
dla 1 podobnie w wypadku Ludwika Góraja,
dzikiego partyzanta, zadeicle tłukącego Niemców, bu•rut przeciw okupacji i zwłaszcza nikczemności do.s>flojoników wiejskich, paktJUją.c-ych
z okupantem, ma swoje światło w jakimś wykolejeni'll p.rzedwojeuJ1ym. Najbardziej au1entycz.na jest nienawi,ść Michasia, - ale też Michaś wyrasota pona.d poziom masy chl~ps"kiei:
chtopak ma za sobą lata na·u1ki i wyraźnie grawituj•e ku imte'łige<ncH wie.jiskiej.
Nie było, jak sąidzę, zamiarem Piętaka odrrna
!ować codzienny byt wsi ujarzmionej. Jedmlkże, w skróc:e perspektywi·croym, zawaczona
lekki.mi rysami, ukazuje nam .się wieś dostat·
oia, mni1ej lub więcej układna w pożyciu z oku
pantem., zasobna w takie okazy, ja.k wójit Ce·
gla, sługa niemie·cki, bogacący s i ę i „chliają ·
cy" z Niemcami, jak Pi,o tr Dec, donosiciel na
ustugach gestapo~ jalk różne Maryny ·i Gierki
syipiające z Ni·emcami i wtia!)owcamł. Boha:terstwo nauczyciela Sądeja j,es·t przypadkowe
niejako wymmszooe. $mierć Edwar.da jest tra
~icma w swej bezużykcznei niemocy. Poz3
ws;pomniaoym Ludwikiem Górajem, który jest
·aczej d.ziatającym na własną rękę luzakki:n
konsp:racja i partyzantka św i ecą nieobecnoś ·
;:ią w obrazie Piętaka, że pominę mgliste i ulot
ne wzm;anki o „chłopcach z orgau i,zacii". lnteligenda, uosobio11a w postaciach ,,ad:utanta"
plugawa.
1 „inspektora" jest z.decydowanie
Ohłopsitwo wypatrujące „RU'5kich" jalko wybawców, nie przeczuwa nadc i ągających wciąż
z wyzwo1'e•n!,em przemian społecz·nych. W
*) Stanistaw P i ętak „front nad
Sp. Wyd. „Czytelnik"• 1946,

Wisłą" .

powieścL, wrażenie tym bardziej nieodparte, :i'-e nielktóre osaby działające powracają w róinych szkicach. (Wói•t Cegła, nau.czyciel Sąide·i). W sumie - są to opiłki, którym
brak idei poJ,aryzacyjnej, aby ułożyć si·ę w
spoistą harmonijną catość. I ten wlaŚłl~e brak
magJJetyC~nego bieguna idei d·ecyduje o pesymisitycznym wy.dźw i ęku klsiążki , poru:mo nawarstwionych tu i ówdzie o:namer.tów rozjaśniających obraz.
A szkoda. Piętak dysi>onuje zespotem bardzo
wyczulonych narzędzi .pisarsk!ch. „Ostatit1ie
noce'" to ;prawdziwa „reus1silbe"; technika tej
rze-czy przypomina noweJ.e ameryfkań.skiego
p·i:sarza ttemi.ngway'a, postaci ukazane w dynami·czuych skrótach, materiali,z,ują s ię w ruchu i dialogu, tragiow.ość spięc:a jest cala za·warta w elipsach i domyśl.nika.ch. Inną „reussite" jest „Bitwa'', gdzie Piętak posfoguie .s ię
chwytem stendhalowskim; bhtwa, oglądana
oczyma ch!·opa z,b!ąka1nego na Iionii ognia, jest
absurdaJ11ym i fascynującym rebusem. f ik·c·ja
psychologicz.na jest tu, jak j zre.sztą w i11nych
szki·pach, sprowadzooa do minimum, czł,ow: ek
ksztlallt·uie się poprzez czyny, zabiegi i słowa.
Krajobraz u Piętaka 111ie jest 11i•gdy brawurowym po.pi.sem, lecz zawsze - funlkc.ją sytuacji i wyz,nac~nikiem atmosfory, olśniewają
c:ym tra·finością s,zityChu.

ki do

Stanisław Piętak

„kartce his-torii" autor s~płaca trybut akbu1a1lnoś
ci PO'liltycz.nej, ale w ten sposób trącący propaga11dmvym pensem. Na ogól wieś wynu'l'za
s i ę z okmpacji bezkształtna spotecznie, podmin-0wana deprawacją, stropiona i bierna w obliczu wydarzei1. Jest to \vieś bez fron·tu.
Piętak należy, n i ewątJJ'liwi.e, do tei klasy ·Pi;arzy, którzy starają się pokazać życie ,,ita·
dm, jakim on.o jest". Otóż, wbrew remu co
;ądzą oie•którzy, metoda ta nie koniecziniie prowadzi do pesymizmu. Utwór na tej metodzie
1) i•eśl i
oparty może być optymi:Sity·ozny 1
1ędzie artystyczuie celnym pokona.niem opor·
nego materiatu. co zawsze jest źródl-em otJUchy i pokrzepienia, 2) jeśii będzie OSl1'1.lty wokół idei kompozycy jnei, która impl ikuje określony pogląd na świa1. Niestety, ,,front nad
\Vistą" nie czyni zadość tym warunkom. Jest
to bowiem zbiór sz)dców quasi - imp·resjonistycznych, ni·edbaie z,bud.owaJ1ych, chwi1lami'
zatrącających o ponurą anegdotę („Ostrzyżo·
na", „Niedola'•) . chw!'1ami rozwtleklyc·h i uwikfanycJh w daremną op '.sowość („front nad
:Wis•łą'').. Odnosi si~ :w.raż;enie. że S.<l to cotat-

Myś,Lę, że ·„Fmnt nad Wistą'' iesit ofiarą powttoczony w tę \siążkę
śpiechu. Materia~
i zamiiooio.ny na drnooe mógłby przybrać for-

mę dojrza.fej powieści. g.dyby ci śn:en : e, pod
jakim żyj.e i praocuje dzisiaj pisarz pol•ski. nie
zmUJSzato go d.o szybkió.. realiza-cji. Jeśl:
chcemy, aby pisarze typu i rangi Piętaka mogli pr.odukować na miarę swego tale·ntu, zapewnijmy im '51J>Okói, warnnki mater!a,lne
: w.iclkie za,pa.sy czasu.
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Fragment z książki p. t. „Bateria
Nie był to zwycięzca, lecz buntownik,
która ukaże się niebawem powstaniec, a często zesłaniec.
nakładem „Księgarni Ludowej" w
Czasy, kiedy . nasza ziemia wydawała
Łodzi.
zwycięzców, minęły juź dawno. Tak dawno, że ile razy chcemy przytoczyć jakiś
I.
oręża
Ranek dnia 18 września wstał mglisty wspaniały przykład czynu naszego
sięgać aż do
musimy
dziejowej,
skali
w
i łzawy. Zaczynał się nowy dzień, lecz dla
lub Psiego Pola. Ani klanas nie oznaczało to jakiejkolwiek zmia- Grunwaldu
zwycięstwa pod Kircholmem czy
ny. Niczego nie kończyło i niczego nie za- syczne
Kłuszynem, ani wiktoria króla Jana pod
czynało. Noc, dzień, znowu noc, były to
rozprzepory, które właściwie nie wiadomo po co Wiedniem poza wN:lkopomnym
sławy naszego oręża nie dały
strzenieniem
następowały po sobie. Byliśmy bowiem zatych czy innych powodów konkretgubieni tak gruntownie w czasie, że wy- się z
wykorzystać dla naszego dobra. Beznie
dawało się nam, jakoby czas stanął i nie
pośrednio bowiem po tych sukcesach muposuwał się dalej, a nasz daremny marsz
staczać długie, beznadziejne walktóry odbywał się w miejscu będzie ju~ sieliśmy
wysysające i tak słabe nasze
obronne,
ki
tak trwał bez koi1ca. Wrażenie zagubienia zasoby wojska i skarbu.
potęgowałfl ciągła obecność lasu. ZanuDopiero jednak po utracie niepodległo
rzy!iśmy .się. w:iń. wieczorem, wlekliśmy się
ści walki te nabrały swego posmaku ofia~ Jego ciemu przez całą noc, a oto zrobił
ry. Półtora wiekowa tradycja zmagań z
się nowy dzień i my w dalszym ciągu jeszubrała je w zaszczytną szatę
najeźdźcą
cze w nim tkwiliśmy.
poświęcenia. Bo też w istocie były one poBył dzień lecz my nie wiedzieliśmy, japoświęceniem własnego ży
święceniem ki to dzień, był świat, ale gdzież było :qa- cia, wolności, mienia. Wypływało to stąd,
sze miejsce na tym świecie? W którym że spotykaliśmy zawsze naprzeciwko siekierunku był nasz dom? Gdzie był nie- bie przewagę, o którą każdy ruch powstań
przyJaciel i gdzie ów Modlin, czy też War- czy musiał się rozbić, co w rezultacie zaszawa, do której dążyliśmy? Czuliśmy się miast doprowadzić do wolności, powodojak kot, którego wywieziono w worku da- wało tym silniejsze zaciśnięcie pęt zaborleko od domu i wypuszczono w jakiejś ców.
nieznanej okolicy na zatracenie.
Te smutne i coraz smutniejsze doświad- ·
dzienne wpłynęło u- czenia wytworzyły charakterystyczny nam,
Wszakże światło
spakajająco na nasz stan psychiczny. Mo- nic wspólnego z logiką nie mający sposób
żność posiłkowania się wzrokiem, możność podejścia do sprawy wojowania. W poewidzenia przedmiotów takimi, jakimi były zji streszczał się on w wzniosłym wezwanaprawdę, bez ponurej tajemniczości, do- niu wieszcza: „Mierz siły na zamiary, nie
dawała wiary. Już nie trzeba było się o- zamiar podług sił" w praktyce żołnier
bawiać złudnych koszmarów nocy. Dzień skiej oznaczało to bić wroga, czym popawzmacniał pewność siebie i przybierał sy- dło, o resztę nie dbać.
tuację w realniejsze kształty.
Były to następstwa tego, że wszelkie
Znajdowałem się narówni z innymi pod
rachuby ilości wojska, armat, karabinów
działaniem tych nastrojów, które wyraź wypadały zawsze na naszą niekorł':yść. Wonie wzmogły moją aktywność. Bateria bec tego do preliminarza bitewnego nalewłożyła się jakoś do tempa marszowego
żało wstawić każdorazowo pozycję, która
tak, że smutne nawoływania od pewnego miała wyrównać tamte braki. Miało to
czasu ustały. Odważyłem się zrobić prze- być męstwo, pogarda śmierci i zaciekłość.
gląd. W tym celu stanąłem między drze- Toteż każdy z powstańców, czy to w konwami i obserwowałem przejeżdżające za- tus··u, czy w sukmanie wiedział, że wygnać
przęgi, pokrzykując do jezdnych z podrawre [{a można, ale trzeba mu dostać się do
Konie postępowały gar na i to prosto bez żadnej specjalnie
dziarskością.
bianą
mechanicznie noga za nogą. Słaby pobrzęk szt11ki.
okuć uprzęży świadczył o ich ruchu. Prze~ołnierz dopiero wtedy czuł, że walczy,
moczona i zlepiona długa sierść upodob- gdy zobaczył wroga na własne oczy i mógł
niała je do dużych wiechci słomy. Były to
z okrzykiem „hurra" wyskoczyć Qań z baszkapy mizerne i zamęczone. Lecz spełnia gnetem w garści. To była cała nasza takły jeszcze swoje zadanie. W czasie marszu
tyka zaczepna, jakże dalece różna od niezatracił się nieco porządek, działony były
mieckiej taktyki systematycznego miażdże
pomieszane, między zaprzęgami artyleryj- nia, angielskiej metodyczności w planowaskimi szły wozy, ale czyż to nie było w niu, błyskotliwej kombinacji francusrzeczy samej obojętne dla samego posu- kiej. Jest ona tak z naszym charakterem
w~nh się. Uczułem coś w rodzaju satysnarodowym zespolona, że nikt z nas nie
fakcji.
wyobraża sobie żołnierza polskiego posuNieoczekiwanie zjawił się dowódca dy- wającego się w cieniu czołga, czy samolo. wizjonu. Złożyłem odpowiedni meldunek i tu.
przyjąłem w zamian kilka uwag, odnoszą
Ośmielę się więcej powiedzieć. Nikt w
cych się do porządku marszowego. Pozospołeczeństwie nie zechciałby uznać
całym
postawiony przez pełną tlobę sam sobie,
bohaterskiej naszej armii, która by w poczułem się w tej chwili jak ujeżdżony koń,
którego po okresie wolności wzięto na wę dobny sposób, jak Niemcy nas, zawojowała z minimalnym wysiłkiem jakiś inny
dzidło. Zajałem się zaraz w myśl wskakraj. Zdaje się, że wtedy w miejsce pozań uporządkowaniem baterii.
dziwu dla własnej armii, zrodziłoby się
Po chwili ujrzałem również porucznika raczej ·współczucie dla pokonanego w tak
Silkowskiego ze sztabu pułku, a niemal nierównej walce. Po prostu dla nas walbezpośrednio potem ukazał się adiutant
ka ofiarna, krwawa i beznadziejna jest japułkowy kpt. Taczanowski.
koś sympatyczniejsza i bliższa, niż walka
- A doskonale się spisałeś - rzekł do zwycieska, jakkolwiek czujemy dobrze, jak
mnie na powitanie. Słyszeliśmy, jak two- upajający musi być smak zwycięstwa.
ja bateria strzelała nad Bzurą.
W puszczy kampinowskiej możn.a było
-Tak?
dnia 18 września ujrzeć niejako kopię wal- Zdaje się, że tylko ty prowadziłeś ki powstańczej, prostej w k~nstrukcji,
ogień. Pułkownik jest bardzo zadowolo- krwawej w ofiary i bezowocneJ w sk~t
ny.
kach. W walce tej nasz żołnierz był wię
Ta niewątpliwa pochwała połechtała cej podobny do powstańca spo.d Ma.~iej<?
mnie po sercu. Upewniałem się coraz bar- wic, Ostrołęki, czy Krzywopłotow, mzbysdziej, że bateria była ośrodkiem zaintere- my temu chcieli dać wiary. Dowódcy
sowania, tak jak poprzedniego wieczora przypominali bardziej niewykwalifikowabyła ośrodkiem, do którego ściągali różni nych waszmościów, niż zaopatrzonych ~
garnitur nowoczesnej doktryny pułkowni
rozbitkowie.
ków i majorów.
II.
Abv zrozumiec, dlaczego. wypadki w nam.
stępnych kilku godzinach potoczrł~ się
Dzień się rozjaśnił zupełnie, lecz mgła
tak a nie inaczej, należy zatrzymac się na
ch.,;ilę na „ pewnych rozważaniach, które nie ustąpiła na tyle, aby mógł zagrażać
nam uzmysłowią nasz narodowy tempera- atak z powietrza. Toteż dowódca dywizjoment czy. charakter, co zresatą na jedno nu nakazał mi czynić wszystko, aby przywychodzi w odniesieniu do walki orężne~; śpieszyć marsz i do:jść do celu, za~im rozlotnictwa. Jednak
poczną się operacje
.Każdy naród stara się tak przedstawi~
wkrótce stanął temu na przeszkodzie kaswoją przeszłość wojenną, aby wykazać jeJ
tegoryczny sprzeciw oddziałów pieszych,
głeboką ideę w ogólnoludzkim do~oblm cywilizacyjnym. Nie trzeba zbyt wielu argu- podążających za nami.
Podpułkownik łączności, dowódca tych
mentów, aby dowieść, że nasze walki w
ciągu ostatnich wieków. były przepojone mieszanych oddziałów zażądał zatrzymania
ideą wielką i słuszną, jak słuszną i wielką baterii, aby w myśl wskazań regulaminu
zorganizować marsz ubezpieczeniowy, w
jest zawsze spralMB. wolności narodu.
W tych walkach zawsze nierównych, a którym piechota posuwałaby się przed arDowódca dy\vizjonu mając na
ksztnłtował się tyleria.
często re7n.?.d7iejnych nasz narodowy typ bołi"t~ra, różny od bo- W"P.lęclrie przytoczoM w:,.·żej racje, nie
chciał puszczać przed siebie piechoty prihaterów innych narodów.
została",
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mo: aby nie tracić czasu, zanim ta minie
baterię, secundo: aby nie blokować sobie
drogi. Rozwinął się spór o kompetencje.
Dowódca dywizjonu począł forsować swoje stanowisko, przytaczając wskazania regulaminu, według których artyleria w terenie nieprzejrzystym, a przede wszystkim
w lasach, powinna iść ramię w ramię z
piechotą, aby ogniem na.wprost torować jej
drogę. Na to rozzłoszczony podpułkownik
oświadczył, że w cgóle nie potrzebuje artylerii, że wszelkie opory będzie usuwał
uderzeniem wręcz. Wobec takiego argumentu nie pozostawało nam nic innego,
jak zatrzymać się i dać pierwszeństwo piechocie.
Nie była to wszakże piechota, lecz wszelka zbieranina z różnych rodzajów broni,
która straciła swój sprzęt, lub odłączyła się
od swego oddziału. N a czele jednej z kompanii naprzykład ujrzałem dowódcę baterii
przeciwlotniczej, którego działa zostały z
zbombardowane,
tamtej strony Bzury
spalone, albo pozostawione na rozkaz. W
skł1:1.d kompanii wchodzili strzelcy, ułani;
lotnicy w swoich stalowych mundurach,
str2elcy pancerni w charakterystycznych
kaskach i w ogóle wszystko, co nie miało
się gdzie przyczepić. Za całe uzbrojenie
służyły tylko karabiny, o cekaemach lub
erkaemach nie było mowy. Różne to były
twarze tych żołnierzy. Jedne rozognione
uczuciem zapału i nienawiści, inne spokojne i surowe, jeszcze inne bierne i obojęt
ne na wszystko. Szczególny animusz zdradzali lotnicy i pancerniacy, .dla których
marsz i walka piesza były nowością. Piechur szedł naogół z rezygnacją, nabytą w
marszach od początku wojny. Wśród żoł
nierstwa szli również oficerowie, którzy
nie mieli stanowisk dowódczych w tej
zbieraninie. Ich oddziały albo zostały zniszczone, albo się rozpadły na szereg mniejszych, niezależn~ch od siebie grup.
Oto kroczył samotnie jakiś rotmistrz na
rozstawionych po kawaleryjsku nogach,
tam potykał się w piasku kapitan, należą
cy do wyższego sztabu artylerii. Byli to
ludzie zdawało się niepotrzebni i godni pożałowania, jak dyrektorzy rozbitych bankuw. Spoglądaliśmy też na n.ich z- nieukrywaną wyższością.

- Nie wierzymy wam, żeście wykonali
wszystko, aby utrzymać się na wyznaczonym stanowisku. Spotkało was nieszczę
ście, ale i sami napewno ponosicie winę.
Szły od nas niejako fluidy z oskarżenia
mi, albowiem człowiek t. zw. porządny jest
bezlitosny dla ludzkich niepowodzeń i zawsze chętnie upatruje w nich zasłużoną
karę.

Tymczasem w drodze spór trwał dalej.
Szczególnie wiele hałasu robił adiutant
pułkownika, uważał się za faktycznego doPod pozorem zaprowadzania powódcę.
rządków szarpał swego konia to w jedną
stronę, to w drugą i wszędzie znajdował
powód do uwagi, czy nagany.
Stan naszych nerwów był tak nadszarpnięty zmęczeniem i przejściami, że byle
co prowadziło do kłótni. Wszyscy potrosze
patrzyliśmy na siebie wilkiem, dając chęt
nie upust swej złości i rozgoryczeniu. Widząc niewielki zakres swego działania, obwinialiśmy nieraz przełożonych, czy podwładnych za niepowodzenia i porażki, ani
przeczuwając, w jak wielkim rozmiarze
zbliża się klęska. Lecz widzieliśmy wówczas tylko najbliższe te rzeczy.
Przez ten czas organizował się marsz
ubezpieczeniowy. Lecz widoczne było, że
nie ma on w ogóle żadnych cech ubezpieczenia. Nie było ani szperaczy, ani szpicy, ani jakichkolwiek odległości. Szła po
prostu kompania z dowódcą na czele, a za
nim po obu stronach drogi żołnierze z bagnetami na broni. Pod wpływem sporów
uległem psychozie spodziewanej walki. Zainteresowałem się więc kwestią ubezpieczenia bocznego, 'Y tym wypadku z lewej
strony od skraju puszczy, gdyż prawa wydawała się nie wchodzić w rachubę z powodu obszaru leśnego. Okazało się, że nie
było nic podobnego. Zrobiłem więc · alarm,
że to niedopuszczalne zaniedbanie.
Za chwilę wvznaczono odlziałek, który
naukos zanurzył się w las.
W takim stanie ducha i organizacji,
gdzie piechociarze chcieli dowodzić artylerią., artylerzyści wtrącali sie w sprawy
piechoty, dotarliśmy do zachodniego skraju wioski Polesie Stare.
Zbliżaliśmy się do starodrzewu, po prawej
stronie mając zagajnik, po lewiij poranę,
a dalej drągowinę.
Wtem nagle bez żadnych wcześniejszych
znaków, jak wszystkie zaskoczenia zresztą., padła seria ognia maszynowe~o. Osłu
pieliśmy na moment. lee?: prawie natychmiast rozległ się czyjś głos;

- To z tego domku!
Okrzyk ten silniej niż hasło lub rozkaz
wywołał odruchową wprost reakcję.
do
ryknąłem Odprzodkować! pierwszego działa.
Zakotłowało się przy dziale, rozległ się
trzask wyładowanego lemiesza, kilka zasapanych okrzyków, brzęk opuszczonych
tarcz ochronnych, łomot otwieranego jaszcza i już ładowniczy wprowadzał nabój
do lufy.
1
- Celuj wprost! - obsługa zarzucała
łoże działowe, celowniczy naprowadzał lufę pokrętłem kierunkowym, lecz było to
zbędne, bo domek stał tak blisko, że niepodobna było weń nie trafić.
- Gotowe! - zakrzyknął celowniczy.
Obsługa odskoczyła l'la bok, zamkowy
ale hasło
chwycił za sznur spustowy,
„pal" zastygło mi na ustach, bo oto piechota szybsza, niż nasze czynności przygotowawcze zakrzyknęła „hurra" i rzuciła
się niepowstrzymanie w kierunku domku.
Już teraz nie wolno mi było oddać strzagdyż byłby to strzał samobójczy.
łu,
Zgrzytnąłem zębami i odwróciłem się do
adiutanta piechoty, aby go skląć za bezsensowny zapał, ale zaniechałem zamiaru.
Wszak już dawno była powzięta decyzja
jednakowa na wszystkie możliwości brać szturmem!
Rozległy się nowe serie ognia, tym razem jakby z drągowiny za domkiem, a może ze skraju starodrzewu. Nowy oddział
piechoty rzucił się naprzód z tym samym
przeciągłym, a ostrym „hurra". O strzelaniu wprzód nie było mowy. Domek był
już zajęty, grupki żołnierzy zanurzały się
w drągowinie. Obejrzałem się na boki, gdzie
by się pozbyć z takim pośpiechem załado
wanego pocisku. W lewo za podleśnym
żywopłotem olszyny przezierało gołe pole.
Tam kazałem odwrócić działo i oddać
strzał, który już siłą eksplozji mógłby
strząsnąć z drzew podstępne gniazda karabinów maszynowych.
Ogień nagle ustał, tak samo niespodziewanie jak powstał Wyglądało na to, że
nieprzyjaciel pierzchnął na samo ukazanie
się bagnetów. Obsługa zabrała się do zaprzodkowania dciala do d ' cege ma=zu.

Unoszono tarcze, składano amunicję, przodek podjechał do zaczepy. Reszta piechoty
minęła nas wraz ze swoim dowódcą. Incydent, zdawało się, był zlikwidowany.
Lecz wtem pękł granat. Odwróciliśmy
oczy. Nad zagajnikiem tuż przy drodze
unosił się kłębek dymu, pozostałość po rozprysku.
- Niechże to piorun trzaśnie, tu zaraz
będzie masakra. ~
Znowu zagrzechotał karabin maszynowy. Działonowy zachwiał się i odskoczył
krok w tył.
Z przodu rozległy się dalsze serie ognia.
Odezwały się również inne karabiny maszynowe. Odpowiedziano im nowymi okrzykami wściekłości i zapału. Lecz widać
było, że piechota nie posuwa się naprzód.
Miast tego rozsypała się po lesie i zaczęła
strzelać bezładnie, wytrzymując morderczy
zalew kul. N agle rozległy się wołania:
- Dywizjon na stanowisko. Dowódca
baterii naprzód! Wie~ziałem, co to znaczy, żądano wsparcia artyleryjskiego, ponieważ szturm utknął w połowie drogi.
Był to klasyczny przykład naszej doktryny taktycznej w praktyce: „J ak najprę
dzej na bagnety, a jak źle, pomoc dajcie
mi rodacy". Byłoby to nawet słuszne, gdyby za nami szł11 masa uderzeniowa, której
bylibyśmy strażą przednią, lecz my stanowiliśmy sami wszystko.
IV.
G;dy odezwały się pierwsze serie ognia,
oczywistym się stało, że mamy przed sobą
nieprzyjaciela. Naturalnie nie mógł to być
pojedyńczy karabin maszynowy. Musiał to
być jakiś oddział wydzielony, ponieważ bateria, czy choćby pluton moździerzy nie towarzyszy pojedyńczemu karabinowi, lecz
conajmniej l~ompanii piechoty, czy dywizjonowi kawalerii. Jeśli się już to stwier~ził?. (nawet najogólniej) należało powziąć
Jak1s plan (o obliczaniu własnych sił nie
wspominam, gdyż jest to zbyt odległe dla
naszego charakteru). Rzadko się zdarza
taka syt~acja, w której by była tylko jedna możliwość. Najczęściej można znaleźć
kilka sposobów wykonania jednego i tego
samego zadania. Zadanie było tu oczywiste, usunąć nieprzyjaciela, który nam zagradza drogę.
Lecz rozwią.zań dla tego zadania było
wiele. Należało się więc zastanowić. czy
iść czołowo, czy zajść z boku i z którego,
czy rozdzielić siły. czy nie, jak użyć artylerii. Jeśli nawet przyjęto koncepcje najprostszą i wypływającą z konieczności, to
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należał? wydać rozkazy kompaniom, wyznaczyc obwód, wskazać oddziałom kierunek działania, określić swoje miejsce i t. d.
Te.go wszystkiego nie było. Może ktoś
z~ić przytoczone zarzuty jednym słowem:
me było czasu. Jednak to jest nieprawda.
Tyle · czasu, aby rozejrzeć się zastanowić
powiedzieć kilka zdań, przew'ażnie zawsz~
się znajdzie. Natomiast nie było czego inne?o - pracy myśli i planu. Tego planu,
kt~ry stwarza arcydzieła wojenne, planu, w
ktorym nawet niezrozumiałe dla nas cze~anie prowadzi do zwycięstwa. Wszak Wellm.gt~n poko~ał Napoleona pod Waterloo
dzi_ę~i c~łodz1~nnej lecz czujnej bezczyn~osc1. Siła więc planu obok determinacji
Jest bardzo wielka.
Niestety w tym wypadku cały plan, całe
rozka~odaws~wo zastąpił okrzyk „hurra".
I dopie:-o, kiedy okazało się, że opór nie
ustę.ruJe pod działaniem pierwszego uderzenia, zaczęło się rozwojowe wydawanie
rozkazów,
- Dywizjon na stanowiska. Dowódca
powtarzali żołnierze
baterii naprzód' nieprzerwanie.
- Proszę zapewnić dla mnie wsparcie
artylerii - rozkazał podpułkownik.
Za chwilę byłem u dowódcy piechoty.
- Czy pan widzi cele? - d 9 dał.
- Domyślam się, gdzie być mogą _
odpowiedziałem z ociąganiem się, gdyż 0
faktycznym ujrzeniu celów mowy być nie
mogło, - były zamaskowane wśród koron
drzew.
- Niech je pan ostrzela!
- Tak jest panie pułkowniku.
J ak tu ostrzelać te cele w zwykły sposób, ogniem pośrednim, ponad głowami piechoty. Było to niemożliwością. Wiedział 0
0 tym każdy oficer artylerii, jak i najsłabszy kapral. Jednak po całych awanturach
po drodze . nie mogłem tego zameldować
dowódcy, gdyż taki meldunek w obliczu
wroga wyglądałby na niechęć i nieudolność. Już i tak piechota miała pretęnsje
do artylerzystów, że zbyt często meldowali o różnych niemożliwościach, gdy piechurzy żądali od nich ognia.
Jedynym, 5;.utecznyfii i możliwym sposobem strzelania artylerii w tej sytuacji
było strzelanie na wprost. Ale takie strzelanie wymagało całkowitego wycofania się
piechurów, aż za linię dział do ewentualnej obrony sprzętu jedynie.
Gdybym był sam bez tej piechoty, która
niewiadoma skąd się nagle wzięła, las rozbrzmiewałby już od dziesięciu minut salwami wybuchów. Od samego grzmotu potruchleliby Niemcy; każdy mój pocisk miał
pud wagi. Słyszałem już nieraz wybuch
granatów 100 mm haubicy z najbliższej
odległości. Te granaty, które pękały nam
nad głowami, to były dziecinne zabawki w
porównaniu z potęgą wybuchów moich.
Lecz niestety byłem związany zależnością
• i nie mogłem czynić, co uważałem za najlepsze, tylko co mi kazano.
Niecierpliwiłem się oczekując na połączenie ze stanowiskiem.
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ze smętnie spuszczonymi głowami, jakby
rozumiały ogrom tego, co się działo. Siodłowy pary dyszlowej zwisał bezwładnie w
, przyklęku oparty o dyszel i zawieszony
na. uprzęży. Na nim siedział pochylony

nisko naprzód jezdny. Koń i jeździec byli
zabici. Bujna, płowa czupryna spływała
z głowy jezdnego, zakrywając twarz i piersi, Zastygła ręka obejmowała rękojeść
bata, nogi tkwiły mocno w strzemionach.
Rzekłbyś pomnik poległego na posterunku
kanoniera.
Był to przerażający widok w swojej
kamiennej nieruchomości.Strugi krwi z zabitych i rannych koni tworzyły jakby podstawę, dzięki której cała grupa odcinała
się wyraźnie od szarożółtego piasku drogi.
Opodal leżał opuszczony aparat telefoniczny.
Oderwałem przerażone oczy i przeniosłem wzrok w lewo. Tu na dukcie stało
drugie działo, Jego zaprzęg_ tkwił, jakby siłą wtłoczony w zagajniku. Nigdzie żywej
duszy. Doskoczyłem do działa. Nikogo.
Trzeci zaprzęg był doprowadzony do wzgórza i również pozostawiony.
- O, Boże, co się tutaj stało? Gdzie
Lukaszewicz, Kozubek, gdzie działonowi?
Sytuacja gmatwała się coraz bardziej.
Już obecnie nie chodziło o to, czy działać
tak czy inaczej. Zagadnienie najwłaściw· szego użycia artylerii ustąpiło trosce, czy
ją w ogóle uda się użyć. Brak oficerów nie
był tu największą przeszkodą; mogłem
sam ich zastąpić, mogłem kogoś znaleźć
do pomocy, miałem kilku młodych działonowych, doskonale wyszkolonych, lecz niepodobieństwem było zastąpić obsługi. Do
każdego działa potrzeba 6-ciu ludzi prócz
działonowego. Dopuszczalne minimum stanowiło czterech kanonierów, z których dobry celowniczy móg~by równiei» kierować
pracą działonu. Lecz niestety i tego minimum nie było. Wszystkich, ale to dosłow
nie wszystkich porwał powodowany zapałem bitewnym adiutant - do nowego uderzenia, gdy nad baterią rozerwał się granat i kontuzjował oficerów.
Był to dalszy nonsens. Ciągle tkwiliśmy
w for.mach XVII wieku. Od tego czasu. technika walki zmieniła się dziesięciokrot
nie, a my nie mogliśmy wyzbyć się iluzji
uderzenia.Dla tego pojęcia nie było miejsca w naszych warunkach.
Nieprzyjaciel był zaopatrzony w karabiny maszynowe, którymi przygważdżał
wszelkie prÓby szturmu, poza tym siedział
na drzewach. Powiedzmy, że dotarliśmy do
drzewa, na którym znajduje się gniazdo
ogniowe. Co dalej czynić, przecież bagnet
go nie dosięgnie, granatem go nie strąci
my: przeciwnie, dzięki sile bezwładności,
nieprzyjaciel będzie nas razić granatami
przez zwykłe ich opuszczanie. Gdzież jest
więc efekt naszego uderzenia?
Pozwólcie teraz działać artylerii. Odpędźcie precz to wszystko z. przedpola. Nie.eh
ustawi się naprzeciw ściany lasu bateria.
Na drzewach są karabiny maszynowe. Tym
lepiej w górę bez przeszkód idą wszystkie
odłamki. W ciągu minuty działo może odc
o tak długo - ofuknąłem telefani- dać 8 strzałów, cztery działa odda ich 32.
Proszę, znajdźcie mi taki oddział, który by
stę.
Strzelają, musiałem się kryć pod wytrzymał 32 strzały oddane z bezpośred.niej odległości.
drzewami.
· · d t
- Dawaj baterię!
Lecz niestety zamiast zbliżac się o aTelefonista zaczął przywoływać swego
kiego działania, oddal~liśmy ~ię ?de~ cor8;z
towarzysza na drugim końcu kabla.
_ Nikt się nie zgłasza, panie porucz- bardziej w swoim zacietrzewiemu! Jakbysmy się bali, że nieprzyjaciel za prędko uniku.
cieknie i nie zdążymy wykonać swego boWkradło się we mnie straszne podejrze- haterstwa. Byliśmy w tym podobni do wanie. O niesprawności linii mowy być nie riata, który bije łbem o zamkniętą bramę,
mogło. Była zbyt krótka. Niecały bęben zamiast otworzyć ją kluczem, schowanym
kabl,a, niemal głosem można się było po- do kieszeni. Oto nasz polski temperament.
rozumiewać. Zerwałem się na nogi i zaczą- Giniemy i krwawimy się, zgrzytamy ze
łem co tchu w piersi biec z powrotem do wściekłości zębami, a nie chcemy w żaden
baterii. Huragan myśli zerwał się w mej sposób pomyśleć. Mając pociski w jaszczach, używamy bagnetów. Pociski zaś le~łowie.
żą w jaszczach dalej z powodu braku rąk,
Biegłem nie zważając na ogień.
Wyobrażałem sobie, że na stanowisku które by je mogły załadować do lufy.
Obezwładniony więcej przez swoich, niż
spotkam zwał trupów, panikę i jęki rannych. Omyliłem się w moich przypuszcza- przez nieprzyjaciela,. le~łem _POd wzgórniach, gdyż zasti;~em ta~ jedynie spokój, kiem, aby nieco pozbienc rozpierzchłe my~
śli i 0 ile to możliwe, zastanowić się, co mi
lecz był to SpokOJ pustki.
OdjP.żdżając do dow:ódcy. pie'~h~ty, po- , ĘJOzostaje do zrobienia. Nie .miale~ ż8:d
leciłem por. Łukaszewiczowi zaJąc .stano- nych potlstaw do jakiegokolwiek działama.
wisko na kulturze leśnej. Nadarmo Jednak I im dłużej zastanawiałem się nad sytuawzrok maj szukał dobrze znanych sylwe- cją tym jaśniejszym się stawało, że batetek moich haubic. Również nie widać tam ria' jest skończona. Brak ludzi uniemożli
było charakterystycznego ruchu w czasie wiał wszelką akcję. W tej chwili może najzaj azdu, ani słychać brzęku i łoskotu od- dobitniej miałem się przekonać, że podprzot.1howywanych dział. Cały klin ktdtu- stawą każdej organizacji jest przede wszyry, który powinien być napełniony wrza- stkim człowiek. Niestety wydarto mi moich ludzi w najpotrzebniejszej chwili. Obrawą przygotowań był pusty jak cmentarz.
- Gdzie się podziała bateria?. Dopie- calem w głowie różne możliwości. Z pewro, gdy przybyłem na ·m iejsce, ujrzałem nością można by znaleźć troch~ jezdnych,
lecz jezdni nie zastąpią obsług!. O wyc?całą sytuację.
Na drodze tuż przy skręcie na duktę faniu obsługi z pola walki mowy ~yć n~e
sta ło działo zaprzężone samotnie bez ob- mogło. Kto raz tam poszedł, tvn; me mozsady. Konie stały przy skraju zagajnika na już było nigdzie dysponowac.

W ·czasie tych zmagań z samym sobą,
gdzie chęć czynu nicowała wszelkie możli
wości, a rozsądek odpowiadał nic z tego,
z zagajnika wyłoniła się grupa żołnierzy,
popędzanych przez plutonowego z rewolwerem w ręku. Byli to ci, którzy zamiast
przyłączyć się do szturmu, zniknęli w . gą
szczach. Był to jakby opatrznościowy
moment, gdyż .w chwilę przed tym zjawił
się od dowódcy piechoty telefonista, cią
gnąc za sobą kabel.
- Co to jest?
- Pan pułkownik żąda ognia i kazał
budować do baterii łączność.
- Poproście pana pulko.wnika. Chciałem w zburzeniu zameldować, że
bateria uległa niesłychanemu bezprawiu,
została pozbawiona całego stanu obsługi,
że wobec tego nie może być mowy o wykonaniu ognia. Ująłem słuchawkę, w której
natychmiast odezwał się głos pułkownika.
żądał, błagał, zaklinał. Nie mogłem dojść
do słowa. Cała obcesowość mojego meldunku pierzchła. żal mi się zrobiło tego
dowódcy i jego nadziei.
W tej właśnie chwili ujrzałem przedzierających się z zagajnika. Błysk postanowienia rozjaśnił myśl. Po co zabierać mu
tę resztę nadziei ; może świadomość bliskiego wsparcia artylerii podtrzymuje go
na duchu, może to ·zadecyduje o powodzeniu, nie będę tej świadomości niweczył. W
miejsce przygotowanego meldunku, rzekłem do słuchawki:
- Tak jest panie pułkowniku, za chwi·
lę bateria będzie strzelać.
Z całą furią odrodzonego zapału rzuciłem się z przygodną gromadą do odprzodkowania i odsunięcia sprzętu od ściany lasu tak, aby w ogóle można było przezeń
przestrzelić. Wśród gromady znalazł się
jeden bombardier. Podzieliliśmy między
siebie dwa przetoczone działa. Sprawiliś
my je do strzelania; ktoś skoczył po amuZajechał zaraz pod dowództwem
nicję.
starszego ogniomistrza - Woźniaka jaszez
na stanowisko.
Zaczęła się improwizacja. żołnierza, którzy nie widziefi haubicy z bliska, musieli
ją teraz opsługiwać.
'l'rzeba było więc wpierw zainstruować
te czynności, których sam wykonać nie
Wkręcenie zapalnika, przygotomogłem.
wanie ładunku etc.
Lecz wojna uczy szybko. Za chwilę
strzelec w owijaczach wpychał już pocisk
do lufy. Bombardier przy swoim dziale oznajmił „gotowe".
- Pal! - skomenderowałem odrazu.
Nie może mieć pojęcia, kto nie był artylerzystą, jaka radość i spokój opanowują
człowieka, gdy jego działo huknie wystrzaZnowu
łem. Powtórzyliśmy załadowanie.
poszły dwa strzały. Nie bateria to wpraw7
dzie była, ale dwa działa też coś znaczyły.
Jakież miało to znaczenie moralne dla dowódcy, który zaangażował wszystkie siły
do akcji i dla krwawiących bezskutecznie
Naturalnie o rażeniu karabiżołnierzy.
nów maszynowych, które nam zagradzały
zbyt
drogę, nie mogłem marzyć.· Były
blisko, aby je dosięgnąć ponad drzewami.
Działa stały nie więcej niż 50 m. przed
ścianą lasu i jedyną moją troską było nie
zacZ#!pić którymś z pocisków o wierzchołek drzewa. Celownik wskazywał 3.000 m.
Przy prawym dziale czynności celowniczego spełniał bombardier, przy prawym ja.

t

Wszakże u mnie celownik był unieruchomiony uderzeniem większego odłamka, tQ
też przed każdym strzałem musiałem luf~
naprowadzać na oko, równolegle do lufy
działa sąsiedniego. Kląłem w duchu taki
sposób prowadzenia ognia, lecz cóż innego
pozostawało.

Strzelaliśmy dalej, lecz nie odbywało
się to bez przeszkód. Oto „zdobyty" już,
ale wciąż ukryty w drzewie karabin ma-

azynowy obsypał nas z lewej stróny desz·
czem zjadliwych kulek. Były one ·niecelne,
bo z drzewa trudno dobrze wycelować, al&
ciągłe ich brzęczenie nad uchem przeszkadzało i gniewało. Już, zanim wróciłem z
przedpola, Silkowski zorganizował był
szturm na karabin. Zebrał · grupkę ludzi,
wyrwał rewolwer z pochwy i z przekleń
stwem na ustach rzucił się na drągowinę.
Ale karabinu nie zniszczył, siedział on dobrze zamaskowany i raz.ił · nas swym ogniem.
Byłem bezbronny wobec niego, jak czło
wiek z dynamitem wobec bandyty, usadowionego za stołem biesiadnym. Strzelić weń
było niepodobieństwem, wszędzie byli na.1'1i
żoinierze. Znowu musiałem działać morał·
nie. OdwrGciłem dżiało i posłałem pocisk
wzdłuż dukty. Uspokoiło to karabin, lecz
nie na długo. Cóż? Szum lecącego pocie·
ku nie jest znów tak straszny. Główna je•
go siła, to wybuch. Niestety, wybuchu nie
wolno mi było' w tym miejscu wywołać.
W ten sposób zamiast zmiażdżyć wszystkie opory, byłem zmuszony rozsyłać swoje pociski niewiadoma gd.zie.
Czuło się w tym wszystkim jakiś fałsz,
jak w pieśni zaczętej w niewłaściwej to.
nacji. I jak pieśni nie można już przerwać wobec otwartej kurtyny, tak i stanu
tego nie można było naprawić. Musiał ulec
likwidacji sam.
Nadomiar wszystkiego ubrdało s\ę komuś, że moje pociski padały we · własne ugrupowanie, gdy nieprzyjacielskie moź
dzierze po kilkuminutowym ostrzeliwaniu
domniemanej drogi odwrotu baterii skró·
ciły swój ogień i zaczęły go kłaść ~a starodrzew.
z przedpola zaczęły dochodzić rozkazy:
_wydłużyć ogień. Nfe mogłem się w tym
połapać, czyż bowiem mógł ktokolwiek
włącznie ze mną mieć o moim ogniu ja.
kiekolwiek pojęcie 1 Jednakże wydłużyłem
1
posłusznie o 500 metrów. Jakież było · moje zdziwienie, gdy za chwilę znowu nadewydłużyć ogień!
szły wołania -; Co to może znaczyć, u licha, czyżby
ktos poszedł tam z bok11, czy jak?
Nie rozumiałem. Zaprzestałem na chwi~
lę strzelania. Lecz z pola mimo to przywydłużyć ogień!
szedł dalszy rozkaz Wtedy stało się jasne o co chodzi. Piechota brała wybuchy moździerzy za wybuchy moich haubic. To mnie dobiło gruntownie. A więc i to na nic. No to więcej
już dla was nic zrobić nie mogę. Machną
łem na haubice ręką i usiadłem pokonany
na łożu, podczas gdy od przodu nadchodziło ciągle wołanie: wydłużyć ogień!

Zameldujcież do pioruna, że bateria.
dawno nie strzela, to, co się rozrywa,
to są pociski nieprzyjaciela - krzyknąłem
do telefonisty. Telefonował. Ale ·i to nie
pomogło. Szło ciągle to samo żądanie, jak
wyrzut i skarga za niepowodzenie.
Apoloniusz Zawilski
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),Wieszcz narodowy Flandrii jest głosem
bohaterskim nieśmiertelnej wolności"

„Monumentalne

arcydzieło

na

miarę ·

Don Kiszota"

(z przedmowy Romain Rollanda)

KAROL DE COSTER

OSOBLIWE PRZYGODY
DYLA SOWIZDRZAŁA
- Pierwsze wydanie zupełne Ilustrowane
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ADAM SCHAFF

w sprawie

polityki wydawania dzieł marksistowskich

Po latach przymusow.ego miiczenia gdy
een.zura sanacyjna dusita wszeTiki
p;zejaw
swobodnej myśli lewicowej, gdy sztrucznie
elirr..inowano przed tawicieli idei marlksistowsJdej l1u1b jej syimpa tYlków z wy•ż·szych ucz·~l
ni, gdy µróbowano marksizm uśmiercić spiskiem miliczenia, Po r.az pierw<Szy w Polsce
Ludowej mar.ks.izm występuije znow•u na widownię jako rów,uoupra w1ni·ony ;prą1d ideologi1czny. \Y obec roli, jaiką od;gryw.a olbecnie
mch robotniczy w naszej
rzeczywistości
ideologia mchu
robotniczego _ m.arksiz~
wyw oluje zrozumiał~ zaciekawienie. I to jest
strona pozyty.wna, to stanowi silę atrakcyjną mariksizmu. Z drugiej strony jednak is.tnieją również momenty udemne, haimujące r·en~s.ans idool·ogii marksistowskiej. Należy pamiętać, że spisek milczenia
wyd.a! swoje
owoc~. że wśród szerokich rzesz inteligencji,
nie mówiąc )uż o szerokich masaoh J1uidmośd
w ogóJe,...-rnarlksizm stal się terra inicognuta.
W związJrn z t~'m działalność ciemnogrodJu
jest utatwrona, .albowiem naYb.ardziej bzdiuirne
wymysty i insynuacje nie napotyJrnją
na
odpór ze strony ziuipeJ.nie zdezorientowaneg·o
czytelnika, gotow~go wierzyć we wszystko.
Stąd też zadanie tych, którzy biorą na S\~O
je barki udostępnienie ideologii marksistowskiej naszemu spoleczeńs•twu, jest jednocześnie wtatwione ~.rzez pi~rwszy czynnik
i
utmdnkrne 1)J!rzez drugi. Jes·t on•o ulatwione
dzięki żywemu zairuteresow.aniu, jakie istn'ieje w społeczeństwie dla ideologii marksistowskiej. Jest ono utrndnion~ z IPOwod.u powszechnej iignor.ancji, k1tór.a w stosll!nkiu do
marksizmu paru~ije. Pracę należy zaczynać od
podstaw, od a, b, c. Zad.anie ż:mudne i wyma.gające dfogiego ok.res!\L czasu.
R•oz-maite są dro.gi, którymi !kroczy l]Jlropaganda i trudno jest us.talić hier.arochię
ie1
form. Nie wleg.a jedna'k wątpli1wości, że g<ly
idzi~ o gf.ębszą ipropagandę ideologicz.ną na
pierwszy plan wysuwa się !książka.
Gdy.by ·istniała możli.wość nieog1rankzonego wydawania !Heratury marksistowskiej t.ak
odnośnie d•oboru dziet, jak i odnośnie nakła
dów, wszeltkie rnzważ.ania nad polityką wydawniczą stałyby się zbyteczne.
chwilą
jednak, gdy istnieją ogromne trudności technicz.ae. zwią-iane z p.rzekladami dzd, !których
nie ma w polskim nlumaczeniu (naturalni~.
mowa o ttuanaczeniach nadają•cych się
wi
ogóle do użytlm, czego nie można. niestety,
powiedzieć o większości po1skich t!~umaiczeń
dziel marksistowSlkkh), m.az z brakiem papier,!.! i drnlkarń, zag.adnieni~ - co się wydaje, w jakiej kolejn<1ścl i w jakim nakła
dzie, jednym słowem spraw.a polityki wydawniczej nabiera pierwszoirzędi!lego z·naczenia. Fostar.anny się krytycznie naświetlić tę
politykę z J}unktu widzenia potrze)> propagandy ideologii marksistow&kiej, iaczynając
od dzd klasyków. Raz.patrzymy krytycznie,
co dotąd w tej dziedzinie wsitalo zrobione,
a nastę,pnie iprzejdziemy do wykazania, co
należy wydać w n.atbJiższej przysz.f.ości, oraz
jak należy dzieła te wydać. Na zakończenie
01rzejdziemy do prdblemu oryginalnych prac
m.ariks·istowslkich, oraz do sprawy tl1umaczeń
dzier ws.P,ół1cz~snych autorów
marksistowskich, pracujących za granicą.

z

BILANS DOTYCHCZASOWt:.J PRACY
wydawnictw klasyków marksizmu w - ciągu ostatnich dw:ó ch lat w Polsce Lud·owej, mógłby
bez trudu sporządzić :poważną listę
prac,
wydanych w dziesiątkach ~ysięcy egzemplarzy. Udostępni•ono ipolskiemu czytelnikowi w
dosikonaty,ch tLumaczeniach ta:kie perły liter.atury marksisto.WtSkiej, jak „Manifest komunistyczny"„ „Rozwój socj.aHzmu od utopii. do
naiuki", „Luid:willc feiuerlbach", „Praca l!lajemna i ikapita!", „18 Bmmair.e'a Ludwilk.a BonlłJIJ.airt:!", szereg pr.ac Lenina i Stalina. Wydawnictwa tanie, forma dobr.a, nakfady jak
na stos•unki przedwojenne zawrotne i mimo
to rnzchwytywane w rekordowym itempie.
Z Ptmktu widzenia propagandy marksizmu
osiąg•nięcie ;pierwszorzędne, które bezwąbpienia wptynie poważnie na zapoznanie
poiski:!go czytelnika z marksizmem. Osiągnię.cie
moiżliwe tywko w warunkach n·owej demokr.acii polsikiej.
A wie.c, wszystko w porząidku?
T:łJ<i wniosek byłby conajmniej pochopny
5wladczy1iby o bardzo powierzchowd1ei anaHzie.
Wyd\l.no \\ iele i tym samym zrobiono .wiele. A1c przy tym nie wolno zapomnieć. że
wszystkie wydawnictwa są tylk·o przedrukami. Ni~ ma aui iednego nowego ttumaczenia, nie ma - 1prÓcz Plechanowa („Podstawowe zagadnienia marksizmu") oraz Kautskiego („Nauki ekonomiczne Karola
Marksa") - poważniej na nowo opracowanych
tluimaczeń. Nie · zrobi.on•o więc praktycznie
w ciągu dwóch I.at ani kroku naprzód w dziedzinie udoste11mienia no.wych dziel marksiKtoś, kto zająłby się stat~ tyką

stiow&kich 1polskiemm c.zyteJnikowi, 2.yi~ starym ka,pifalem i wydzją·c to tyi!ko, co byJo
gotowe, ni~zależnie od gtębszych momentów,
które ,p owinny decydować o po1ityce wydawniczej. Nie wolno mamić się ilością WYd.anych prac i wysokością nakJatd.u. Ostatecznie nic w tym tnudnego, gdy się ma do dyspozycji dmkarnie i IJ)ieniądze, pr.zedruk0twać
huż i.stniejące prace. Mów.ić w tym wy.padku
o polityce wydawmkzej,
k.tóra rozwiązuje
probl~my naszej .propagandy
ideol·ogicznej,
byloby con.ajmniej przesadą
Arg·ument, że względy techniczne nie ipozwalaJy na publikow.ani,e większych
prac,
nie wytrzy:muijc k.rytyJti. Obecnie można je
1Pulb1likować z punlktu widzenia
mCYhliwości
~echnicznych. Szkopu~ w tym, że nie ma
materiaLu, że go ni.! przygotowaino na czas.
I na tym .polega błąd polityki' wydawniiczej.
iRe.a1J.ny bilans naszej polityiki wyda·wJni1czei
dziel marksistowc<;kich jest wyraźnie osła
biony • tym,
że
z
punktu
widzen.a
dalekowzrocznej polityki wydawniczej
nie
zr.obi·ono nic. Nie chcemy tym
umniejszyć
znaczc.nia tego wysiłk1!1\ !który zosta:r wydatlkowany na niezw~;kJe ,pożyteczne P1raedmki.
Ale to nie zmienia 'POStaci rzeczy,
jeśli
i<lzie o .przygotow.anie n·owego materiat.u.

ZADANIA POLITYKI WYDA WiNICZEJ
NA NAJBLIŻSZY OKRES
Pr.ace z dziedziny marksizmu są u nas
rozchwytywane
w
rekordowym
czasie.
$wiadczy to o tym, żi! czytelnik
taknie
ksiąi:ki marksistowskiej, że jest ona czyta•na. Idzie o to, by u,prawiając odpowiednią
!POiitykę ido tanczyć mu. w ipierwiSzyrrn rzędzie
tych dziel, które s.ą najbardziej potrzebne.
Nie możemy wydać od r.azu wszys11lkich dziel
ikfa yków martksizmu, należy więc
wybrać
te, które U•w.ażamy za na_ipotrzebniejsze
i
!które jeodnocześnie nastręczają najmniej trooności wydawniczych. Positaramy s.ię nakreślić taki spis wydawnictw na okres narbJiż
szy.
Zacznijmy od rzeczy n.ajlatwiejszej - od
1Przedm1ku. Dotąd wydawano tylko ;poszczególne prace, wyjęte z większych "Zbiorów.
Jest to pozytyw,n~ 1> ty'le, źe poszczegó11)e
brnszury są sto-unkowo tanie. Ale z d.rugiei
strony zostaje rozibita ta calość, którą prace
te tworzyily w dOS'konale p.rzemyśianych z.bio
rach wydanych w, Moskw.ie. !)ziela wybrane
Mariksa, Lenina i Stailina stanowią celowo
ujętą i gliętboko przemyślaną cafość, co ura1twia czytefoikowi studium mamsizmu. R:ozbujaijąc te zibi·ory na części, utrudniamy sytuację stuidiującego •i w sumie
1Podirażamy
koszt wydaw1n<ictw.a. Dzieła .wyibrane, <> kt6rych była wyżej mowa, są obecni~ caJkowicie wyczerpane. N'Owe wydanie tych prac
jest prawą stosunkowo łaitwią, wymagająeą
jedynie spr.a w n ego aparat.:11 teohniczneg"O.
W związku z przedrukiem dziel wybranych Manksa należy :poruszyć siprawę dru·
giego tomu dzid wybranych. Dotąd ulk.azat
się w druku tylk'O tom pienviszy (oibecnie
wyczer.pany).
Konstruikicj.a dziel wy<branyd1
jest jednak, jak ~lllż zaznaczyliśmy, gtętboko
ljlt'Zemyślana
i
tworzy
;pewną
całość.
Tom pierwszy zawiera .podstawy teoretyczne, tom drmgi pr.ace historyczne i polityczne,
bi;dące zastosowaniem materiaHzmu
historycznego <lo konkretnych dziedzin. Be~ tomu dru.giego czytelnik nie może Z:dobyć pog.Jądu na całokształt· doktryny mark fatowskiej. Tom ten zawiera tak cenne prace jak:
„W.alki klaso'~.~' we Francji':. :·~ojna domo-wa we fran'CJh • .,18 Bmma1re a , „Krytyka
IPfOgramu gotaiskieg·o" itp. Brak , t:!go tomu
W' .j?z~k~ P_olskim stain.owi. dotkliwą
lu~e:
~.poznieme Jego wyda111a. ie:t tym bardz•:1
11'.ewyba_cntlnym !błędem,_ ze i est. on całkow1~1~ gotow o<l ~941 r. 1 wydaniu. iprzes~ko·
uz1l:l trlko wo;~.a: Tom dn;gi .dziel w~·o.r~
nych M.Hh.a '' men ukaz.ac się w ri..:tJh!:zszym czas·t.
W miarę zapoznawania się :naszej in!:~Ii
gencji z id~ologią marksis~owską rośnie zainteresowanie d'1a jej fi.Iozoficznych i ekonomicznych pod taw. Brak tłrJmaczeń kapitalnych <lziel mank1sizmu w tej dziedzinie daje
się dotkliwie odiczuć polskiemu czytelnikowi. Zda•jąc sobie sprawę z trudności obie.kiywnych, które porn<Szyliśmy ,it11ż .wyżej, musimy stwi~r·dzić, że nie zrobiono
droibnei
części tego, co można by.to zrobić
nawet
przy obecnych trudnościach.
Największą przesi..kodą w wydanh1 klasyków jest brak tlumaczeń. Jest to zadanie
bar<lzo .od.powiedzialne i trudne. Ale na k.arb
czego należy położyć to, że w ciągu dwóch
lat nie zaczęto nawet prac
redakcyjnych
nad już istniejącymi tłumaczeniami?
Czytelnik polski pragnie zapoznać się z
filozofią marksistows-ką i nie posiada literatury. A tymczasem istnieją w Polsce opracowane
przez
s-zereg
redakcji
takie
podstawowe
prace
Jak
„Materializm

i empiriokrytycyzm" Lenit11a
(ttum.aczenie
prof. Rud'llia(lskiego), jedenasty tom dziel wybranych Lenina (poświęcony całk-0wicie jego
pracom mozoficznym), doskonale :Prace Plech.anow.a o materialiźmie historycznym, wy·dany iuż w P·olsc.! .przed wojną „Anti-Diihring" Engelsa oraz tegoż autora „Pochodzenie rodziny, \\ tasności prywatnej i pań
stw.a". Nie mów~my już o nowych ttiumaczeniach, ale te gotowe, ka•pitalne prace marksistowskie, muszą OJ.Jefazać si~ i to w naibli'ż
szym czasie. Jeśli .,Książka" nie ma odpowiedniej Ji1cZ1by wy.kwalifikowanych pracowników dla przeprowadz~nia ostatecznej
redakcji 1ych tłumaczeń, to należy s.kompJetować ki1ka eki.p fachowców, nie będących
etatowyani l]')racownikami „Ksią•żki",
partie
robotnicze winny postawić to jako zadar\ie
v.artyjne .p rzed najlepszymi swoimi aiktywistam~ którzy mogą się n.adiać do tej pracy.
Podobnie wygląd.a sprawa w
dziedzinie
ekonomii ,politycznej.
Polski:! tll•uimaczenie
pierwszego tomu „Kap'tału" jest wyczerpane.
Bez ,prz;!J'lobienia „Kapitału" nie możn.a być
teoretycznie wyrobionym marik:sisitą .i dlatego rpraca ta musi być udostępniona polskiemu czytelnikowi.
Podnoszono zarzuty, że
tłumaczenie IPod redakcją Ring.a posiada blę
•dY i że nie można go po prostu iprzedrukować. Png.ląd ten u1wa7,am z.a myil.ny. Tlluimaczenie Riniga byto naukowo ścisre. Natwra~
nie i ono moż.! być wydoskonalone. Ale pły
nące stąd korzyści w żadnym wyp.ad'ku nłe
wy1r1ównają strat IPOWstalyich na skutek odłożenia wydania „Ka.pit.atu" con.ajrrmiej
na
rok, jeśli ma ono nastąpić po nowej redakcji. Należy 111atychmiast przystąpić do przedruku starego wydania Ringa, a jednocześnie zorganizować nową redakcję dLa
,poprawionego wydania. Niech czytelnik dostani~ tekst taki, jaki jest, ale niech go dostanie szybko. Poza tym, jeśli i<lzie o „Kapitait", należy od1siąipić od zasady wydawania
rzeczy gotoWYch i już ob.ecnie raz.począć intensywne rpr.ace 111ad tłumaczeniem IJ i III
tomu. Tom I bez następnych a>ozos.taje tylko fragmentem. Dzieło, !które jeSit naulroiwym
fundamentem wspó.tczesnego socjalizmu mu·
si się ulkaz.ać W> c.aiośd w PO'lskim tłumacze
niu.
Poza ty."lll musi zostać wydane ipo polsku
(po raz pierwszy) jeszcze jedno dzie.to mariksistowiskie. aciikolwiek
wymaiga ono tl1urmaczenia. Idzie tu mi.anowi/Cie o pr.acę Płe
chanow.a ,,P.rzyczynek do zagadnienia monistycznego pog.l.ądu, n.a hi,Sltorię", któr.a może
ibyć uznana za ikJlasyczny wyi.ldad materializmu history.cznego i na któr~ - wedile sJów
Lenin.a - ik>s~taitcify
się cale
pokoileniia
marksistów.
To jest naszym zdaniem z,upetnie realny
program mmumum
.wydawnictw klasyków
marksizmu na najb•Ji,żs.zy r·ok.
Można go
uznać za
realny, ponieważ w zasad-zie
wszysl!kie łl!um.aczenia są gotowe, .a dla ich
redakioji można zmobilizować
odpowiednie
si~y fachowe. Można na nim .poprz~stać, .ponieważ w rezultacie 'jego realizacji mog.libyśmy dać czytelnikowi główne zręby klasycznej liter.a.tury mariksistowskiej.
W rezultacie zaś otrzymalibyśmy poważną biblio
tekę dziel klasyków manksiunu, której brak
dotklliwie daje się obecni~ od,czuwać. a której wydanie wymaga - .powtarzamy to raz
jeszcze - raczej sprawności
technicznej,
aniżeli przezwyciężenia jakichś innych trudności.

ttumaczeniem kilasyków. Jest też .rzeci;ą zupefnie zrommi.atą, że gdy będziemy żądać
od redak>torów dziatm marksistoW1Ski.ego nieosiąga·lnf;(go u111iwersaliz.mu muszą mimo
naijlepszych chęci - wyniknąć nie!l"orozumienia. Tym bardzizj nieprzyjemne, gdy dana
praca jest przeznaczona d!la fachowców, albo
.przynajmniej może się dostać do ich
rąlk.
Weźmy jako przyk!l:ad
wy<la·ną
niedawno
przez ,.Książkę". pracę Plechanowa „Podstawowe zagaidnienia mark.sizmu". Ttumaczenie
1Przedwojenne - n.atur.alnie, jak i inne bardzo sl.abe - opracowano niezwykl~ pieczołowicie i wtożono w to ogromną masę pracy. Tym niemniej je&t tam szereg 1.apsuisÓW,
bardzo obniżających w.ar•tość wydawnictwa,
.a które wynikają z bralm ikontroli fach-0\vca
w dziedzinie filozofii.
J ed.ną z .przyczYJt ohracania się w btęd
nym kole, jeśli idzie o ikad•ry, jest mniemanie, ż~ Uumaczeniem dzieł mal'ksistow:skich
może się zająć ty.Jko rn.airksist.a.
równym
powo.dzeniem mo4:naibY twierdzić, że marksi·
sta nie może tłumaczyć albo re<l,agować prze
lktadu rnP. Kanta, co jest •naturalnie nonsensem., jeśli mamy do czynienia z
czJ<owie1ldem, który zna ję;zyik i prz~drr.iot. Naturalnie, marksizm posi.ada swoją
terminologię
oraz pew11e
rzeczowe wt.aśchvości,
które
zw1!asz,cza jeś'li i<lzie o swbteilne odcienie m<>że uw.z.g.lędnić tY11ko znawca
marksizmu.
!Dlatego też ostateczna redakcja tłumaczenia
musi być powierzona specjaliście o wykształ
ceniu manksistowskim. Ale pr.zetłumaczy l
-0d1redag.wje •normalnie tłumaczenie
z.naczn!e
le.piej łachowiec i znawca języka,
aniż~H
cz!lowiek, który jest z .p.rzekon.ania mar:ksf•
stą .a nie posiada odpowiednic.h kwalifikacyf
obiek>tywnych.

z

Słowem, tak z l])Ulllktu widzenia rozwiąz.a·
nia kryzysu kadr, jak i z punktu widzenia
jakości wydaw111ictw na~eży !Pol'Zeiść na nowy system pracy. WIZlmocniona i: rozszerza·
n.a redakcja etaitowa ipowinn.a być IJ)Onbkąd
sztabem, grupującym dok·ota siebie szeroki
aktyw specjalistów: zawodowych 1Jlumacey,
oraz fachowców - :re<laktorów, s'kil.adadących
się z manktsistów 1 nie-martksistóWI, :znawców
<lanych <l-ysc"Y'itJi).in nauk!.

·

O:RYGINALNE WYDAWNICTWIA
MARKSISTOWSKIE
Wydawanie k.Jasyków stanow~ gitówną poidzie o popularyzac}ę idei mairksistowskiej, .ale nie jedyną. Nie tk.ażdy może
sobi~ pozwolić na rekonstmow.anie
cafości
d·oktryny na podstawie dzie·ł k'lasyków. Wymaiga to ogromnego wysiłku i <Lt:wższego czasu. Nic dziwnego, że coraz g.fośniejsze staje się wołanie wśród intelig:!ncji i wśród
szerszego ogótu., zainteres.owanego
teorią
marksizanu, o do br~ podręczniki, zawierające
zwarty wykład p-oszczególnych
dziedzin.
Po każdym wykładzie słyszy się
pytanie,
czy nie ma ja'kichś .podręczników ekonomii, •
filozofii, !>ocjoJo.gii martksistowskiei itp. Prócz
wy.dania tPodstawowych dziel klasyków zagadnienie podręczników stanowi naibardz'ej
pa.Jące zadanie nasze.i polityki w''dawn·czei.
Tdzie tu w pierwszym rzędzie o ;iastępu;ąc.!
syntetyczne wyklady poszczególnych dzialciw
teorii marksizmu: filoz~fii, socjologii, psychologii, ekonomii oraz historii ruchu robotniczego w ska1i międzynarodowej oraz \\' Pobce.
Rozważmy szanse zasP<>koienia trch potrzeb
w ciągu najbliższego roku.
zyoję, jeśli

V>/ .związku z realizacją - naszym
zdaniem nieodzowną w najkrótszym czasie Rzecz oczJ wista, że tego rodzaju podręcztego planu minimalnego nabży por.uszyć po- 11 iki w literaturz~ światowej nie są czymś
krótce jedno ważne zagadnienie.
nowym. Ale z.aznacZlmJ' od razu, że jedynie
w wyjątko.wych wypadkach należałoby uciekać się do tfum.aczenia. Nie t:v1ko d1latego,
JAK WYDAWAĆ I<LASYKóW
że większość z pośród nich okazała się nieWspominaliśmy ):iii o trudnościach
wy- odpowiednia, ale w pierwszym rzędzie dladaw-niiczych, zwilązanych z brakiem odpo- tego. ponieważ nie są dostosO\v.an~ do powiednio wykwalifikow.anych
pr.acowników. trzeb nas.z,~go czytelnika. Jnacze.j należy pod~ie wlega W'<J.tpliwości, że bez
rozwiązania chodzić do tych samych zagadnień i inaczej
tego problemu nie -ma mowy o spełnieniu należy wkiladać argumentac.ję u nas i w Związ
iakie.gakolwi~k nawet najbardziej
minimal- ku Radzieckim. Inaczej podchodzono do szerene?.o programu wydawniczego, nie mówiąc już g.u zagadnień przed dwudziestu laty a inao tak pow.ażnym zadaniu. oczekującym nas c~ed dzisi.aj.
Ory.gin.alne, dostoso~ane do
w .przysz,t•ości, jaik' petne wydanie dziel kil.a- polskich w.arunk6w rpod1ręczniki byłyiby więc
S}'ków marksizmu.
wyjściem najlepszym, aczkolwiek nie za.wsze
Jedyne racjon.alne wyjście - to ·uciekanie postul.at ten ...:.... przynajmniej w pierwszym
<La się ZP~alizować.
się do pomocy specjalistów, nie
będący·ch okresie pracownikami wydawnictwa. Jest to przv. W dziedzinie filozofii konieczny jest orytym pożądane ni~ tylko z pun:ktu widzenia g111alny polski „Ws.tęip do teorii manksizmu"
rczwiązania kryzysu kadr.
Marksizm jest zawierający wykład zasadniczych pojęć ma~
doktryną b.ardzo szeroką, obejmują-cą szereg teriaJizmu dialektycznego i
historyczneg-0,
dyscyplin nan.Ikowych - filozqfię. ekonomię, już ohoćby z tego powodu, że w literaturze
socjclogię, historię, strategię i taikt~'ikę wal- światowej nie ma ani jedn~go podr-ęcznika
ki. Jest rzeczą dopr.aw.dy wyjątkową,
by który można byfoby akceptować. Populara~
ktoś móg.t być specjalistą we
wszystkkh dawniej podręczniki Bucharina i Thalheimetych rozleg:lych dziedzinach.
A tylko sp~ ra - Deborina są błędne z pumktu widzenia
cjalist'! może sobie dać radę z bardzo nieraz tę~rii manksizm!l• Rozpowszechniony w trzyz.a.wiklaaymi problemami taminolog'cznymi dz1est_vch latach w Zw!azku Radz;eck'om podi rzęczmvymi, wynikaijącymi w, zwi·ą.~ku
z ręcznik pod redakcją Mitin.a nie nadaje się
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jeśli idzi~ o formę wyki.adiu, a !Poza tym zw1l.aszcza część druga, poświęcona ·materializmowi historycznemu ~ zawiera błędy
i
z tego powodu po·dręcznik został w ZSRR
wycofany z użycia. awet gdybyśmy chcieli, nie ma z czego tłumaczyć.
Red.akcja
„Ksią~ki" Posiada manuskrypt oryginalnego
polskiego podręcznika, któr.Y star.a się uwzglę
dnić wys.unięte przez nas wyż~i postu.laty.
Wydanie teg-o podrę.cznika, jaik i
innych,
jesit rzecz o.czywista spr.aw:i niezwyft<Je odpowiedzialną, gdyż będzie to
podstawowe
·żród:!o przyswajania sobie teorii marksizmu
przez szern1kie kola nasze] intel.igencii i tych,
którzy inl:~resuJą się zag1adnieni.am! teoretycznymi. Należy go więc dokładni·e s.prawdzić
z kaildego punktu widzenia. Zarazem jednak
należy sprawę traktować jako· nader
pilną
i należałoby wyrazić życzenie, by ,,Książ
ka" tak zorganizowała pracę komisji kontrol.u.jącej wartość po·dręczników, by nie przeciągać sprawy ich wydania, jeśli na to zasl'llJgują.

Dnuigim ważnym za!(adnieniem jest wydanie podręcznika marksistowski~] ekonomii politycznej. „Książka" wydala obecnie doskoskona!y skrót I tomu „Kapital1u", napisany
przez Kautsldego („Nauki ekonor.1iczne Karola Marksa"). Ńiestety, praca ta, aczkolwiek·
może być pomocna w zapoznaniu się z ekonomiczną doktryną marksizmu, nie daje całości obrazu, ponieważ nie uwzględnia w zasadzie n i m tomu. które zos.taly wydan~
;po jej opublikowaniu. Z istniejących podręcz
ników możnahy z pewnymi,
nieznacznymi
zresztą, modyfikacjami wyłrnrzystać rosyjski
podręcznik S.egala wz~lędnie niemieckie podl!'ęczniki Du.nk~ra i Wittvogla.
Poza tym
iredakcj.a „Książki" jest w posiadaniu tekstu
orygin1alneg•o 1po\skiego
podręcznika.
Jest
więc w czym wybi~rać. Należy jednak jak
najszybciej pow'ziąć decyzję i któr3łś z tych
'i}odręczników ekonomii wydać.
Jeśli idzie o historię ruchu
robotniczego
w Polsce, poważny podręcznik z tej dziedziny został zamówiony prz,ez „Książkę" i
jest na ukończen1u• Wobec ogiromnego jego
znaczeni.a i aktualności należałoby już obecnie zacząć pracę r <:dakcyj·ną i po wyzn1aczeniu komisji s1pecjalistów opracowywać książ
kę częściami, by jaik najmniej zwJe'kać z jej
wydaniem.
Odnośnie historii międzynarodowego ruchu
robotniczego w grę wchodzi·lby - przynajmniej czasowo-podręcznik Wittvogla, przetlumaczony zresztą na 'ęzyk:- polski. Należałoby dokonać pewnej rewizji stylistycznej i rzeczowej - tokstu OFaz dodać nowy
rgzdzi.al, za wie rający histor:ę mchu robotniczego w okresie międzywojennym i
w
okresie wojny obozu demokracji
przeciw
państwom faszystoivskim.
Jeśli
id.zie
o
1pisycho1ogię
należy
wreszcie przystąpić do Uumacz~nia doskonale~o podręcznika rosyiskiego prof. Rubinsteina (,.Podstawy
ogólnej psychologii"),
który by•lby prawdziwą rewelacją dfa polskiego
czytelnika.
Redakcja
„Książki"
wszczęła już w tej sprawie rozmowy
z
grupą naukowców.
Tak wygląda program minim1Jm oryginalnych wydawnictw marksistowskich,
które
winny i mogą znaleźć się na ryn!m w cią
gu na}bliższeg·o roku.·
Idzie tu, naturalnie, tylko o program minimum.
Każda oryginaln.a praca naukowa
w duchu marksistowskLm iest pożądana z
punikl:u
widz.znia
pop.n.Jaryzacji
ideologii
marksistowskiej. Idzie o przekonanie sceptyków, że marksizm jest żywotny, że posiada war•tość jako metoda badań naukowych.
Tu pJan·oiVanie jest niemożliwe, .a
conajmnieJ utrudnione. M-ożna tylko wyrazić ży
ooenie, by jak najprędzej dokonane zostały
tlumaczznia oryginal·nych pnac
marksistów
zachodnia - eurnP·ej~kich, jak „BioJo.gia
i
marksizm" Francuza Pre:iant. „Marksizm 1
logika matematyczna" Czecha Kolman.a. „Teoria odbicha" Bu1lgara Pa wlowa, p•race z dzie
dziny biologii Anglika prof. Ha!danela itp.
Nasza inteligencja winna się przekonać o ży
wotności ideologii marksistows.kiej tam. gdzie
się najmniej tego spodziewa - na Zachodzi~
.Eu.ropy.
Byłoby chyba zbyteczne wyrażenie życze
nia. by wszelkie poważne próby
naukowe
polskich marksistów znalazły jak najgorętsze
poparcie ze strony wydawnictw.
::~*

„

Te kontury p-olityki wydawniczej w stosunku do dziel manksistowsikich p-owinny się
stać przedmiotem dyskwsii ze strony zainteresowanych.
Są
to
ogó!n~
zarysy,
ograniczające się <lo jednej tylko dziedziny
polityki wydawniczej, bez
uwzględnienia
spraw litenatury pięknej, sztuki i
działów
teoretycznych z nimi związanych. Nasze wy
dawniotwa n:e znalazły d·otąd
właściwej
drogi i brak dotąd świad•omei polityki wydawniczej. Wobec wa~i zagadnienia należaloby problem ten jak najszyłi-ciej rozwią
zat a wyn'ki clysknsji mo~lyhy wnieść dużo cennego materiału o znacze11'11 praktycznym.
Adam Schaii

LECH BUDRECKI
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WYZWOLENIE ZDRADZONE*)
Tr.udno jest pisać o zil>ior.ze essayów, jaki
bez wątpienia stanowi ksiąiJka p. Iierve, która „nie je·st - ja1k pisze autor - .ani bilansem. ani P•Ogi!ębionym studium sytuacji politycznej", lecz przedstawia pr.zede wszystkim
osob.isty wysit!ek zrozwmienia 2Jdarzień i sparów", które au1or 1pirzeży,ł or.az postęip.owa·
nia ludzi, Mórzy „nami kiernją lub preten<lu.ją do kierowania nami":
Zasadniczym zadaniem k!siążki jest walka
z przecvwnnkami marksizmu i
socjailizmu,
którzy zaczęli na.dawać ton .polityce f>rancuskiej Zoll rządów gen. de Gaulle. z licznych
problemów ponns.zonych w tej książ.ce
na
czoiło wys.uwa sie walka przeciw .,utopistom''
i humana • socJailistom, przy czym autor czym ww.agę, iż odnośnie marksizimu stanaw1czo
na,dll!Żywa sLę słowa „przezwyciężyć" i to ze
str.?ny Judzi, którzy nie z<lą.żyli gb •w n.ajmn1eJs.zym ·stopnil!l zasymi.Iować. Mfodzi lu.dzie, którzy nie wiedzą 0 marksizmie
nic
P•O.t.a glupk'ltw.a.mi, iakie wyczytali w swoich
,podiręcznilkach fik,zofii pretendują do· „przezwyc;ężenia'' ma1rksizimu. kh ciemnota tym
bar.dziej drnżni, iż jest pretensjonalna.
Hasla rz~komej nieaktualności marksizmu
jako teorii iprzesfarzalei mają swój 1Przedwoi~nny jeszcze rndowód. Wywodzą się one
w prostej linii od demannowskich koncepcyj
nowego świata i od teorii Oswalda Spenglera. Ten ostatni stwierdza! przecież
w
„Jahr ;i der Entscheidung" (C. H. Beck Ver!ag 1933 r.) od1powiadając na pytanie: „Co
nazywa sie lewicą", ze .,iliasta pop,rzednieigo
stulecia, j.ak socjalizm, marrt<:sizm, komunizm
są 1przestarzate, nie mówią -o niczym". Interesuiącym jest problem u·toplzmu tych ludzi, o których Herve poiwiada, że vrzychodzą za późno lub za wcześnie. Polega on
na tworzeniu ilrnnc~pcji orzeczy,wiście będącyc~ wobec wsp·ótczesnei e.poki
pewnym
cofnięciem się w tyt ,poza .:soCJalizm, mimof
b~zwzglę.dnej ich 'POstęipowości w zestawien1u np. z angielslkim liberalizmem polityczny!ll, !o•b na prótb~ch niere.alnęj i nie nadającei. się do s:pdmenia obecnie
organizacji
świata, czym mocno 'Jllrzypominają iJlOlglądy
Fowr.iera, Cavanvsa i St. Simona oraz
k.tó~e vanowaly w „okresie naiwineg·o mate~
n.alimnu Vogta i Buchn·er.a.
Ich walka z „Ldealem naszej epoki", jak:.rr.
jest s.ocj.alizm, jest ro1.1paczliw.a i śmieszna,
mimo to, że stan0twi chwlilowo groź.bę dla
marksizmu fralllcuskiego, dzięki sw+oJei rnt~n
sywności, przybier.ają-cej coraz bardziej n.a
sile.
„Najnieprzyjemniejszym" has.tern marksizmu, które traktu;je się jako niegrzeczność,
jako nietakt polityczny, jest walka klas. Wytacza się przeci•W niej najróżniej z;:· argu,menty, .niestety ż.aden nie grzeszy oryg.1nalnością. Zarzuty egohzmu klasoweg.o, !który ta waLka wywołuje, skopiowane są Z!'.
Spenglera który nazywa! mor.al~ość walki
kias gosp•o<larczym egoizmem, a or·oZ"whjając
ide= „białej orewolu·cji świ.atowej (Die Weisse
Weltrevolution''), określał socializm mianem
„ka·pitalizmu od dol•u". Drugi zarzut o~ec
n!!l usunięto ze wzsdedu na jego ekooormciną naiwność, ale pierw~zy jest nadal po·pular:ny, Herve odpowiada nań, że marksizm
nigdy nie potępiał egoizmu robotników, gdyż
odigrywar on nietylko pow.ażiną rolę w rozwoju ruchu, ale także w wi·~lu wypadkach
byl promotorem Jicz1nych poświęceń.
Ale
moralizatorom polity,c znym nie P·Odob.a
się
wyiraz „egoimn" · .ani „ wa.łka kl.as".
DQtŻlo żywszą Je.dnak nienawiść odcZJuwaią
ufopiści do realizmu politycznego.
Uważają
go za n'.ewlaściwy ja.ko ten, którv wniósł
zamęt i niepokój w nasze
patriarchalne
W'prost stosunki
'POiityczne.
Osądz~li ten
trzeźwy i oportuinistyczny nieraz w z~sta
wieoni'l.I z romantyzmem 11>0Htycznym realizm,
właściwy
marksit~mowi. za demora.Ji211j;i,cy
życie państwowe. „Trzeba żeby ci, którzy
są komuni•sta.mi powiedzieli głośno, iż wy1Powiadają się za dyktaturą proletariatu, o ile
są za dy1ktatuirą proleta:r:.atu, .a za usunię
ciem religii, jeś-1! są przeciw religii. Mor.alizatorzy ci ni·~ biprą ipod uwagę, że inną
rzeczą jest cel teoretyczny i odległy, inną
przecLmioty waktyczne i przybliżone, i jeże
li komuniści są zdania 'iż dziś ich sprawa
jest identycuia z przywróceniem Republiki od1budową gospodarczą, z odbudową .armii
d~mckratycZJllej, ze zjednocz~niem wszystkich
amtyfaszystów. nie ma powodu zakazywać
im p1rowa.dzenia swoich działań pod
tymi
hasl.ami, ani też nakazyw.ać im zamianę ich
mityngów na wykłady socjologiczne porównujące zalety dyktatu.ry !Proletariatu i dy'ktatrnry mieszczaństwa. Zre~ztą - pis.ze Tierve - „Marksizm nie WY'IJ.iera Ś•J'IOdków. Spolecz.eństwo, w którym się zna·~dill&~. n.a'Tzuca
mu ie".
Atakują.c wspókzesny socjaliżm, jako twórcę realizmu polityczneg·O utopiści uporczywie się trzymają Heideggera, de
Mann.a,
Spra.ngera i Spens;Jera, którzy przyjęli z zapałem definicję jednego z nich (Spenglera):
Socjalizm i·=st to bezosobe>wy azjatycki kolektywizm wschodu, di1•ch „wiel1kich nizin w
połączeniu z zachodnim levee en masse z 1792
roku". Jeden z takich neo-socja!istó.w . spośró-d których reknttują się na.jczęściej utop'.ści, któreg.o jako przykład po·daie w swoiei książce p. He·rve mówi!: „r.1y jesteśmy

te
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zbuntowani". Autor zastanawia się prz,eciw komu mogą być oni zihuintowanl. Na pewno
nie przeciw moralności mies•zcz.ańskiej, którą s.ą JPr.zesiąknięci, aż <lo szipilku kości, ani
.przeciw praw1om sp01leczinym 1 czy politycznym, o 1po.zostani'll któ-rych marzą. To jest
bunt przeciw bie~wi hi•storii, k.tóry u1suwa
ich
klasę
z . óomi1nującegio
stanowj1ska.
A z tym ,pogod..,ić się trudno. Dążeniem utopi tów i humanosoc:jalitstów jest oca,len.ie do·
tychczasowej syt~1a.cji swojej klasy, choćby
za cenę częś'Cio.Wlego oslabk~ni.a jej W1p1lywów.
Stąd też wYPlywają próby
dyskredytacj.i
wrogo nastawionego do interesów
mieszl.Zaństw.a socjalizmu. WnoS>Zenie po,prawek
do egalirary.1.1mu przez pisarzy i fi.Jozofów
katolickich (n,p, Manpitaina) zamacza
j,ch
dąże·nia do wytworzenia „dem-okr.acii organLcznej, zibiegające się z nawrotami do .aonarchizmu i indywidualizmu politycznego, tworząc~go hmt lJl!'ZJeciw samemu sobie.
Dmgim bard.za
ważnym
zagadnieniem
książki jest sprawa
humano - socja.Jis.tów,
którzy odrazu swoją nazwą wskazują,
iż
inny socjalizm nie jest humanistycz;ny. Właśnie slow.o humanizm może slwżyć za przykład sofistyki czasów obec.nych, bo przecież istnieją <Jbecnie ni mniej ni więcej, a
trzy humanizmy: in.teg·r.a!ny, socjalistyczny,
marksistowski. Ws.zystkie te systemy są talk
sobie obce j tak ze sobą przeczne, iż ttzebaby uzn.ać, aż trzy znaczenia słowa: hum.a·
n izm. Przymiotniki doń dodane dają copra wda pewną mtenpretacię, ale m~zupetną. łfoi
manizm jest P·olityką, która chce zniweczyć
to wszystko, co pl.ami i hańbi ideę cz:row.!eka, bronić życi.a i radości życia, przeciw
ascetyzmowi i negacji życia, budować postęp 'Ila . or~a~ iz.a~ii czy~nych sil, lkitóre 'J)~,z~:
ksz.tarcaią sw1at 1 czynią go leps~ym. un1esc
masę. luidzką,,;i>oza czasy, str.achu 1. zrezygno:vaneJ ~p.a~l! · To ok:·~s)eme, mme1!1a
~n:
Jest 'llaJbhz.sze tym. i.c1:k1e nada~ah s:vo1ei
epoce llłl~z1e od1rodzema, Rabe~a1s, An?-Sto?
Ronsard 1 Lape de V eg.a, Micha! Am ot 1
Leona•rdo.
Jednym z ipodstawowycih postmlatów hwm.a·
no socjalizmu1 Jes,t t zw. socj.aliZlm francu·
ski, jakgdyiby soajaJi.1.1m beii 1ego 1przymiotnika stworzony 'J)rZ>~z lud francusiki niie byil
francmSlkim w sipOSÓ/b dostateczny. Przedstaw.iciele tego ruchu, co już jesit wamienne,
gruipują się n.ajczęści'ej dokoła kół klerykalnych, al.bo też wojskowych, żądają oni polityki 'lladrludzikiei. Wip!'lo,st .anielskiej. ~:i-eh
ów, PIT!lierany jest ze v.'+Szystkich si•f przez
prz~m:vsłowców i 1whścicieli wielki·ch trustów, którzy żywią, jaik zaznacza autor, niezwykłą k1u niemu sympatie.
Dzięki nim po.wstają i rozwi·jają się teorie
metafizyczne po·zopnie oddalone od życia poJityczneg.o, jednak w rzeczywistości głos.zą.c~
taką idwlogię spotecwą, iaki.ej
nia.chętniei
do całego biota indywLdualistycznego i sentyment.aJ.nego, które nie byłoby poważnym,
gdyby nie stało siię w Tękach siofistów i demagogów bronią przeciw Nichow.i rdbotniczemw i wielkiej sporawie
równouprruwnie·
ni.a" - woła Herve. „PowrócJliśany do czasów sofistów" - stwierdza. Chodzi mu w
tym wypadku o wieloznacziność każdego niem.al slowa.
Wszyscy 'J)rzeciwni·cy postępu
g!ioszą obecnie naiba,r·dziej })Ostępowe hasła,
i•nterpr·~tu'Jąc je jedynie na swój
sposób.
Przeciwstawiają socialiZ1111owi
marksistow·
ski·etnu socjalizm liberalny.
humanistyczny
w celu u.ratowania wolności, ale wyłącznie
siw ojej.
„Odczuwam poga-rdę w stosooku do tego romantyzmu, do tei fHozofii „buduaąo~i", do tych
uniesień, biorących swój po czą tek w fermentacji naszych usposobień, d.o tych pragnień
próżnych, które zadawalaja się istnieniem w
formie P•t agnienia, do moralności zamiarów
przytakwją kota prawicowe. Caly ów ruch
hmmanosocjalistycz.ny wywodzi si, bezwąt
pi·~nia ze starych teorii Sprengera czy tei
Sorela. Dw.aj w'mienieni fHozofowie s.ą -0jcami ideologii 'lleo - socjalistycznej i
slwżą
swoimi dowodami jako ,nieomylnym arsen.alem fiolozoficznym.
„Wie się, co daty po ostatniej w.o}nie kuplety o prawie narodlów do samostanowienia o mesjaniźmie
humanitarnym"
wola
Iicrve. Jiumano-sQcjaliści prow.ad•zą politykę
samozakłamania wunawiając uporczywie w
s1ebi·e, iż niebezipieczeństwo powtórzenia sytuacji j.ak miało miejsce po tamtej wojnie
zostało

odlegilejszych wieków. Pr·z~wrót może by.ć
żród'łem sity ludzkości zamierającej, ale nigdy czyimś 'POrzą,diku.iącym. czy też lllodosko·
nalającym Judzkie usl,}osobienia".
Ca!1e rozgr.an.l'Czenie między humanosocJa·
liZJmem, a komn.Jnlz;mem wywodzi się z czasów Rl\loehu Oporu, któremu
prz,~ciwinicy
mark1siZ1111u nadal·i dwie definicje. W.arto ,_by
im pr.zyjrzeć się Zibli.sika, by zorientować się
w celu, jaiki mieli ci ludzie, stosuuąc te wła
śnie określenia. Pierwsza koncepcja została
u.tworzon.a prnez He.myka frenay 1 J~go
przyjaciół, z.anim . się sprzymierzyli z neosocjalistami. Nazy•w.al on Ruch Oporu „gru·
pą nQIWych liuidzi wrogo ustos11•nkowanych do
dawnych partii,
przychylnvoh do metod
autmytatywnych rządu i rekrutujących się
ze ws·zystikich bez różnicy klas sipolecz,nych.
Dmga, wychwalana i reprezentmvana przez
socja.liistów. określala ·ruch op·oriu jako z.gromadzenie Jwdzi o różnych przekonaniach, połączonyClh w walc~. przede wsnstk•im woj·
sk-owe,j przeciw wr0igowi, przy czym to pol:\czenie nie był·oby niczym oryginalnym i nowym politycznie. Pierwsza z nich. wyraźnie
neofaszySJtowska, opi1erała sie głównie na
widkieJ poi:;'.ularności, jaką się cieszyła w kol.ach t. zw. prawicy woj~kowej lu.b kleryka1nych. Druga zaś zaspakajała tych, których
wyrażnie ni~pokolła strona socjalna
dąień
ruchu o.poru ponieważ wi.dzie!·i w n:ei niebez.pieczeństwo <I.la zdobytych jut stan-owisk
i wstęipow.ali doń jedynie po to, by za.pewnić so.bie alibi po11ityczne.
Lu•dzl tych dwu róż.nych w zasadziie dą
z sobą przede wszystkim
a)
paniczny strach prud bolszewizmem. b) śle
pe podporz:idkowvwanie .sie rozkazom pły
nącym z Londynu i współpraca z Intell'gence
Servic~.
Różni! ich naturalnie
wrogi stosunek neo-faszystów do rządów Il! republ·iki,
do rozpanoszenia się w tych czasach drobnej p.olityki, połączony z pragnieniem sil111ej
rę.ki i dyktatury, jako i~dynej
moż.liwości
powstrzymanLa wz·rostu komunizmu.
Przecież ich stary nauczyciel Spengler głosi!, iż
Ji.beraJi.z.m nieuchronnie do niego prowadzi.
W tym właśnie pwnkcie rozchodzi1y sie ich
drogi, nie ws,kaz.ujące gdz·ieindziej
na wet
śladów kolizji.
żeń !ączyly

Przy

lektrnrz.~ książki

P. Jierve uderza n.as
metod ·walki prowadzonej przez
reakcję na całym świecie. Nie tylko u nas,
ale, i iwe Francji wmawia się w społeczeń
stwo. że nie ma faszyzmu. nie ma prawicy,
nie ma tru ·tów. D.owodzi to j;!dynie ~pecy
ficznej met.o·dY oi:Lwracania uwagi od bezwąf,pieni.a
istniejących karteli
pr·zemys.!owych, od lansowanego jednocześnie faszyzmu. !rochę 1nryego typu, „S:PO•hewnionego'' z
sociah1.1mem. Nie j~st on wzorowany na ideologii Rosenherga an1i nie ma wieLl11 rzeczy
wsp?lnych z neo-p,og.an·izmem, czy też an·tysem1 tyzmem. Występ1wje w znacz•nie z!agodzonej formie, mając może jaki=ś podobień
stwo z faszyzmem włoskim, z neosocjalizmęm Marquet'a i Deat'a. z ludową
partią
lirancusik:ą zatożoną przez Jakuba
Doriot
z teoriami Jules Romains wy!ożonymi ,,9 lip~
:.a", z „humanizmem" tak cz.u.Je popieranego 'Przez Anglię Salazara. no i pog;lą.dami
wy!ożonymi w „Poz.a marksizmem" d~ Mana. Poz os ta wiliby on pewną ilość urządzeń
społecznych nienarus•zonych, ale wpHrwadzilby. pewne ogiraniczenia praw
wyhorczJ·ch,
z.maenilby sposoby wybierania. może na wet
ustano'Wiłby pewie.n statut partii, które~o cel~m byłoby wyellminowan•ie . partii komu.ni·
stycznej z życia polityczmego Francji. Jeże
]! w~zys~ko to jest narazie u•topią, to }edrnak,
zdaniem Herve, utopią, która w każdei chwili może się urzeczywistnić.
Faszyzm nie
znikl odrazu z życia spolecznego z chwilą
klęski Niemiec i Japonii.
identyczność

. Re.a.Sillmuiąc treść książki, której zadaniem
iest P·r·zedistawienle sytu.acji polityrznej jaka wytw.arzyl.a .si.ę obecnie we franc„d, ła
two ~;ozuim!eć 1eJ ty<tul, „Wyzwole111ie zdrad~olle • . U'.V1da·czini.a on w siposób wymowny
n1 :esipe~men.1e tych politycz.no - społ~cznych
zapow.1e-d.z1, .Jakie g!oszon·o w okresie kon~p1'.a~1I 1 ~1·ez·r~alizowanie tych haseł, p·od
iak1m1 skupita s1e nai'Jepsza część franooskiego społeczeństw.a w walce z 01kupant"11!.

Lech Budreckl.

za~egnane.

Ten optymizm Jest ze \\11S.zechmiar fałszy
wy i poz.os<ta}e w ścisłym z,wi·ązku z „umoralnieniem" poJi.tyki, które ma pirzynieść Taj
na ziemi. Zwalczając rzek·ome „wtopie" swżace marksistom 'lliby iako parawan, posłu
gują się tym samym rozumowaniem, jakie
tak wyraziście ują,l Nietzsche w swoim:
•. Ludzkie. arcyludzkie" ;.1ówiąc, że tacy polityczni i społeczni fantaści. którzy o~niści;!
i wymownie nawołują do
obalenia po-rządku w wierze, że zaraz potem najpiękniejsza
świątynia ludz,kości iakoby sama
przez się
podźwignie się.
W tych niebezpiecziriych
snach roZJbrzmiewa i!lszcze zabobon Rousseau. który wierzy! w cudown.ą. pi·~rwotną,
ale jakoby „zaniedbaną" do!Jroć ludzkiej naiury i przyipisywa! calą wi•nę „zaniedbania"
instytuc}om kmlturalnym w
społeczeństwie,
państwu i wychowaniu. Niestety, wie
się
z doświadcz.enia historycznego, że
każdy
przewrót bdraclza na nowo najdzikszą ener:;:ę i dawno p>0grz~hane„ okrucieństwo naj-
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KSIĄŻKA ó NIEPOKOJU NASZYCH CZASÓW
Temat powrotu zdemobiJ:zowanyc'h po wojnie do domu i pery1petie zw·iąza!łe z iprzystoso-wan:em .się do wamnków życia w okresie IPOkojowym był iuż 111ieied11okrotn,:e podejmowany w literatur.ze. Wystarczy wspomnieć bodaj Remarque'a z jego „Drogą powrotną" czy
„Przyjac:ólmi''. Obecnie z.dobyła za granicą
rozgtos poświęcona temu samemu t·ematowi
wydana w 1945 r„ k·siąż.ka wy•bitnego autora
aug·elskiego J. B. Priestleya ,,Three Men in
New Suits·'. (Przekład p:t. „Trzej panowi,e w
cywilu" drukuje w odcinlku „Głos Ludu"). Po·
opiera się zarówno na
pulamość tej książki
uwaniu jak i na sprz.eciwach, jak!e obudziła,
a uwanie i s.przeciwy -Odnoszą się właśnie do
ujęcia tematu, ujęcia W1prowadzając·ego czyteln:ka w wir aktualnych spraw powojennego
życia Angk,i, W tym sensie jest to .utwór odbez
waż11y, mocny ,i wyjątkowy, bo prawie
literackiego precedensu.
„Trzej ,panowie w cywiliu" nie jest właści
wie pow·eścią, mimo, że napisana ies·t według
\\"Szelkich regul dobrego tradycyjnego powieśc'opisarstwa. Teclmika powieściowa gra
rc>!ę środka, z pomocą którego autor chce zobrazować niepokój naszych czasó\v1 wy11ika·ją
cy ze starcia się myśli i dąże11 tych, którzy
pragnri zachowania istniejącego sta11u rzeczy
i tych, którzy nie mogą przystać ma to, by
takim,
świat po wstrząs.i·e \\'Ojern1ym zostal
jakim by! dotąd. Priestley, czui11y pisarz, śle
dzący uważuie procesy St>O'ł·eczne, pochwycił
kontrasty powoiernnego życ;a swego kraju, któ
re mo~ą właściwie być postawione i rozwią
zane jedy11ie na P'łaszczyźn.i·e politycznej, Za·
miast jednak napisać artykuł ipo!ityczuy, dal
fra.puJące studium powieści·O\\> e.
Tym właśnie ttumaczy się prosta calllrnwicie
konstrukcja książki, w swej i)rostoc:e prawie
schematyczna i w zamierzen:u autora nie próbująca nawet zatrzeć tej świa.domei, bo celuwydatniej.szemu pod'kreśleniu
jącej ku tym
Priestley, tak
ko:ntrastów schematyczności.
dbaly w dotychczasowej swojej 1\\ órczości,
która go wysunęła do czolowego rzędu współ
czesnych pisarzy a11g.ielsk:ich, o efekt artyiStycz,ny, pragn1ie w ten sposób 1Podkreśl1!ć ra1czej
doraź11y, pol'.tyczny i wspólczesny ce·J S\Vego
·dzida, niż artystycz,ny. Mimo ataMw, jakie za
to książka ściąginęla na miego, zamierzen:e j.ego zostało uwieńczone powodzeniem: lektura „Trzech panów w cywii!u'' zostawi.Ja s:Jne

dzony jaik należy'', gdyż „wszędzie są 11'.ebez- świadomości, czego chcq i co z.robią. Wiedzą go mianown!ka. Jest w naiS coś, co nie zazna
piecz.ne idee" ,j „niebezpieczni ludzie". Taki jednak, że nie mogą się zgodZ:ić ca to, co każ &pokoju, co nie znajd.zie 'trwałego zadowoi.ejest lord Darrald, !który ze szczytu posia-Oanej demu z nich zosobna kladzi·e ic11 oio'Czenie do nia, dopóki większość ro-dzaju ludz.kiego bę·
dz.ie żyć w nęd·zy, w c:emnocie, w rozwaczy.
władzy nie <!opuszcza 1nawet wąt.pli\'iOŚ<:'i, aby glowy. Wiedzą taikże, ż,e n'.·e iSą jedy.ni. Tym
klasa jego mogla przestać być klasą rządzą samym ba·kcylem mar,zenia o zmian·~ zarażo· Powinniśmy zinaleźć wresz,cie wiarę w ludzi.
w1S1Pólcz.ucie z ludźmi obojęt11ie na to - bial·e
cą. „Ni·e -będ~ie żad,nych 111iepokojów" - oto cy jest ów stary pastuch Ch·arJ.ie oraz. robotjego wiara. wedfo.g której wystarczy dać tym. ni-ca z fabryki samolotów Doris, z którą p0z- ich twarze brązowe, czy czarne. Ta nadzie·
tyJ·ko chleba 11al się łierbert. Obok nic.h staje ró-wnież sio- ja na dom na ziemi, ta wiara, to ws.pólczucie
nowości;
oczekują
którzy
i .igrzysk.
slira Streeta Diaua; która chdalaiby „więcej okazują się tera~ podsitawą naszego życia. Po·
Jityka, ekonomia, psydhologia, filozofia, religia,
Trzej młodizi w cywi<lu 'nie mogą jednak kochać ludzi".
przystać na to, że oo:, kotórzy cały czas woj• A'1la1111, trak<towany przez Priestleya z widÓ· choc'iaż prz·emawiaią odmiennymi języ0kami,
ny ży;li marzen!em, że będzie inaczej, mają cvną sympat.ią i grniący rolę Jego porte - pa- wskaz.ują jedną i tę samą drogę. Nie ma wyprzystosować się do rze.czyw:istości, która jest
role, mówi w zakończeniu książki: „Każda bom: albo ziemia 5ta.nie się wkrótce źałosną
sprzeczna z tym, ozego oczekiwali. Marzenie epoka jest SHnksem, który spada w otcl!łai1, mogiłą nasz.ego gatunku, albo stanie się wre·idh. nie ma jesz.cze ksz,tal,tów okreŚ!fo.nych. Po jak tylko jego z.agadka jes.t rozwiązaina. I ja sz.cie naszym domem, gdz'e czlowiek będzie
1Prostu wynikło to jako 111auka z tego, co w- wieim teraz, co jest zaga.dką· naszej epoki. Nie mógl żyć w polkoj'" i pracować d'la szczęścia
baczyli. Doświadczenie to syn farmera, Her- pdlega ona na itym, a.by wydać kilka łltezwy innych".
Te.n akcent, kończący powieść, przypomina
bert, u~muie w nas·tępujących słowach: „W kle utalentowanych osi.:histości, aby zabezty,ch miej.scach, w ·których bylem, ci ludzie, pieczyć ,nielicznej warstw'e naj\viększe rozko- jeszcze raz ów świadomie wybrany przez
któryc'h ,nazywac'.·e czerwooymi, izwyciężyJ.i sze 'i subteluości, aby dać malyr.u grupom og- Prtes:tleya schemat, z ·pomocą którego choi at
dlatego, że cały c'zas walczy·H z 1hitlerowcami. romną wła,dzę, aby 151tworzyć d.wa lu.b trzy jak 111ajjaskrawiej ukazać nieipokój nas.zy•c.h
A lu-dzie innego rodzaj'u, ci, którzy boją s:ę wspaą1iałe pomniki nauki i sz,tuki. Cziłowiek cza5ów. Schemat te·ri był ipotrzebny ze wzg!.ę
czerwonych wsp&lpracowali z hi·~lero\v.cami. WS1Pólczesny - to przede wszy.stkim czlvwiek du 11a cel, jakim byfo roz,patrzen:e spraW1, naW s!oJ)tliU dających się do rozwiązania bardz.iej na plaI dfatego .ich zrzucono''.
wspóldziała11ia ze zbiorowiskiiem.
Perypetie, jakie każ.dy z tr.z·ech zdem·1'1:.li- w,iększym. 11iż ludzie kiedykolwiek dzialali szczyźuie politycznej, niż artystycmei. Książ-
z.owanych przeszedł w ciągu kiliku dni bel· przedtym, czynimy n.!e to, co leży w zakre·sie ka zys.kala w ten sposób na wyraZ'isitości, a
strom·, jed11ego człowieka. lecz to. co 1rzeba czyn ć nie straciła rówJlocześn'e ni·C' dz.ięki talootowi
pośred.nio po po\vrocie w rodzin1ne
autora z przekooywu}ącej wymowy artystywespół. Zada1Jie, które musimy wypełn'ć zwiększyły jeszcze niepewność i n'epokói /, ja
kim stam:li wobec rzeczywistości. Sol Jarnu~ć. 'naczej Si·.nks przyniesie nam zagładę - po- crnej.
frcc1towrch, k:ize ;111 lega na tym by sprowadzić ułamek obecnej
nab~'ta w przejściach
H. E. MICHALSKI.
znowu st;rnąć obok s:ebie. N:e 111ajq ;esz~ze zb:orowej pracy clo jak najw'ększ"ego wspólne

rys.
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system katastrof icz ny

Wiem, że katastroHz.m jest wykroczeniem
przeci\\iko z.drowemu rozsądkowi. Wiem, że
jest c1011sensem. Doskona!e zdaję sob:e sprawę
z klęski, do jak'ej dopro\\ adz'.ił ten -system
Noego i icirJych b:hliinych katastr.ofistów.
Wiem ta.ki.e, co zrobiłby z takiego Joba, gdy·
by ten był •nieeienpl\vym. Niestety, czy to na
skutek wyjazdu Milosza i Zagórskiego, czy
ipowrotu au,tora ,.Balu Safomona", -czy to z powo.du nagrodzeciia pow'.eści mającej za temat
„Mury Jerycha". prz·echylam się coraz bard2'iej na stronę ka tastrofcz.ną.
wraż·enie.
N·ie widzę ;!iHlnego wyj'c'.a z matni, .lJi iaką.
Trzej bohaterowie książki, dawni żołnierze, popadł nasz św'at. Któregoś dnia nadużywane
których wspólne przeżycia fr()Titowe związaly sily natury wypow:edzą naim posłuszeństwo
im- i ostry m'·ecz Damoklesa rozłuipie na.sz glob
z~ sobą na życie i śmierć, Allan Steet syn jak rzgnilą dyu:c;.
teligent arystokrata, łie11bert Coniord Nie będzie potrzeba do !·ego ani pomocy Jefarmera, Eddi·e MoJ.cle - rabot11ik, wraocający
po demobil.izacji do swych środowisk, pozwa- ainsa, a1ni Laplacea, an~ Einsteina, ani wileń·
lają dokonać~ j.ed11y.m cięciem przekroju wspól
skk'h ka tastrof.!stów.
czesnego społeczeństwa angielski·ego. Pfi.estley
Po !Prostu prolougata, ja.kiej udzieliła nam
niemacu.je bynajmniej sweg.o obrazu w farbach natura od cza.sów jas·now:d:iącego Beaumaroptymistycznych. Zetknięcie między tymi, kitó- chais·ego skończy się i .rozlecimy się w proch,
rzy tkwiąc w okopach cały czas ma.rzytli ·o ,panowie szlachta.
tym, że świat, w który11ll będą prowadz.i1i da~
Jaka koncepcja astwnomiczna powstanie na
sze życie, musi być iuny, a tymi, iktórzy wiSzy- miejsce 11asz.ego glob.u, czy bę.dz.ie to koncepiStko ześrodkowują dla zachowania datych- cja dorywcza, i•uż z góry skazana na 1nową zaczasowyc.h form, obHtu·ie w wiele kontraiStów gładę, czy będ,zie to rolob ina dłuższe chodze·
i prowadz.i do dramatycmyth napięć.
·nie, tego nie wiem. w:em, że będzie koniec,
Stosunkowo naislaibiej ukazu·je autor !kon- i więcej proszę mnie pytaniami nie zadręczać.
trasty środow1iska robotniczego, gdz:e µrz.ePonj.eważ jednak każda zaglada apo.ka1iopty·
cież istn;·eją one w rzeczywistości powojencz11a, do takiej zaliczyć wypada z.m:erzch naSzkicowo
zaoginiony.m.
stoP11iu
w
nej Ar1gHi
szego globu, poprzedzona bywa z.nakami na
potraktował również środowi·sko w:ejskie, w
11iebie i ziemi, przeto koniec nasz bę.dzie poktórym dobitłlie ,podkreślonemu nastawieniu przedzała taka kolejność n'ebie~kich ostrzestarego farmera by wycisnąć jak największe żeń;
dochody z zależności miasta od dostaw rolnika, ip.rzec'i\vstaw1ia się nieolkreślona myśl zdemobilizowa11eio lierberta <> kooiecz.ności u~o
żenia tych stosunków między miastem a w.sią
na płaszczyźnie wsp6lpracy. Stary pastuch.
który po prze..pra,cowa11iu na fermie killmdziie·
sięciu 'lait konstatuje, że ni.e jest 111a.da1l IJliczym
ininym, jak tyhko zależnym pas·tuch.em, jes.t w
tym szkicu da11ym przez Pfi.estleya punktem
wsikazu.je, że bakcyl
uzupełniającym, który
marz.eń o zmianie ,przyniesiony .przez ?1demobiliz.owanego wojaka kiełkuje także 111.a rodzimym gruncie.
Główna troska ksi-ążki -to obraz śro:dowis
ka inteU.genckiego, ściślej warstwy arystokratycwej. Obraz to na.praw.dę po mk<>trzowslm
zróżnicowany, poprostu anatom:a a.ngiel~iei
elity' społecznej, odslonięta nieubłaganymi w
celności cięcia skalpelu chir1Ull"•ga, dążącego
d-0 uja wnieuia siedliska schorzenia.
Kapitailna w tej galetii jest pos,tać wu.ja R.od
111eya, postać jakiby zabląkana z cz.asów, które
mi11ęly, auarcl1onicz11a, lecz zdająca sobie przy
tym wszystkim sprawę re swe•j niiemożności
,)rzystosowa1n'a się do rzeczywistości, która
budzi przerażenie, i dlatego cel-ehrująca resztkę swego życia jako łabędzi śpiew minionej
epoki, której koniec ró\Hly jest końcowi świa
ta. Przerażony uową rzeczywistośc:ą jest rów
nież stary wikary Talgart, operujący jedy11ie
Nasamprzód odbędą się · pokazy bomby
symbolami i \Versetami ApokalLpsy.
z Mugiei stro11y stoją jednak ci, którzy by- atomowej, w ki~órych weźmie udz.iab czrterysta
najmniej nie chcą ustąpić przed n.aporem now~j tysięcy kóz szwajcarskich, milion ~ogutów,
rzecz}wistości. Tak! jest pułk. Sou•tham, któ- dwa mil.iony kwok i C'.",tery miliardy zgniiłyoh
ry uważa że po .;kończeniu wojiny .,przyszedt jaj. Pot-em z Pałacu Luk\semburskiego zostan;e
czas, aby pomartwić się o to, by kraj byt rzą" iSkradz,iony bagaż dyplomatyc.ziny w postaci

dwudzies•tu pięciu wiader Ś\\ ieżo nawarzonego przez Angl:ków piwa. dz!esięciu kw.ttt.ali
amerykailskiej gu111y do ż.uc'a, czterech 'hektolitrów atrament•u i stu buszli kauczukowych
p;eczątek.

Po tym zdarze.niu, które wstrząśa:e do posa.d naszą opozyci<1, obywa tel W!IJ.iam R.ompala z Co11ecticut i obywatel'ka Margareth
Ciendala z Ohio postawią w11'osek o natychmiastowe prz.eikazanie do Polsk: dwu m'lionów
czter-Oz:estu
ag.ier do cerowania kalesonów,
tysięcy kwi11tali proszku od bólu zębów. dwamoskiaście m~l:onów pastylek przeciwko
tom i sześć tysi~cy mi\ morsk:·ch k'el·basy wyborczej. Tra11sport tein zostanie przewieziooy
na wielbłądach drogą suchą przez Dardanele,
gdyż cieśnina ta będz:.e na złość Anglikom z.aitkana i oouszo11a wraz z całym basenem Czarnomorsklim.
Wie~blądy te będą się odz.naczać 11!ezwyk•lą
żarłocz.nośdą, sta.ną się podstawą naszej po'.ityki ikolonia1l11l'ej, z czasem zupel11i.e zrewolubędą
cjonizują taktykę tkawaler-ii, 1poni·eważ

\\'el Hertz; który zaraz .zostanie prtV~r<>biony
na pudelko ryżowego pu1dru a w końcu na
wniosek pewnego piekarza kaitastrofa:liisty fta
paczkę drożdży. Potem pojawi się nad Łodzią
widmo Tadeusza Peipera i przez czter<lizieśd
dni ·i czterdzieści nocy będzie padał deszcz, na-

mięsożerne.
Wiadomość

o tym zasz.czyitny.m wyróżnieniu
naszego kraj.u 11ie przejdzie bez wstrząsu.
Wstr.ząsem tym będzie urządzona w Łodz.i
wiei.ka akademia ka tastroficma, urozmaicooa
rozdawaniem podobizn łilonda, Wa:htera z Vogelwajidy .j Józefa Baki!. Na akademii przemawiać ·bęc.lizie obywatel Adam Ważyk, który w
przemow1eniu
swym siedemriastogodzinnym
wmi·esie .k:lkaikrotny okrzyk 11a cz·eść nieska·
zHeilnego charakteru wiefolridów.
R.ówrnocześnie w Krakow;e odbędzie się drugi wstrząs. Będzie uim wie!ki festiwal muzyczno - gimnastycznym 11a Wawelu, na którego
1) Koncert fortepianowy 11a
treść .złożą się:
cztery prawe ręce i dwie lewe nogi .Maklakiewicza. 2) su:ta okoliczaościowa na obój, pilę
„Symiooia
i termofor Panuiika, tak zwana
wraz z odnoszeniem do do1.1u". 3) Muzyka :kalendarzowa Ziemiomysła z Hulaj.gęb i Mścisła
wa z Samopięt w opracowaniu prof. Zdzi.slawa Jach·imeck:ego, prof. Józefa Reissa i Grzymisławy Mściwujewskiei.

Podczas tego festiwalu zespól poznańskich
gimnasityków radiowych wy.kona następujące
ćwi.cz·enia: 1) UnosŻenie prawego kolana nad
lewy obojczyk wraz z rów.noczeSinym przekazywaniem prawego obojczyka na:l lewe kolano. 2) chwyt.anie bioder w posta wie rozkrocznej stosowlllie do jednoczes11ego WJ>.machu ramioo w.przód. 3) ·Pra wostron11y grzbietosikręt
górnej polowy tułowia wraz z przewija11iem
ty!oprzodu w przodogtzbiet.
Po wykona1niu t:;ch ćwi·czeń, urozmaiconych
konferansjerką Stefana Otwinowskiego, w!-ele
osób dosta11}e pomiesz.ania zmyS1tów, z które.go
skorzysta poeta Juliusz Wirski w celu wygło
szenia kilku przemów!eń.
feshvalu
zakończeniu
Bezpośre.dnio po
wszys·cy nasi wycieczkowicze zostaną prz.erobieni w Parytu na ryż. W czasie uroczystego
1>l"'z.erabianfa naszych pisarzy przemawiać bę
Znakom)ty
dzie obywatel Artur Saaidauer.
krytyk pod'lliesie ważność prz,eróbki, dla ogólnego tonusu kulturaLnego, uczci prn·edstawicieili
paryskiego młynarstwa wieilom:uutowym mi1czooiem, poczym zostan'e bezzwłocznie przetworzony na krochmal. W czas,ie prz.etwarzania Art1ua Sandauera przemawiać będzie Pa-

gród. Podczas deszczu z.nak ryb wejdzie w
znak by1ka, znak byka w znak raka, znak raka
w ~ak str.zeka, znak strzelca w znak pann!, 1 potem znak pallłly wejdzie w mak bl:in~ąt, znak strzelca w znak koziorożca i nastame cztemastodnio\\oe katastroficzne mLlczenie.
W czasie tego milczenia mnóstwo osób prze
wróci się z bokµ na bok, poczem upewwwszy
się, że ściana jest z:mna, przewróci si~ powtórnie z boku na bok.
Jak·i b~dzie dalszy p,rz.ebieg katasitrofy. Czy
zakulisowy,
zagłada będzie miała charakter
czy bezipośred11i, czy Urząd Kontroli Widowisk zajm:e wobec mnie .stanowisko aprobaty·w11e, czy negatywne, na te PY'tan~a jeszcze
odpowiedzieć inie można.
W każ.dym razie, czy tak będzie, czy Lilaczej, !któregoś dnia wzburzone masy łi20 i tak
wedrą s:~ w
roz.erwą bu:lwary CzyteLnika,
glą·b bas·enów Odrodzenia, Twórczośc!, Kuźni~
prasowych,
cy, rozsadzą rurociąg·i agencyj
rozmyją na ni·c redaktorów prasy prowiil·cjo~
nalnej i, mhmo tak wydatnego wiąza1nia wody
pr,z.ez naszydh fe:lieton~stów, spowodują katastrofę.

Dalszy ciąg katastrofy za'leżny jest od zaistnie·nia wielu czyll'ników, które w zależ110ści
'od tego, czy w datJym mome,ncie i t.d. i t.<I.
Mogę was jednak z.a•peW1ni<:. iż piorun 11ie
strzela 11igdy w glówki kapuSl!y. Ta prawda
pozwoli Wam przetrwać n:~ jed.no. PowtarzaJ·
oie ją przeto z lubości do końca, to znaczy do
kaitas•trofy, ~tóra zbJ:ża się z zastraszaJącą
szy·bkością.
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Rasołogia i twórczość
Przegh:_dając obfity numer podwójny
„Twórczości" (lipiec sierpień), natrafiłem na dwie pozycje egzotyczne, obie z te-

renu amerykańskiego. Urywki z „Pieśni o
Ha jawacie" Longfellowa i urywki z pieśni
murzyńskich „Kongo" V achela Lindsaya.
Oba utwory opatrzone wstępami. Chociaż
doświadczeni ludzie ostrzega.li mnie, abym
nigdy nie czytywał wstępów,· - dałem się
skusić i oto: „Kiedy czarni traktowa.ni
są po dziś dzień w Stana.eh Zjednoczonych
z mnóstwem rasowych przesądów i fobii,
czerwonoskórych te przesądy nie dotykają.
N iemala w tym zasługa pisarzy - Lont·
fello wa przede wszystkim". Czy przy pad·
kiem nasi dobroduszni literaci nie przeceniają wply wu pisarzy na stosunki między
rasowe. W latach mojego dzieciństwa każ·
dy młodociany czytelnik Fenimore'a. Goo•
pera wiedział doskonale, że nędzne szczątki
ludów czerwonoskórych w Stanach Zjednoczonych mieszkają w rezerwatach, praktycznie odizolowane od świata i kultury
białej rasy, pozbawione możności udziału w
życiu publicznym. Czy to ma być właśnie
zasługą Longfellowa?
W latach

międzywojennych

widziałem

piękne zdjęcie

reportera prasowego, przedstawiające wodza indiańskiego, który wrę
cza Albertowi Einstei"lowi pierzastą przepaskę na głowę, honorowe godło wodza,
coś w rodzaju honorowego dyplomu uniwersytetu w Howard. Widok, który rozczu·
lal amatorów egzotyki, powinien był głębo·
ko zawstydzić każdego humanistę. Zdrzemnąłem się nieco nad lekturą Longfellowa, bo
trzeba .wyznać, że do snu uspasabia, i przyśniło mi się, że czytam w r. r986 w a.me·
rykańskim czasopiśmie ,;Twórczość:' pocie•
szającą notatkę o tym, że od czasu, jak
znakomity niemiecki poeta napisal pieśń
o Gorallenvolku, nikt już na konty~ental·
nym terenie Trzeciej Rzeszy nie poluje z
automatem na ostatnich sławian spokojnie
żyjących w powiatowym rezertvacie na ziemiach dawnego G. G. Zbudziłem się i na
szczęście przypomniałem sobie, że jednak
Hitler· 11ie
Wa1 wojny, ci1ociaż 1 oilsekre·
tarz stanu w Ameryce pan Byrnes sądzi
inaczej.
Sprawa czerwonoskórych w Stanach Zje·
dnoczonych praktycznie przestała istnieć,
jest natomiast palącą sprawa murzyńska.
Ten sam numer „ Twórczości" zaznajamia
czytelnika polskiego z V achelem Linds'ayem
piewcą murzynów. Znam nieco murzyńską
poezję afrykańską, znam bajki z Kongo
bardziej wzruszające niż najsłynniejsze, z
wysoką ku,turą mieszczańskę skomponowane bajki Andersena. Wiem również co§
nie coś o murzyńskim folklorze w Ame•
ryce, o tej twórczości ludowej, w której poczucie niedoli i krzywdy przelewa się w na•
iwną mistykę. Vachel Lindsay nie był
piewcą murzynów, był tylko mana.żerem
egzotyki. Twórczość tego Amerykanina by·
la przede wszystkim· produktem rozkłada•
wym cywilizacji białych, którzy w uciecz·
ce pr:aed motywami rozumowymi i uczu•
ciowymi zachly.stywali się bujną, biologicz•
ną pierwotną grą instynktów, skakali w ob·
jęcia barbarzyństwa. Lindsay dojrzał w
pieśniach KonAa to właśnie, co rad był doj•
rzeć w nich konsument amerykański i eu•
ropejski, Lindsay pokochał murzynów naj•
bardziej krzywdzącą, najzłudtziejsz4 miło
ścią. Tak samo zachwycał się czarnym lą•
dem i ogłaszał się piewcą czarnej krwi we
Francji sensualista Paul Morand, z począt•
ku tylko duc110wy faszysta, później zwy·
czajny służka Hitlera.
Czas chyba, aby pismo, które chce być
poważnym pismem literackim, jak „Twór·
czość" nieco krytyczniej spojrzało na te

sprawy. D6świadczenie historyczne ·powin·
no nas przecież i w dziedzi11ie kultury oświecić. Bezkrytyczna metoda inlormowa•
nia czytelników, która w latach międzywo•
jennych uchodziła za niewinnlj i obiektyw·
ną, w roku r946 nie uchodzi. Dowiedziałem
się wprawdzie z „ Twórczości"; Że „olbrzy·
mie powodzenie produkcji artystycznych
odbiło się ujemnie na dalszej twórczości
poetyckiej Lindsaya", ale równocześnie
przeczytałem takie piękne refleksje rasolo·
giczne na temat pochodzenia tego Amery•
kanina: „Celtycka i indiańska fantazja ka·
zała młodemu V achelowi kierować się
w dziedzinę twórczości artystycznej, iść
do insfvtvtó•v w Chicago i New Yorku". Na usprawiedliwienie autora mu-
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szę

przyznać,

że
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pisuje
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Ukazal

się

pienvszy zeszyt

wz11owlo11e,go

,,Przeglą'du fllozoflczńego", noszący jako ko(]-

lat tynuacia wyda wrtlcbwa

że

bnie wiąże wątek, i w ogóle nic .nie znaczy.
Wystarczy wziąć metrykę babki i dziadka,
e. bezmyślne słowa same się układają:
„Fantazja słowiańska z połączeniu z an·
glo·saską trzeźwością", „.fGalijska .fantazja z domieszką ciężkiej krwi lewantyń
skiej", ... „Temperament Greków i Wikin·
gów, połączony z litewskim uporem" ... Tak
się pisuje. Idzie właśnie o to, żeby z tą za·
bawą skończyć w imię szacunku dla czy·
telnika.
Nie mam zamiaru, przynajmniej w tym
wypadku, nikomu dokuczyć, traktuję to
jako przykłady nieodpowiedzialności za po·
glądy i słowa, bałamuctwa, z którym literaci dzisiaj, po kilkuletniej rasistowskiej
mordowni, powinni ostro walczyć. Mam
przed sobą ciekawy i smutny dokument, w
którym czytam: „Tradycje przedwojenne
eliminowały przeważnie z programu wy·
kształcenia pisar;y .dziedziny wiedzy poza literackie... Pisarz nawet zaawansowany w problematyce z zakresu nauk humanistycznych, miał wybitne luki w strukturze swojego światopoglądu". Tak pisze departament literatury w projekcie
organizacji studium literackiego rozesla·
nym do rozpatrzenia oddziałom Związku
Zawod. Literatów Polskich. W trosce prze•
de wszystkim o młodzież literacką Departament Literatury chciałby wprowadzić
przy Oddziałach Związku odpowiednie wykłady. Projekt trąci utopią, nie tylko z po•
wodu braku wykładowców. Kierunek stu•
diów jest sprawą ideologiczną i w praktyce
zależy od grup ideologicznych. A tutaj śle
py chciałby jednookiego prowadzić. Projekt
ministerialny obok rzeczy istotnych i siu·
sznych zawiera kilka ekstrawagancji właś·
nie z przedwojennej tradycji, na ten raz
niech wystarczy tylko proponowana literatom na 7-ym miejscu listy typologia
Ernesta Kreczmera. Czemu nie mitologia
Alfreda Rosenberga? Urzędnicy Minister
stwa n1e sprecyzowali; czy chcą nas uczyć
typologii temperamentów w pierwotnym
wydaniu, czy w późniejszym udoskonalo•
nym po rasistowsku. Możeby wreszcie aste•
niczni pyknicy zrozumieli, że nie wszystko,
co w ostatnich lat kilkudziesięciu wymyślo·
no w Europie pod szyldem naukowym, przy
nosi chlubę nauce europejskiej. My się jt.t7;
na Kreczmerów nie damy nabrać i nie chce
my, ażeby nas urzędnik ministerialny trak·
towal jak Lindsay dzikusów z Kongo. W o·
Jimy już poprzestać na starej, nikomu nie·
potrzebnej, ale i nikogo nie ogłupiającej
klasyfikacji z psychologii klasycznej. Bo
my jesteśmy cholerycy.
Adam Ważyk
:·
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nych", St. Kowalskiego o zagadrri.eniu migra•
cji, T. Czyżowski,e.go o „pożytecz.ności blędlu" i
Ifonryka' Ja.błoń.ski ego szkic z historii począt
ków po.J1sk'ego socjalizmu.
w cennej i ,pouczająeej pracy M. WaJilisa <>
roli „martwych (]atur" w malarstwie, woleli·
byśmy nie spotykać się z poj~ci.eim „przedmio
tów ud,uch·owi·onych", równie nietrafnym co
prxeciws.ta wia.ne mu i kry.tyikowa·ne, tra,dycyi·
ne pojęci-e „ma·rtwej naitury". Zas,trzeże,nia bu•
dzą też koń·COW e ideaU.styczne wni·oski i(]Sltruk·
tywn.ej rozprawki prof. St. 0-ssowskiego 0 du•
aliźmie natury ludzki•ej, oraz de manowsk:e,
p;syehologistycz.ne inklinacje uczciwej i ro·
zumnei, jeśli brać ją w oderwaniu, a'1e do:ść
prowokacyj1nie piękl!Joduchowskiej w dz:s·i el·
szei sytuacji politycznej pracy J. Strzeledki-e·
go 0 socjailil'lty.cwym humaniźmie. W ogóle
1J1iebezpieczny jest zakradający 6 ię do nii,ektó·
ry.ch aritykułów „Wie.dzy i życia", wraz z popularyzatorskirrn dążeni,em do obiekltywizmu
_ to(] klerkowskie,go, po·na·dhi1sto,rycznego
mora:lizaitcnstwa, a iU:ż catkowic-ie należałaby.
· nasŻym zidaniem u.nikać w 1Piśmj.e poświęca·
nym c·eJ.om pomawczym tak og.ól(]ikowych i
(]ie'Wykrnczają.cych poza oczywisitość pouczeń.,
jak zawarte w szkicu B. O.aweckiego „O Jcsztal
ceninl charakt·em", zam:ast których ·przydałby
l5ię artykuł ujmujący bardz.ej krytycznie c:hoć
by zagadnienie używanych przez Gaweckiego
bez analizy z pu11kitu wi.dzenia prądów nauki
nowoczesnej 1akich termi(]ów, ja1k „charakter",
„temperamerut sangw'niezny" i tp.

przerwane,go przez
mu charakter zezamykającego całość, która ni·e mogiłą
ulkazać 5;ę w roku 1939. Na numer ~kladają
się rOZiprawy St. !gin. Witkiewicza „O idealitmie i rea·liź.mi.e", oraz J. Pf,etera "Wstęp do
teorii zja w'sk mora111yeh". W przedmowie
czytamy, ie redakcja, 'lli·e mogąc uczy(]ić z.eszyitu <»bec,nego doHadnym powtórzeniem złożo11iego do druku w dnii'll 1 w.rze·śnia 1939 roku,
gdyż zarówno rękopisy, jak i odbutki korekty
spłonęły, umieszcza i,n·nie roz•prawy cych samych auitorów, z których Jeden - St. Ig,n.
w:,tkiewicz - zmarr tragiczme (]a samym początku woj(]y, Rozprawy Witkiewicza i Pie·
tera zostały wydane jednocześnie w formie
oddzi.elnych odbitek i wymagają specjalnego
omów ien:la kryty cz(] ego. Uzupelnien:e tr.eści
ze5zytu s<tanowi zbiór ws,pomnkń o fUozofa.ch
zmarłych w czasie woi·ny i pożyitecz(]y iako
b~blio·grafia rejestr treści X.XVI - )GLII
rocmfkó.w „Przeglądu filozofrcmego'' (1laita
19Z3 do 1946). W ;nekroioga.Clt, zes1Polowym
dziele pozosta!y.cJh przy życiu filozofów po!·
s.kich, znai•duiemy nazwiska ogrot1111ti ilości
zmarłych naukowców, czy,n.nych w driedzi(]ie
filozofii. że wym:.enimy 1ylko, p.rócz wsipomnia
nego wyże,j St. I. Witki·ewicza, (]azwiska: z.
J'..Jempickiego, Wł. Spasowsikiego, L. Chwistka,
J. Me.taiHmana, Rudniańskiego, Ko·d!sową, Segala, Zieleńczyka, L. i E. Blausteinów, ks. J.
Safamucltę,
E. Fra.ue.nglassa.
RedakitoTem
nacze.lnym „Przeglądu Filoz·oficznego" i~t
Z punktu w'.dzenia całości bogat.ego w treść
prof. WI. Taitarkiewicz, do Komite!'ll Redak- numeru są to oczywiście
uste.rki. trudne
cy1nego wchodzą profesornwie: Aj.dukiewlcz, do eilimi.nacj i, zważywszy (]a
waflU'nki, z jaZnamierowski, Czeżow.siki, Lande i Jakulbani5. kimi ma do czynien ia r-edakcja przy i1s:l1:eią·
Wy.dawa.ny przez Tow. Uniwersytetów Ro· cy.eh motJ:wośc!ach w zdobywaniu odpowieidbotn:.czych (TUR) i posiadający świetin·ą IJ)rze·d nie.g-0 mater i ału. Tym bardziej podziwiać należy wysiłek, jaki v. lożono w opracowan ie pis·
'"oienną ,tra,dycię miel'lięcznik popularno - naukowy „Wiedza i Życie" pod re-daiJcc·ją Stani- ma dobrze 6komponowa.nego, bogatego w
sława Po.dwy5ock!.ego w podwój(]ym
waka· treść i utrzymanego na wysokim poz:om;e.
cyjnym numerze .powrócił «nl1wta.l całkowicie Wśród zagadn'eń bieżących znaidu;emy m. iJJ.
do dobrej formy przedwoie·nnei. Bogaty dobór dekawy i sumienny przeglą•d wydarzeń polistarannie pod wzg\ę.d·em re.dakcyi(]ym raz.pia· tycmyclh L. Przemskieg-0, dokończen'e interenowanego materiału, dobrze do,braina strona s.ującego ar:tyku•lu Z. Kałużyńsk'.ego o teatrze
ilusitracyj(]a I calość szaty grafi.cznej numern (-0mówie(]ie roli teatru monumentalnego L.
stawiają „Wiedzę i Życiie" w rzędzie pisńl. Sc'hnlera) i recenzję J. Hochielda z książki
kltóre powl111oy zna'J.eźć wie<Lu chętinych cz:yted- Tolwiński·ego o gospodarcze 5amorzą1dowej.
ników, i którym ;nal.eży życzyć jak Mj,pomyPrzeg'lą,dając osta,tnie
'!lumery „Kuźn.icy"
śl1nieiszeg.o rozwoju.
Pod wzglę.dem ukiładu
numer podzielony J.esit na cz:tery części: 1) ar- d „Odrodzenia" sitw i erdziliśmy, że poJ5ka pra·
sa literacka pozyskata dw11.1 cen·ny·ch współ1pra·
tykuły i rozprawy, Z) zagadnienia bieżące, 3)
cowc1ików
w osobach hr. c·ano i. .. Stanisława
wi·edza i tedm'kia i 4} dział pracy ośw.latowei.
Wy.daje ~tę, że uiklad .te,n ie.st w zaloże·n·i.u· Cata-Mack'ewicza. Niepozbawione pikanterii
trafllJY, o ile chodzi o roz..d.zie!e(]ie zagad1J1ień jest stwierdzenie, że zmyst realizmu polityczzasad.niczych od ciekawo.sitek z dzie.dzi,ny w!·e· ne,go tego oa a11itypodacb współczesnej poldzy i od itech(]i•cznych zagadlnień ksztatce.nio· skiej myśli politycz.n,ej stojącego publicysty,
wo - oświatowych., natomiast przy tej treści. podyktował mu na1 iemat egzotycz(]ości poljaką przynosi . obecnie pierW1Sza,
z.asa<C!nicza skiego. sojuszu woj skowego z Aniglią w .r. 1939
uwagi tak bar,dzo z,b'.egające się z punkitem
część numeru, budzi zas1trzeż.e.nia r.oz.van-i,cze1
(]ie zagadn1i e'1 zasa<ekliczyc.h od zaga·d1nień bi·e- widzen !.a choćby omaw.ia.nej przez ,Kuźn'cę'„
książki pik. Kirchmayer.a. Oczywiście nie trze
żących. Wywołuje oino wrażenie,
jak~dyby
cechą artykułów i roz.pra w zasaidniczych byt ba •dodawać, że Cat • Macki-ewicz ,pojaw·aią·
cy się na lama,dh „Odrodzenia" prze.szedł sitaz ·r.egu~y ich brak związku z dhwlilą obeooą.
rnn11ą cenzurę .•.
Z artykułów i rozpraw części pierw.sz.ej na
Dokuczywszy w ,po.przednim numerze „ży.
wyrómien·ie za-sługują ,przed·o w.szystkim: Mariana Grotowskiego rozprawka o Newtonie i ciu Literackiemu" za anacluonistycz,ne tenden
Kartezjuszu, Dezyderego Szyml}(f.ew·cza - po. ci•e w paitrzen:IU na '!lasz ruch kultural(]o • wypularny szkic o wyżisz.el ma-tematyce, J. Sz·e ze· daWtliczy d dCJIS,trzega(]ie tyliko z:iawisk typu
oań.skiego „O poz:nawainiru
faMów sipołecz- m. in. krajozinawez.eJ „Ziemi", nie chde.libyś
my, aby .nas posą<dzo,no o lekceważący stosu•
nek do tego 5y;npa1tyczniego ipisma. Sierpnia·
wy jftgo numer p-rzyinosi ciaj} a wą rozprawkę
prof. T. Vetu!anie.go „Co słychać w puszczy
blalowieski·ej ?'', informującą o tym ziupe!C1i·e
ZaDOtnllia:nym i 6tanowią.cym dż ; ś naj,fa!sze
szczań6ką, k!tóra dositaircza!a z.naczneJ części
kresy naszym rezerwacie nrzyr{)d,nkzym. C'ekorpusu o,ficerskiego cudzoziemskiemu aufo- kawe Jesit też przy1pomn :.enie o Zaporze Roż•
ramentowl., a potem regular.nyan woJSlkom nowskiej i &prawozidanie z !'llrystycz(]ej pene•
Rz.p'litej, Legi·ooów, Ks. Warszawski•ego, Kró- tracił na tereny a;i,em zachodnich. Dobr.ze cia•
lestwa Ko(]greisowego. Fakt ten nie przeczy pisa·ny p.r~egląd prasy, dotyczącej krajowa w_.
mojej teorii o dawniejszej, 111i,ż zur.banizowa- stwa, zaz,nacza sluisz.ny S't-osunek pisma <Io za·
nie 'b, tiemiań6tWa w 19-itym w. warstwi.e i.n· gadin.ien!a reg.!ooa:lizmu.
teli.gencii i>olski·ej, choć fot1ma1n,fe, „d~ iwre",
Na slU6ZlIIY i itraf.ny ,pogląd, odl1ośri i e funkcji
popiera \ege·ndę o przeważ.n1i,e . sz'1ach.eck:ej jej
ośroidlków r·eg!onail(]yc'h wskaZ!uie w i(]lnei mi·e•
~e:nea.Joi·il.
K. W~ ZA WODZIŃSKI.
rzo is.posób re.dagówaruia świeitmego ,i często
przez nasz ,przegląitl. praisy cyitowan1ego lu'be'1•
Ołwiadczenle Zarzqdu ZYllqkku
Zawodow&go Llterat6w Polskich 6kie&"O dwutygodnl'ka spoleczno-ośw. „$wia•
Ho", mog„ącego służyć za wzór t.egG rodzaia
oddział w lodzi
czasopl~m.
Nie maż.na tego nfes.tety, powie•
Wobec tego, że Mi.nisterstwo I(udtury i iizleć, ani o święcą1 cym ju'biJeiusz roczne! eg-·
Sztuki ogłosiito w prasie komunikat z dn1a zyste-ncll, o wJele ła·dniejszym z.ewnętrm!e
26 sierpnia 1946 r. zalecający
zaniechania : o wiele uboższym w <iobrą i pożyteczną
wszelkiclt p.ulblicznych ośwl.adczeń w spra· treść - „ZdroJ•u", ani o sla:biutki.ch, kiele·C·
wie spon!l mięil<zy Ja.nem Brzechwą, a wy- kich „Cychraoh", b.ardzo dohitn:e i zna.mi en•
da w.nictwem Kuthana, p0nhwU iąk twierdzi 1111e świadczą-cych o malych możliwościach kuł
komunikat, „sprawę z:głoszono do Minister- •turadnych miasta, które kiedyś wyidait.o Że-'
stw.a" - Zaru,d Związku Zawódowego Lite· romskie.go, a dziś wy,daje 51prawców "iy·dow-·
ratów Polskich Od1dzla:l w Ł·odzi oświadcza, sk!.ch poiromów, I „Zdr-Oj" i „Cy.chry'' wska•
te obrona materialnych I mor.alnych intere- ztiją 11a to, że wydawaniie pisma poświęconego
sów pisarzy jest obowiązkiem statutowym za1gaidnie(]iom kU'l1tru:raln:ym na poJ.sfklei ,prowitt-·
Związku 1 sta11owi IsitotnY sens jego istnie- cid Jest niemal syzyfową pracą, jdli ma stu•
nia Z ob owiąz.ku tege> organ iz.ac ja związko ŻYć rozwojowi ambicji drugorzędnych k.andywa nie mote tezyi.nować· Co zaś do roz· cta.tów na PUbl"cystów i poetów, a Jedyną funstrzygania sporu między llt-'rataml - a wy- kcją te.go rodzai<U 1periodyków może być Istot-·
dawcami w myśl obowiązu1j ącej Konstytu.cji ne „upowszechnianie kul•tury" (a oie pi.sa'llie o
Rzeczypospolitej Pols.kizj z marca 19Zl roku. upow5zec'hntaniru !) t.J. roz.pmwadzan!e Je! pe••
nie
należy ono <Io kompetencji w.ta.dz sądowych, nowartośclowych przejawów tam, gdzie
doc' eraią one l:>ez.pośre.dn:o. Cóż. kiedy o doa nie wlfadz admlnfs.tr,acyJnych.
bry-eh popu I a ryza torów je.st, iak wi,dać, na
Zarząd zwlą11<u Zawodoweco prowin•CJi Jesz,cze trvidnlej niż o samodzielną
Llterató.w P()lsklch
myśl twórczą.

to już nieledwie zwrot woj,nę,
frazeologiczny. Bo to i ładnie brzmi, i zgra- szytu,

kilkudziesięciu,
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numera·cię, nadającą

LIST DO REDAKCJI
Do Redakcji „Kuźnicy''
Wyjaśniettie

dla prof. O. Górki w sprawie
genealogii inteligencli polskiej.
Ci ąży na mnie O·bow:ązek wyja~11Ji 1 eoia zwro·
tu, u,żyiteg,o w moim prz:yczynlku do sprawy
g.enea•logf.i lnte!i1gencli pe>tskiel w nr. 12 (30)
„KuZ>ni~y", ktióry opa~z.nie zrozumiany przez
,prof. Ol1gi,er.da· 06rk-ę wywołał z J-eigo ~tr.ooy w
n-rz.e 30 ,,Ku~11icy'' kfd,ka ,pr,zytoczeń obalaią·
cych :moJe rzekome twierdzenie. W.Ina jest
oczywiści,e, iak w każdym wyipaid!lm niezrozumienia pisma 1przez czytelnika, po strooie
pisarza, 1.j. moje!. Ale ·umi.eszczają.c z,da.nie, ie
,,sitopień
<Jlficerski u nas a.ufamatycui.ie
uszlachca•!" w kootekście W'Y.Szc~gó1nieonia
sktadł1 i ków nieszlacheckich, a raczej nii· C-~ie
m'iańsJcich, lctóre weszły w skład Lntedigencii
po,\skiej 19-go wi.eku (w tym samym 01kre.s,ie
wspominając jako przeszłość
Wie1ki Selm
wo.Jny rewol,ucyjnej Francji), ania~em na myś·li
(przypuszczaf.em, 1iż to bę,dzio z.rozumial'e d1!a
czyt,el,nika) waiiut1kl przejścia do stanu szia•
che.ckiiego !ttle n czasów dawnej Rzipl!tel, lecz
pod rządami zaborców. Otóż -0 ile pamiętam,
wywód przed H·ero1dlą K11óles1twa P.Olliskiego
(Kongresowe.go), w c·zasach gdy naJ,bardziei
była czynna, t.i. za czasów pasklewlczow·
skich, mógł być dok·ona·ruy, m'.ędzy innyimi
sposobami, także wyikazaniem wśród przod·
ków po mie-ctu oficera W.P. Ten bardzo Ji,be·
ralny przepis (Jak Hbentl(]ą w ogól·e była ta
l·nstytucia, w porów,naniu z forma•lisrtyczną, (]ft·
sta wi,ooą tend,e(]cyjnie w k;erunku zm(]iejszenia 11oś-ciowego UJJrzywilejowa•nych sta(]OW-O
Polaków, heroldią r,o&yj.ską, działającą na te·
r·e(]ie Litwy i R.usi) auto ma tyczniie usżla·c'hcal
tę paltri·otyczinie u~tPosobio.ną in1tetligencję mie-
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Na marginesie mowy Byrneaa
Ciekaw~ uwagę na maugin~h! mowy B,YlJ<.nesa zamieszcza Campbeli w „Daifily Worker": „Niejeden pr.av;ną·~by wjedzieć, oo napisałaby pr.asa światowa, gdyiby
Moł-Oiow
udal się <lo Lipska lub Ber.lina w celu !l)oda111ia do wiadomości o wytycznych nowej poli tyki .radzieckieJ w stos..i.niku <l!o Niemiec. Pomijając wielkie oburz~nie, prasa poriuszyitaby <lwa punkty:
1) dlaczego nie W-yijaWi'f
przedtem swej polityki soju.sznikom, 2) czy
jego wizyta w Niemczech nie miała nia celu
uzyskania poparci.a ze strony Niemiec przeci wko którem~kolwiek z soiusziników. Mototow nie postąpi! w t~n JJOsab. Jego pr.opozycje wz~lędem
Niem!ec zostały najpierw
przedstawione Radzie ministr-ów spraw zagranicznrch. Brrnes natomiast pominąr Ra<lę ministrów sJ}raw zagrr.rnicznych i zwrócit si<; z belpośrednim wez.wa'!liem do Niemców".
rdc

Jeucz:e ieden ko;ekcioner
Pisaliśmy już kiedyś na tym
sji kolekcioners.ld.!i, szalejącej,

miejscu o pajak taj.fon, w
szeregach amerykaf1sikie·j armii okupacy-j.:nej.
o~rnzuje się, że nie tylko bi-ż.uteria i zegarki,
ale również dzieła sztu.ki cieszą się wiełkim
)'.:(1\\"odzeniem wśród ko1.!kcjonerów.
Do Sądu wojskowego w Berlinie sprow.adzono ze Sta.nów Zjednoczonych
kapitana
Ncrmana Byrne'a, który ~ jak.o szef okupacyjnego zarządu amerykańskiego ero sp,raw
kuitmy i sztuki - za·bral ze sobą ·wyjeżdża
jąc z Niemiec wiele cennych dzi.:il
sztuk:
starych mistrzów - Diirera, Teniersa i innych.
Kui.t piękna jest nie,vątpliw•ie rzeczą chwalebną i nic dz.iw1nego, że w.taśnie sizef
wydziału kultury i sztuki hofd-owat tej svlachctn ~j namiętności.
bd

Co to iest demokracja?
Dowiadujemy sle o tym z

„Orła BlałegQ"

,.Podczas gdy ,d-0 niedaw.na jeszcze - czyta·11y w 32 numerze tego pisma z dn. 11 sierpnia rokowaruia w przemyśle
wfoskiim,
między związkami
robotniq.ymi i :przemys!owcami, odbywały się pod jednostronnym
naciskiem komitetów fabrycznyoh i pod niieustu11ną groźbą irozruchów ,j strajków to
<lzisiaj sz.tle .wyrównały się o tyle, ż.:i konferencja Przemysf.owców ośmieliła się nawet
zerwać rokowania w drauiwed ik:westii wypowiedzenia pracy„. Nie wchod1,ąc w meritum tej s:mawy, notuj~my tylko sam
fakt
(jeszcze ;przed miesiącem• we Wloszech rrie
<lo pomyślenia), pako dowó.d ewolucji stosunków w kierunku swobód de<mokratycz:nych
(sic!), zapewniających wszystkim waris~w:om
społecznym jednak-0we prawo obrony swoich
za~ad i interesow".
Cynizm t~j wypowiedzi nie wyma·ga komentarzy.
J eś!i tak roi.umieją redak·torzy „Orla Białego·• „swobody
demokratyozne", to
doprawdy slwsznie robią nie wracai·ąc do kraju.

Amon Goełh - bestia apokalipsy
Przeg.lądaiąc prasę warszawską przeczyta!em interesuliące, lecz nieco surrea1istyc.zme
dygr.!s.je Janiny Wierzbowskiej na
tern.at
procesu kata krakowskiego
getta Amona
Goetha.
Oto co .pisze autorka felieton.u p. t. ,,Nigdy więcej".
Piatrzę na sw·oJe
wyciąignięte rę.ce
i - na ri;ce .A:mona Goetha,
robię
moimi rękami te same mchy co on w
tej chwili swoimi - wi·dzę, że ma takie same o·czy,. t11sta, podlbródek ia'k
wszyscy inni ludzie i - to jest Wllaśnie najtrudniejsze do ziniesienia.
Gdyby Amon Goeth miał rogi, jedno straszliwe oko, ziejące ogniem, ST<>
wem. gdyby wyglądal ja!k bestia, byłoby to wszystko latwiejsize do zrozumi.'!ni.a.
Wszystko to bardzo ciekawe i psycho.logicznic uz.asad:nione, brnżd1żą tyJko te „ro·
gi" i „jedno straszliwe ok·o zieJą·ce ogniem".
gdyż gdyby rzeczywiście, jak s.olbie te.go ży
czy autorka felietonu, Amon Goeth miat rogi i oko ziejące og-ni.'!m, by,Jlby up.adlym aniołem apokaliptycznym i podlegafby nie krakowskiemu. lecz niebies:kiemu sądowi. Pewien mój ,przyjaciel opowiada! mi, że g-0tów
już byt stać się wymaw.cą ezzystencjalizmu,
gdy wtem uświadomi·l sobie, że całej filozoiii egzystencj.alizmu może zaprzeczyć krowa. z11·yczajna ikrowa, która przecież nie ma
żadnego „planu życiowego". Wier21bow.s:ka:na odwrót - widzi ratunek <Ha owego przerażenia met.afizyc:unego na widok
Amona
Go~tha w byku apokaliJJtycznym.
Si:;r.awy, odlegle na pozór, ~ą.czą s1i.ę ja·k
11 idzim:r na tej fantastycz,nej planecie: Amon
Goeth. bestia apokalipsy, mój przyjaciel ei:zrstencjalisla, krowa, któria zni•szczyła filozofię
egzystencjalistyczną, byk
ziejący
okiem ognistym i czule serce kobiety.
m
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wszysllkie te środki zaw.iodty.
pewnym dużym sier-Oclńcu
,,lllWYIJ&YWany.m ze skl.aidek ofiarności
puiJllicz.nei" be~ietne mal.żeft·stwo wzięło siię
n.a s.pos.ób.
.Tako' osobę na•jmiaroda,jni$zą
uzn.alo - woźnego.
,,Zawsze to na,j!epsza droga. Otbdar-0.walli &o na·tur.aJnie, jak mog'Ji, czym
nadizwyc.z.ai zjednali sobie jego serce

Niestety
W;reszcie

W'

,,Ty,godnik 'W.arsvaw'Ski" z,ająlt si• ntedaw„
no <l'ociekanlem źródet hitleryzmu. Cól:t, hardw pięl<;nie. można by najwyżeij wl!lkoazać na
S·~gt"„~i:m temporis, jeśli nawet pilsm9
d-Otą<l
unika,jące w miairę możności pode}mowania
tego rodza:ju za,ga<l1IJień, odiw.ainfo
cl!.wyta
i: IPf.?:yahyilność".
byk.a za Hl.gi, gdyby me cl,-ziw1ne W•ynik,ające
"A~ulfat sifrnbk·i przechodzi•ly dio saz tych rnzw,a~;ań wni•o&k•i.
H jadaillnei.
Ma~lżeńs.twu z
miejsca
W Nr 34 (41) „Tygodnika Warszawsłcie
w1padt w oczy i serce dorodny czarnogo" p. Michaf Parad-0wski w iartykulć p. t.
włosy mity, może pięcioletni chłopiec.
„źródło hitieryzmu" znarlazit wreszcie i'StotO takim wll1śni~ marzyli".
ne •przyczyny faszyzacji Niemiec.
,,Chcąc sobie ostatecznie
zjednać
•:N!c tak nie u~a1b!a psych~i. człowieka ~
woŹltlego i przelamać jego urzędowość,
re!1g1a: Przęz w:eKI wychow~c rutród mi:dLa nich z.upelnie niez;rozumiafą, wci~111i:ck1, protest~n,y~ w: pe~n1 go ~dchrześc~
s.m~li mu ie Z:cze care tysiąc
złotych.
·i.ami, odrcm~mzowal, Z}uda1zowiał 1 sp01tamW razie pomyślnego zafatwienia jeszzowa.r, ~czyni! c_zYmś otbc~m V:- .Europie, iedcze o:b iecaili".
r.ocześn1ć mamiąc go. ·ze 1est
nao:ode-m i <>to iJcu roz.JJiaczy pana (rw) z „Gazety Luchrześcijańskim.
Od protestanty.z.mu hyl już tyJlko la"ak do dowej" z tegio źt:ódła wi.!dzy, jaikjm boył obdahitleryzmu. „„ziro trzelba. . uswwać z ' ko.r.ze- 11'.ZOny w1oźny, bezdzietna par.a d-0wiecl!z:iala się
&i·eci ll1•ie rozdaje.
niem, gdyż inaczej odiraśta nieraz
je9'zcze że sierociniec
Co wt~dy robiliby wszyscy ci, paobifi>Ciei. Ch.cąc Niemcy o.dhitleryzow.ać, trzeba
nie i ,painowie, którzy tym sierociń
je przede wszystkim odwotestantyzować".
cem się za1jmuią? Kt:órzy wyjednu.:cą
A my, 'niaiwni, sądziiliśmy, Żć są jakieś przy:
IJ)rzydzialy, zlbierają składki,
wieJ.kie
czyny ekonomicz;no - społeczne. Nieprawda.
skladki? Któr·zy o nLm mówią i piszą?
Pr.zez Judaizację protestaintyzacH do
hitlleZ tego źyją 1przecież, zwolwją dzienniryzmu! Oto właściwie źródlo zarazy hitlekarzy i w jaiknajczarniejszych barwach
.rowskiej. Niedarmo, jak. twierdzą wiarygodprzedsba wiaią im dolę
opwszczopych
ne źródila historyczne, diaibel, który ukaz.at
dzieci? Otrzymują z tego ty·!IU'~u wysię na ścianie Luitrowi, a ·W !którego óW' j-ur·
sokie odznaczenia. Tym dzieciom tu
diaizuuący protestant Luter, pradziad Hitl<!ra,
nicz.:igo nie brak. Niczego, co
dziś
rzuci-t katamarzem, n.osi! czapkę z hackenmoże dać pieniądz.
Brak im tylko
kreutzem.
matczynego rodzicielskiego serca.
Huzia na dyssydentów ! Zawiązujemy noBr.ak im ciepła d-0mu.
wą iKonfederaoie! A na p-0czątek może by p.
Parad1owski zaipro'Jl'onowat małą 1P1owfatową konkilwdu.je IPIOrte-,parole onganu ip. Mi:kofa,jJcmcja tę pra:eciw protestantom 1po\Skim, :kt6- czyka, }Jllściwiszy fartbę :po tysiąc miołowym
r.zy dokument11Jjąc
swą ,p<>l·skość,
ponieśl'i upominku.
Istotnie mor.ar tej baj:!CzJd jest
zastanaoJhrzymie ofia·ry .w, w.alce z Niemcami?!
Do jakż.! dziw111y-ch musi uoiekać się argu~ wiiaoący. Znane są k.ażdemu, kto zna żyde
mentów „Tygodltrik Warszawski", by zach<>- w P-0lsce, !Poglądy naszego a>rzeciętnego k.olwać bojową •JJOstawę. I w jak ciemnych ukry- tuina na ro1ę urządzeń Sll>Ofecznych: szpitali,
wać' musi zakamarkach tajony .antysemłtyzm, żłobków. sierocińców. Spotecznicy i pisarze
od ,pó•t Wiiekiu walczą z ciemno~ której jedk·tórego jawnie nie wypada okazywać.
1nym z przejawów i.'!St n.ieufność do tych inSO·
stytUICY'i: ,Jllla i1ść do szp~tala - nieoh ~epiej
Cena Wiecznołci
umrze w domu". „Co? Ma dziecko ,iść do
J(sięż.a Pallotyni z Oltarzna iPOd Warszawą szkoły czy przed.s'Zkola? Niech sie:dzi w zarozsy~·ają d.r,ukowane odezwy,
wzywa.ją.ce duchu wl!asnej chafmpy".
wiernych do skfadek na rzecz .,Misyiinego
Aile „Gazeta Ludowa" w r. 1946 popie.ra
Sikar:bu Mszadnego Królowej
Apostol!ów". ·iniciiatywę prywatną.
Te same a.rgumenty
Złożenie tej ofiary zapewni.a, jak głosi -0diez- uczucio~ve, które wyzna we.om p. Mik-0lajczywia, spec:jal111e „k-0rzyści", mianowicie: „Za kil !katą rozczuJać się nad ciężką dolą IPfY·
żyjących i Zlltlartych czlonków i za ich p0- watnego prz!dsiębiorcy powodowalY zapewtrzeby odprawia się corocznie 1095 ms-zy ne · redaktorami tego pisma .pr.zy a:amieszcza$w. (codlzień tirzy). W ten ·posób cztonko- nfu mającego „cł11l'ycir:! z.a ~e" srit~uliku,'
wie m.a:.ią codzieti
ud:oial w k 11ki'.ll mszach „Gazeta Ludowa." nie stawia sierocińcowi
k-0nkretnych zarz.utówświętych„."
„Dzieciom niczego
W następnym J>mnkcie odezwy, IP· t. „ Wa- nie bnak" - stwierdza - .-P•rócz domoweg-0
W to, iak się to „cieplo" będzi!
runki", .podany został. .• cennłk, który ·PttY- ciepfa".
:przejawiać wolbec dziecka wziętego na gartac2lllmy dostownie:
„Jako ofiarę sktada się: 1) za -0sohy ży 111U1Szelk ,pirzez kołtuna, który nie gardzi rozjące: na rok 50 zJ.; Tua cale żYci.! 200 Zif„ na dawaniem łapówek woźnym, byle -zdobyć socale życie i po śmierci 300 zł. Z) Za oooby bie na wfasność ,11Ja<lnego,
czarnowfosego
„Gazeta Ludowa" nie wchozmarłe: na rok 50 zł!; na całą
whlcmość ohlopc.zyika''' dzi. Griuint j,nicdatywa :pry.watna - precz z
200 zł.
Z powyiższego jasno wyniika, że różnica sierncińcami, l>o w nich nie ma serca. Zres.zmiędzy opłatą ,.na cMe życie" a op.łatą „na tą mogą zostać dla brzydszych dzieci,
których nikt nie wybierze.
cale życie i ipo śmierci" wynosi zale·dwie Niech się „Gazeta Ludowa" później
100 z!. obiegowych, zaś korzyści
nie
rnsz<al.ne
„n.a calą wieczność" (!) moiina sobie zapew- dziwi, że przy takim stosunku do urządzeń
społecznych (k•tóre zresztą mogą mieć braki
nić juiż za 200 zl.
A my sqdzili.lśmy, że całą wiecz.ność du- i niedociągnięcia, z których brakami należy
chowieństwo zakonne i w ogóle spirytualiści walczyć!) ·przedlluża się walka z
ciemnotą,
szacudą jednak znacznie wyiźej.
znachorstw•:}m, nie"J)osy·laniem dzieci do szkoły i że o<Lp:owiedzialność za zacofanie spobd.
łeczne i cyw,i•lizacy•.ine Polski spada właśnie
Opowiełć bezdzietnego mał.łeństwa na nich - „chl·opów z Mairsza1łikowskiej" i
apologetów bezdzietnych malżeństw o czuczyli czułe serce „Gazety Ludowei" łym
sercu. filantr-0pia zamożnych bez.dzietW jednym z ostatnioh 111umerów „Gazety nych mafżeństw ialrn środek na niedomagaLudowej" w ar.tyku.liku p. t. „Szmkam dziec- nia spoleczne, ma już bowiem ustaloną nie
ka. Opowieść bezdzietnego maTżeństwa" czy od dziś renomę.
bamy:
•
rm·
WoJna pozostaw.iła tysiąc~
sierot.
Tysiące małżeństw znalazly się bez
Na temat pewnego listu
dzieci. Otibywa się, powinna się od„W
zwią.zku
Z.! sporem z Janem Brzechwą
bywać, skrz.ętna
wielka
w,ęd-rówka
bez1d:zietnych małżeństw w poszukiwa- a Wydawnictwem Eugeniusza Kuthana Ministerstwo Ku1tury i Sztuki podaje do wianiu dzieci.
Następuje d!lwgie i rzewne opowiada.nie 0° domości, że sprawę .z.głoszono do Minist!rpewnej bezdzietnej parze, która na własną stwa KuHury i Sztulki. Biorąc to pod uwagę
oraz celem utrzymania wzajemnie lojalnych
rękę i w dość, iak się przekonamy, oso!Jliwy s1posób sw!kata sobit „sierotki" na wy- stosunków między pisarzami a WYdawcami
Ministerstwo Kultury i .:)ztuki zwraca się
chowanie
„Nigd~r się tak po Polsce nie najeź z zaleceniem zaniechania wszelkich 1Plllblicznych oświadczeń w tej sprawie do c.z.asu j~j
dzili"
W.fad·ze
!Pisze „Gazeta Ludowa"- „o · wydatkach i rozstrzygnięcia przez kompetentne
luib Sądy.
trudach się nie mówi".
Powyższe podaje się jednocześnie do wiaO dziecko rozpytyw.ali znajomych.
Pilnie czytadi ogJ-oszenia w
gazetach domości w ikomuniR:acie prasmvym Ministeri o.pi,sy społecznych u.rządzeń i idlsty- stwa Ku.Jt•Jry i Sztuki".
tucji, gdzi.:i na koszt państwa czy saPrzeczytałem ten list i oczom
wJasnym
morządu, czy wreszcie· ludZJkiej ofiar- nie chcia·t~m wierfyć. Przeczyfafem go
po
ności przeibyw.ają sierotki. Słusznie są raz <!rugi, obejrzatem pod światło, zastanadz.iJi, że np. .z takiego dziecińca, sie- wha.tem się J}rzez czas dJ:uższy, a jednak nie
rocińca, zaktad1w czy przytułku.
czy moglem pojąć jego treści or.az inte.ncJi. Na
żlobka bę.dą mogli bez żadnych prze- mój ghwi prawniczy rozum zaszro tu jakieś
szkód wybrać s<>bie i wychować dz~ec kapitalne niei:orow1mienie. Mój owbisty spór
ko, bowiem lata idą, a los nie obda- z Kuthanem skierowałem na drogę sądową,
rzy! ich własną maleńką
pociecha. jako ż~ w myśl konstytwcji powotana jes·t
Dawali nawet anonsy do bardzi=j po- do tego wtadza sądowa, nie zaś wtadza wyczytnych czasopism.
kona w cza. I na tym kończy się to, co Minikolumny zł 30.00U;

t/, kolumny

zł 15.600;
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sterstwo 111azywa „s'l)or-em miedZ1'
Ja,n.em
.Bnzeohw,ą. a
wydawnictwem
Ewgeniu~a
Kuthana" .
Natomi.ast poza iym sporem zna)duje Siłę
wsa:ystko, co z.:i.rzucHem Kuthanowi w „pub.licznych oświadczeniach" i co nie da się
załatwić ministeriafoym z.a.leceniem,
abym
o tym p1'Zestar mówić.
Przez wi·~e lat podeiimowatem się obrony
twórców przed nieuczciwymi
wydawcami,
fabrykantami płyt, producentami filmów
i
pr<ied.się:biorcarni - wszelkiego rodzaju. Wiele
I.at poświęciłem walce o prawo au.torsk'e.
Może więc d'.lateg·O pokrzyw.dzełli przez Kuthania twórcy szukaJi 11.1 mnie rady i 1pomocy.
Ponieważ spravl takich bylło coraz więcej,
wystą,pil ~rn przeciwko Kut.hanowi z „publicznym oświ.adczen\em".
Zarzuci'tem rniJI nieuczciwość oraz
cz.yny
przestępne. Mogę podać nazwjska pokrzywdz<rnych. Są to Wladysfaw 'Rymkiewicz, Zofia iPeter.sowa, Maria Bereśniewicz.
Zarzucitem mu nadto wy.zysk artystów i
wyk-0rzystanie ich przymusiowed sytuaoji. Na:
zwiS'k nie potrzebuję przytaczać, gdyż
oni
sami pięttllwią w prasie pos-tęPowanie Ku~hana.
To nic ni.:i z.naczy, że niekiedy przyłapany
na gorącYJm uczyn'k'll i .p.rzyciśn.i•ęty do muru, <lila ulll.ik.nięci.a od'POWiedzialności
taką
czy inną z,a1platą zdo:tar zatu.szować sprawę.
fakt nadJU.'iycia
.pozostaje falclem i gdyby
,pr.zestępstwa tego typu dochodzone były w
trybie publicznego oskanż::nia, żadna za'Plat.a nie uwO'ln'.ilaby Kuthana od kary. To .ni-c
nie znaczy, że za pomocą sprytnego mauewr1u ooaJe się Ku1thanowi niekiedy unieszkodliwić ofiarę, a nawet wydobyć od ni~j slkw.itow.anie -pretensji. Wiemy, aż nadto dobrze,
jak .inscenizu·je się takie rzeczy.
Temu co przytoczyłem wyiżej
Ministerstwo bJędnie n.a.dai.ie nazwę sporu, pomiędlzy
mną .a Kuthanem. Sllusz.na tr<>ska. o „zachowanie lojalnych stosunków między ipisal"Zl3.rni
a wydawcami", poW<i.nna byila - gdy ohod!zi
o Kuthan.a, - nasunąć Ministerstwu
inną
z.gola solucJę, aniż~li zalecenie mi, bym poniechat zabierania gtosu w tej scr.awie. Boć
przecież do mnie od.nosi się treść cytowane•g.o Jisilu, skoro publiczne oświadczenie s.lcladafom }a, a nie Kuthan. Tylko, że Minisierstwo :posunęło siię da1ej, .poza chęć udizielenia mi zal.!cenia, list bowiem przesł'a:fo rów·
nież Kuthanowi, .a nadto ogilosi~o go w komunikacie .prasoWY1m· Jasne jest, że w tym
wy.padku ch<>dzilo Mi.nisterstwim o zaznac-zenie swego negatyw.nego stanowisk.a wzglę
dem mojego WYStąpienia i o równoczesne poinformowanie o tym stan<>wi&ku
Kutbana.
Prosta .analiza 1-ogicma Hstu prowadzi
za
t.Ym .Q.Q """;0$o\w, re Mh1. KuU..-":r ;,. <;;:i.~\
wzięto w obronę wydawcę l>t?:eciw pisar'Lowi. Dziwn! to, zai'Ste, gdyż nigdy
dotąd

Ministerstwo nie bralo w obronę a.rtysty,
atakowanego w pr.asie i nigdy w komunikacie prasowym nie zalecało krzywdzicielom
poniechania 1napaści „celem wtrzymania wzajemnie lojalinych stosunków". A więc mamy
do czynienia z precedensem -i w doda.tiku o
tY11e ni~pokojącym. źe w obronie wydawcy
Ministerstwo z.aileca pisarzowi, .aby nie 11>isal o tym, co w jego przekonaniu powinno
być wyniesione na fonum :publiczne. Jednym
z motywów wystąpi,enia Ministerstwa
ma
być to, że „s.prawę z.głos.zono do
Ministerstw.a Kultury i Sztuki". Ani ja, an: nikt z i::okrzywd-zonych twórców jej oie zgt.aszal, chociażby dliateg-0, że .rozstrzyganie
jakichkolwiek sporów leży poza granicami kompetencji Ministerstwa.
Jeżeli sprawę Zig;Josił Knthan : Ministerstwo
pomimo ws.z.ystko · podrlęlto ·się rozstrzygnię
cia, dziwić się możn.a jednostronnem~1 podejściu do rzeczy. Zalecając mi poniechanie publicznych wystąpień, Ministerstwo nie zalecifo jednak równocześnie Kutha.nowi, aby do
czasu rozstrzygnięcia sporu 1powstrzymal się
od wy<Lawa;nia moich książek, co, jak hvi.!rdzę, czyni bewrawme.
A więc w imię czyjego dobr.a
zabralo
dos Ministerstwo Kultu.ry i Sztuki. Czy w
imię dobra twórców, których powinno otaczać opieką? Sądzę, źe na to pytanie musi alaby wypaść odp.owiedź przecząca.
W tych wanllllkach, wydaje mi się, że list
i" komunikat prasowy Ministerstwa
trudno
byJoby niazw.ać krokiem ostrożnym, a ostroż
ność żalecała się też i z tego wz;ględu, że
niektórzy urzędnicy . Minist.'!rstw.a wydają
swoje dzieła u Kwthana. Jest rzeczą zupefnie zrozumiałą, że szukając ~· nich oparci.a,
<lla nich z pewnością jest dobrym wydawcą.
To chyba jasn·e, że kłusownik nie będzie
wlaził na odcisk gajowemu. I· prawdopodobnie Ministerstwo La'Sów nie będzie w imię,
„utrzymania wza,j~mnych
loialnych stosunków" między ktusownikiem, a u.polowanym
kozlem, zalecało kozłowi, alby milczał.
Nie chciailiby·rn być Zie zrozumianym. Mam
JJelne uznan.ie dJa ziad.ań i celów Ministerstwa ~11.1ilt~.1·ry i Sztuki. Wicke szanuję kolegów pisarzy piastujących w tym
Ministerstwie wysokie godności. Ubolewam jedynie
nad t!m, że Minister,stwo d.ato się zaplątać
w intrygi Kuthaina i wskwtek jego podstęp.
nych zabiegów zdecydowało się wysiać
i
cpuhlikować ten niezroz.Llmia!y list.
Jan Brzechwa
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