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W NUMERZE: 

Zamykamy ten numer "Znaku" w chwili, gdy Sejm RP rozpat
ruje projekty zniesienia cenzury, przedstawione przez RZlld 
i Obywatelski Klub Parlamentarny; kiedy otrzymajll go czytel
nicy, cenzura b{tdzie juz najprawdopodobniej sprawll przeszlo
~ci. 2egnamy jll bez zalu, ze ~wiadomokill ogromnych i trud
nych do ogarni{,cia szk6d, jakie jej dzialalno~c wyrzlldzila 
polskiej kulturze i polskiemu zycill"publicznemu. Numer niniej
szy, dokumentujllcy t{t dzialalno~c na niewielkim obszarze 
i w pewnym wycinku czasowym, staje si{t w ten spos6b 
rodzajem ufundowanego przez nas bezinteresownie nagrobka. 

Tekst otwierajllcy zeszyt przypomina prawne podstawy dziala
nia polskiej cenzury w okresie powojennym, zwlaszcza zd od 
lipca 1981 - daty uchwalenia przez Sejm PRL ustawy 0 kontroli 
publikacji i widowisk - do jesieni 1989. Dalej zamieszczamy 
CZ(!~c skonfiskowanych w tym okresie artykul6w; sll w§r6d 
nich teksty historyczne i filozoficzne, eseje historycznoliterac
kie, recenzje t' t eologiczna medytacja. Miejsce wyjlltkowe 
zajmuje blok material6w, zwillzanych z "ukrai~skim" nume
rem naszego miesi{'cznika, kt6rego wydanie w planowanym 
ksztalcie uniemoiliwiono nam w roku 1984. Pr6cz konfiskat 
drukuj emy w t ym wypadku takze korespondencj{t, wymienionll 
m i(!dzy redakcjll a Gl6wnym Urz{tdem; jej uczestnikiem stal si{t 
r6wniei Sekretariat Episkopatu Po lski, pronillcy "Znaku" 
p rzed cal k iem w6wczas realnll grofbll likwidacji. 

Numer ten ko~czy - oby bezpowrotnie - epok{t, w kt6rej osobll 
w sp61decydujllcll 0 ostatecznym ksztalcie kazdej naszej pub
likacji by' urz{'dnik GUKPiW. Decyzje i odpowiedzialno~c spo
czywac maj ll odtlld wyfllczni~ na redakcji. Perspektyw{t swo
body dzialania, kt6ra si(! w ten spos6b otwiera, zasnuwajll 
w prawdzie chmury; kryzys gospodarczy trapillcy Polsk{t nie 
ominlll bowiem i "Zrfaku". M amy jednak nadziej(!, ze nowe 
mozliwo~ci b(!dzie nam mimo wszystko dane wykorzystac. 

UWAGA CZYTE L NICYI 
Nowe zasady prenumeraty na przedostatniej stronie okladki 
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TOMASZ FIALKOWSKI 

"ZNAK" I CENZU RA 1981-1989 
PROBA BILANSU 

Numer, ktory oddajemy dzis w r~ce czytelnikow, ma charakter szczegol
ny, ksztalt swoj zawdzi~za bowiem kilkuletniej dzialalrtosci Urz~du 
Kontroli Publikacji i Widowisk. Oczywiscie UrZlld ten - poprzez swoje 
ingerencje - uczestniczyl, przynajmniej do niedawna, w ustalaniu ostatecz
nej postaci ka:i.dego niemal zeszytu "Znaku". Tym razcm jednak rzecz ma 
si~ nieco inaczej. 
Czekaj~c na zapowiadane wyl~czenie ksicli:ek i miesi~cznikow spod 

wst~pnej kontroli cenzury, a w dalszej perspektywie na calkowit:t likwida
cj~ teji:e, probowalismy dokonac podsumowania efektow cenzorskiej 
aktywn6Sci na lamach "Znaku" w minionym osmioleciu, tj. w okrcsie 
obowi~zywania Ustawy 0 Kontroli Publikacji i Widowisk, uchwalonej 
przez Sejm PRL 31 lipca 1981. Okazalo si~ wowczas, i:e liczba tekstow 
skonfiskowanych w'calosci w latach 1981-1989 przekracza trzydzidci, i ze 
wi~kszosc z nich nie stracila - naszym przynajmniej zdanicm - czytelniczej 
aktualnoSci. Do niniejszego numeru wybralismy tylko niektore, ogranicze
ni brakiem miejsca; na koncu umieSciliSmy zbiorcz~ not~ bibliograficzn~, 
infonnuj~c~, kiedy i w oparciu 0 ktory z zakazow zawartych w ustawie 
teksty te konfiskowano, a t akie podaj~q miejsca ich cmigracyjnych 
i "drugoobiegowych" przedrukow, jdli zdolalismy je ustalic. 

Konfiskaty caloSciowe stanowily naturalnie tylko niewielki procent 
ogolu ingerencji, dokonywanych w tym czasie w "Znaku". Nie rniejsce tu 
na szczegolowe ich omawianie, choc dokumentacj~ tak~ nalezaloby kicdys 
sporz:tdzic. Ograniczymy si~ wi~ do ogolnego przcgl~du, zilustrowanego 
przykladami. Przedtem jednak przypomniec trzeba 0 dwoch okolicznos
ciach, maj'lcych istotny wplyw na calosc szkicowanego tu obrazu. 

Okolicznosc pierwsza - to charakter i prom naszego pisma. Uksztal
tow,ana przcz lata tradycja okrdlila zasadniczy kqg tematyczny "Znaku". 
Obejmuje on sprawy szeroko poj~tej kultury - mozom, teologii, histori i, 
literatury, sztuki - widziane z perspektywy wartos<"-i chrzescijanskich, 
zawsze jednak z pewnego dystansu. Kilkumiesi~czny cykl wydawniczy 
z zalozenia wykl uczal wszelk:t doramosc i uniemoi:liwial w praktyce 
i:ywsze reagowahie na biez'lce wypadki, ktore zwyklc znajdowaly si~ pod 
szczegoln:t opiek'l GUKPiW. Uniemoi:liwial tei: bezposrednie angaiowanie 
si~ pisma w materi~ polityczn'l, choc, jak napisala Wislawa Szymborska 
w jednym z wierszy, ,jestdmy dziecmi epoki / epoka jest polityczna". 

Okolicznosc druga, przykra i nieco wstydliwa, 0 ktorej jcdnak rowniez 
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TOMASZ FIALKOWSKI 

parni~tac nalery, to istnienie redakcyjnej i autorskicj autocenzury, choroby, 
od kt6rej przez lata nie bylo wolne Zadne chyba oficjalnie ukazuj~ce si~ 
pismo. Choroba ta mogla miee przebieg ci~iszy lub liejszy, mogla bye po 
Sierpniu 1980 stopniowo przezwyci~iana, ale rozpatrywanie szans ukaza
nia si~ danego materialu czy numeru stanowilo mimo wszystko nieodl~cz
ny element redakcyjnej pracy, zwlaszcza, gdy chodzilo 0 tematy politycznie 
szczegolnie drai:liwe. Ostroinosc ta, choc staralismy si~ j~ min imalizowae, 
nie byla zreszt~ bezpodstawna, 0 czym swiadczy sprawa przygotowanego 
przez nas w r. 1984 specjalnego numeru "Znaku" poswi~concgo stosun
kom polsko-ukrainskim. GI6wny Urz~d Kontroli Publikacji i Widowisk 
nie ograniczyl si~ wtedy do konfiskaty znacznej cz~sci artykul6w, ale 
wyst~pil z twierdzeniem, Ze owe konfiskaty swiadcz~ 0 nicwlaSciwej 
polityce redakcyjnej pisma,co wedle prawa prasowego mialo bye rzekomo 
podstaw~ cofni~cia koncesji wydawniczej. Twierdzenie to zawarl w pismie 
ostrzegawczym, stanowi~cym pierwszy formalny krok na drodze do 
zrealizowania wspomnianej grozby. Dokumentacj~ tej sprawy znajdzie 
czytelnik wewn~trz numeru. 

• 
Przegl~d konfiskat rozpocz~e trzeba od przypomnienia stanu prawnego, 

ktory zapewne nie wszystkim jest many. Do roku 1981 cenzura w Polsce 
dzialala na mocy dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. 0 utworzeniu GI6wnego 
Urz~du Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Dekrct ow przewidywal 
zreszt~, Ze "szczegolowy zakres dzialania, organizacj~ Glownego Urz~du 
i jego organow terenowych oraz tryb ich funkcjonowania okrdli statut 
nadany przez Rad~ Ministrow". Statut taki nie zostal nigdy nadany, nie 
istniala tei Zadna droga prawna, umoiliwiaj~ca odwolanie si~ od decyzji 
Urz~du, kt6ry w niczym nie skr~powany sposob realizowal najbardzicj 
absurdalne dyrektywy politycznej wladzy. PrzeraZaj~cym i groteskowym 
zarazem dokumentem owego woluntaryzmu cenzury stala si~ jej "Czarna 
Ksi~ga", zawieraj~ca materialy, wywiezione w r. 1977 do Szwecji przez 
Tomasza StrzYZewskiego, pracownika krakowskiej delegatury GUKPPiW. 
"Czarna Ksi~ga", opublikowana zarowno na emigracji jak i w kraju, 
nakladem Niezaleinej Oficyny Wydawniczej , szczegolnie dobitnie uswiado
mila skal~ spolecznej szkodliwosci i samowoli Urz~du . Nic tei; dziwnego, ze 
ograniczenie wszechwladzy cenzury stalo si~ jedn~ z pierwszych spraw, 
podj~tych po Sierpniu 1980. 

Uchwalona przez Sejm PRL 3llipca 1981 Ustawa 0 Kontroli Publikacji 
i Widowisk stanowila kompromis, powstaly w wyniku negocjacji Komisji 
Rz~dowej oraz wspolnej Komisji NSZZ "Solidamosc" i Komitetu Porozu
miewawczego Stowarzyszen Tworczych i Naukowych. Najwainiejszymi 
bodaj jej osi~gni~ciami byly: upowainienie wydawcy do\ zaznaczenia 
w tekscie faktu ingerencji z podaniem jej prawnej podstawy (domagac si~ 
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. 

tego m6gi r6wniei: autor), oraz okreSlenie szczeg61owcgo trybu odwolan od 
decyzji okr~gowego urz¢u kontroli, najpierw do GI6wnego Urz¢u, 
nast\;pnie zas do Naczelnego Sqdu Administracyjnego. Artykul 2 Ustawy 
zawieral katalog podstaw ingercncji. Brzmial on tak: 

"Korzystajqc z wolnosci slowa i druku w publikacjach i wido\viskach nie 
mom a: 
1/ godzie w nicpodleglosc lub integralnosc terytorialnq Polskiej Rzeczy

pospolitej Ludowej, 
2/ nawolywac do obalenia, aye, wyszydzac lub ponizac konstytucyjny 

ustroj Polskiej Rzeczypospoli tej Ludowej, 
3/ god zic w konstytucyjne zasady polityki zagranicznej Polskiej Rzeczy

pospolitej Ludowej i jej sojusze, 
4/ uprawiac propagandy wojennej, 
5/ ujawniae wiadomosci stanowiqcych tajemnic~ panstwowq, w tyro 

tajemni~ gospodarczq oraz tajemnic~ sluzbowq, dotyczqq obronnosci i Sil 
Zbrojnych, 
6/ nawolywae do popetnienia przest~pstwa lub je pochwalac, 
7/ ujawniae bez zgody zainteresowanych stron wiadomosci z post\;powa

nia przygotowawczego oraz rozpowszcchniae wiadomosci z rozprawy 
sqdowej prowadzonej z wylqczeniem jawnosci, 
8/ naruszae uczuc rcligijnych i uczuc osob nicwicrzqcych, 
9/ propagowae dyskryminacji narodowosciowcj i rasowej, 

10/ propagowae ttcSci szkodliwych obyczajowo, a w szczegolnosci al
koholizmu,narkomanii, okrucicnstwa i pornografii". 

Ustawa w swym picrwotnym ksztalcic obowiqzywala niezwykle krotko. 
Weszla w Zycic 1 pazdziemika 1981, a juz w kilkadzicsiqt dni poZniej 
zostala niejako "uzupelniona" postanowieniami Dekretu 0 stanie wojen
nym. Dekret tcn wart. 17 wprowadzil obowiqzek uzyskiwania zezwolen na 
rozpowszechnianie publikacji i widowisk, stwierdzajqc, ie "organa kontroli 
publikacji lubr widowisk nie udzielajq zezwolen, 0 ktorych mowa w ust. 1, 
jei:eli rozpowszechnianie publikacji lub widowiska ... zagraialoby interesom 
bezpieczenstwa lub obron.nosci panstwa". W koncu roku 1982 stan wojcnny 
zostal zawicszony, a 20 lipca 1983 Rada Panstwa podj\;la uchwal~ 0 jcgo 
zniesieniu z dniem 22 lipca, juz jednak 28 lipca tegoz roku Sejm 
znowelizowal ustaw~ 0 cenzurze, przenoszqc do nicj w nieco tylko 
zmicnionej postaci "gumowy" i rozciqgliwy przcpis dckretu. Punkt 1 ar
tykulu 2 w nowym brzmieniu zakazywal "godzic w niepodlcglosc lub 
integraInose tcrytorialnq PRL albo zagraiac bczpieczcnstwu panstwa, punkt 
5 zabranial "ujawniac wiadomosci stanowiqcych tajcmnic~ panstwowq, 
w tym tajcmnic~ gospodarczq oraz tajcmnic~ sluibowq, dotyczqq obron

. nosci i Sil Zbrojnych albo winny spos6b zagra:iac obronnoSci panstwa", 
rozszerzony zostal takZe punkt 6, zakazujqcy odt'ld rownicz "rozpowszech
niae tresci oczywiScie stanowillce przest~pstwo". 
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Poszerzenie podstaw ingerencji, zamazuj'lce granice mi~dzy tym, co 
zakazane a tym, co dozwolone i daj'lce duz'l swoqod~ interpretacji nie bylo 
jedynym krokiem w kierunku zwi~kszenia uprawnien cenzury. Zwi~kszalo 
je rowniez uchwalone 26 stycznia 1984 prawo prasowe, przewiduj'lce 
moZliwosc cofni~cia wydanego przez GUKPiW zezwolcnia na wydawanie 
pisma w razie "systematycznego lub raZ'lcego naruszania... przepisow 
niniejszej ustawy oraz innych ustaw". Na ten wlasnie przepis powolywano 
si~ we wspomnianej kontrowersji wokol naszego "ukrainskiego" numcru. 

W praktyce zaw~i:eniu uleglo rowniez uprawnienie wydawcy i autora do 
zaznaczania ingerencji. Szybko wyksztalcil si~ pozbawiony podstaw praw
nych obyczaj, wedle ktorego ilose uwidocznionych ingerencji nie mogla 
w jednym tekScie przekroczye okrdlonej liczby - zwykle wynosila ona czte
ry, rzadziej pi~. Jdli redakcja obstawala przy znaczeniu wszystkich in
gerencji, w odpowiedzi grozono zakwesticinowaniem calcgo tekstu - klasy
czny dylemat "mniejszego zla". Czasem tez proponowano zmniejszenie za
kresu danej ingerencji w zamian za nie zaznaczanie jcj, wzgl~dnie za
st'lpienie przyj~tego- sposobu oznaczania - zwyklymi kropkami w nawiasie. 

Klopotliwe skutki moglo tei: przynieSe zaskarZenie decyzji Urz¢u do 
NSA - jeSli bowiem zap ad I wyrok niekorzystny dla redakcji, to jego 
uzasadnienie traktowane bylo odt'ld jako quasi-prawo, b~d'lce w istocie 
interpretacj'l rozszerzaj<tC'! dzialanie usta wy. 

• 
Z dobrodziejstw picrwszych dwoch miesi~cy rZ'ldow ustawy 0 cenzurze, 

w jej pierwotnym, nie poddanym nickorzystnym zmianom ksztalcie 
"Znak" wcale nie skorzystal. Przyczyna byla prozaiczna: dlugi cykl 
wydawniczy i opomienie, si~gaj<tce wtedy sZeSciu miesi~cy. W ch....ili 
wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981, ostatnim wydanym 
numerem pisma byl numer czerwcowy - a ustawa obowi'lzywala od 
1 pazdziernika... W drukarni znajdowal si~ gotowy naklad numeru 
lipcowego, brakowalo jcdynie zgody na rozpowszechnianie. Tymczasem 
jednak "Znak", podobniejak niemal wszystkie tytuly polskiej prasy, zostal 
formalnie zawieszony. Zawartose wspomnianego numeru nie dawala 
zresztll wielkich nadziei na uzyskanie prawa do jcgo rozpowszechniania 
w tej akurat chwili: byl to monograficzny zcszyt poswi~cony problemowi 
wolnosci i dedykowany Hannie Malcwskicj na Jej jubileusz, pisali w nim 
Izydora Dllffibska, Jan Andrzej Kloczowski, Karol Tarnowski , Wladyslaw 
Czaplinski, Emanuel Rostworowski, Henryk Siewierski, Jerzy JedliCki, 
Henryk Wereszycki ,Stefan Kisiclewski. Udalo si~ jednak unikn'le znisz
czenia nakladu - 'co spotkalo jedcn z numerow "Wi~zi" - i dzi~ki 
kardynalowi Macharskicmu zeszyt ten trafil jcdnak do czytclnikow. 

Po odwieszeniu pisma w kwictniu 1982 wydalismy najpicrw dwa gotowe 
juz' numery z dat'l roku poprzcdnicgo (sicrpruowy i wrzdniowy), ten 
ostatni zreszt'l zawieral teksty Lcszka Kolakowskiego i Alaina Besan~ona, 
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co w realiach Polski polowy roku 1982 wygl~dalo dose zaskakuj~co . Po 
nich dopiero ukazal si~ numer datowany na marzec 1982. W nim takze 
jeszcze nie wykorzystano prawa do zaznaczania ingcrcncji. Znalazly si~ one 
w eseju Ryszarda Przybylskiego Symbolika Powstania Listopadowego, 
w artykule ks. Adama Lepy 0 prawo czlowieka do informacji i w tekscie 
Zdzislawa Niedzieli Wspominam Kazachsttm, gdzie i tak juz zlagodzony 
opis realiow zeslania z lat II wojny poddano dodatkowym retuszom. 
Najbardziej jednak charakterystyczne bylo skresienie, dokonane w eseju 
Przybylskiego: obj~lo fragment, w ktorym autor pisze 0 symbolicznej 
dzialalnosci Polakow i ich zamilowaniu do poslugiwania si~ znakami 
historycznymi. "Ostatnie miesi~ce potwierdzily zreszt~ t~ prawd~" - doda
je, i dalej wyjasnia: "Chodzi mi cbociazby 0 oswiadczenie Lccba Wa)~sy 
zloZooe oa Rynku krakowskim, dokladnie w micjscu przysi~gi Tadcusza 
KOSciuszki, lub koncert dla przedstawicieJi NSZZ »SoJidarnosc« w Teatrze 
Narodowym w Warszawie, oawillzujllcy do ana)ogiczncgo konccrtu, ktory 
odbyl si~ w tym samym tcatrze oa czcsc KiliIlskicgo". 

Usuni~cie tych zdan bylo zapowiedzi~ polityki, konsekwentnie pMnicj 
stosowanej: "Solidarnosc", zawieszona a p6Zniej zdelegalizowana, nie mogla 
bye przedmiotem pochwal ani nawet neutralnej uwagi, to sarno dotyczylo jej 
przewodniczllcego, traktowanego rzekomo jako "osoba prywatna". Jeszcze 
w maju 1988 w uzasadnieniu decyzji 0 konfiskacie dw6ch fragmentow 
artykulu Stefana Wilkanowicza Jan Pawel II 0 Solidarno.~ci, podpisanym 
przez Dyrektora Departarnentu Informacji i Nadzoru, Justyna Sobola, 
przeczytae morna bylo, ze treSe pierwszego z tych fragmentow "narusza 
przepis art. 282 i art. 270 § 1 Kodeksu Karnego", poniewaz "zawiera 
pochwal~ b. NSZZ »SolidarnoSe« oraz rezultatow jego dzialalnoSci", 
a "rzekome zaslugi b. NSZZ »Solidarnose« w dziedzinie »odzyskania 
wolnoSci i odbudowy solidarnosci« spoleczenstwa Sll przedstawione na tie 
zarzutu kierowanego pod adresem wladz PRL, jakoby ich dzialanie 
zmierzalo do pozbawienia spoleczenstwa tych wartosci". Czyteinicy Drogi 
nadziei Lecha Wal~sy z zainteresowaniem tez zapewne przyjm~ wiadomose, 
i:e tresc tej ksillzki - zdaniem p. Sobola - "narusza szereg przepisow kodeksu 
karnego", st~d niedopuszczalne jest ujawnianie w druku jej aprobaty. 

Wroemy jednak do roku 1982. Od numeru kwietniowcgo rcdakcja 
zacz~la zaznaczae cenzorskie ci~cia. Z siedmiu numerow opatrzonych datll 
1982jeden mial charakter wyj~tkowy: byl to potrojny, monograficzny tom 
zawierajllcy papieskie encykliki spoleczne od Rerwn novarwn po Laborem 
exercens. · Nie zawieral zadnyeh ingereneji, choe redakcja swiadomie nie 
w1llczyla don encykliki Piusa Xl Divini redemptoris, tj. 0 bezboznym 
komwlizmie. Pozos tale nosily bez wyjlltku slady dzialalnosci Urz~du. SZeSc 
tekstow skonfiskowano w calosci: procz przedrukowanych ponizej ar
tykulow R omana Zimanda Gatunek: podr6Z i Stefan a Wilkanowicza Znak 
zwycit;stwa, byly to - Stefana Wilkanowicza Humanizm Jla nasz czas, 
L ukasza Klldzieli recenzja ze zbiorowego Zarysu hiVlorii Polski, skupiaj~ca 
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sit: na krytyce sposobu uj~cia naszych XX-wiecznych dziejow, i odnalezio
ny w archiwum "Znaku" szkic historyczny Pawla Jasienicy, poswi~cony 
odzyskaniu przez Polskt: nicpodlegloSci w r. 1918, 0publikowany ostatecz
nie w · listopadowym numerze z r. 1988. Nie powiodla si~ tei: prcba 
przedruku mowy Leszka Kolakowskicgo wygloszonej z okazji przyznania 
mu nagrody niemieckich ksi~garzy. 

Ingerencje cz'lstkowe mialy charakter dose romorodny. lednc bronily 
ideologii: u Paula Ricocura (Trwoga rzeczYlI'ista i zludna, "Znak" 330) 
wykreSiono uwag~ 0 totalitaryzmie, u wt;)gicrskicgo tcorctyka panstwa 
Istvana Bibo (PodziaJ wladz pailSiWowyclz dawniej i dziS, "Znak" 335) 
krytykt: marksistowskiej interprctacji podzialu wladz. Broniono sojuszu 
z ZSRR, tn'lC fragmenty szkicu o. Aleksandra Hauke-Ligowskiego 0 du
chowoSci rosyjskiej doby przclomu ("Znak" 331) i usuwaj'lc z autobio
gram prof. Mieczyslawa G~barowicza, historyka sztuki, ktory po 1945 
roku swiadomie zdecydowal sit: pozostae we Lwowie, opis okolicznoSci 
pozbawienia go w r. 1963 pracy w Akademii Nauk USRR ("Znak" 330). 
Az cztery ingerencje znalazly sit: w polemice Wojciecha Chudego z lozcfcm 
Tischnerem, w partii dotycZ'lcej wspolczesnego stanu polskiej filozofri i jej 
spolecznej recepcji ("Znak" 329). Wspomniany wczdniej przepis dckretu 
o stanie wojennym byl podstaw'l konfiskaty dwoch wersetow Psalmu 
pielgrzymow nowohuckich ("Znak" 336): "Dla tycb uwi~zioDycb, kt6rzy 
z nami iSC Die moglll wolamy 0 wolnosc i zmilowaoic". 

W swnie jednak pierwszych kilkanaScie miesi'rcy po wprowadzeniu stanu 
wojennego okazalo sit;) - paradoksalnie - okrescm wzgl¢ncgo cenzorskiego 
liberalizmu. Rok 1983 przyniosl raczej pogorszenie nii popraw~. Konfiskat 
caloSciowych bylo wprawdzic mniej, mnoiyly si~ natomiast ci'rCia 0 drab
niejszcj skali. WsrOd tych picrwszych, obok przedrukowanych w tym 
numerze artykulow Andrzeja Chwalby i Lcszka Szarugi oraz wicrsza ks. 
Kazimicrza Wojtowicza, znalazl si t;) szkic Janusza Gockowskiego Porzqdek 
edykt6w i lad obyczaj6w (Art. 2 pkt 2 i Dckrct 0 stanic wojennym). 

Ingercncji szczcgolowych dokonano w tym cZ;lSic ponad 60, warto 
przypomniee przynajmniej niektore. Elementcm obrony soj uszu Z ZSRR 
byl bezwzgl¢ ny zapis na nazwiska rosyjskich emigrantow. W numCrLe 338 
wnieScilismy kolejny tckst Ryszarda Przybylskiego - byla to llomi/ia na 
oJUlrowanie Jezusa w S wiqtyni, na1ezqca do cyklu lIomilii na Ewangelif 
dzieciizstwa, ukazuj'lcego epizody z dziecinstwa Jczusa poprzcz wybitne 
dziela malarstwa i literatury. Wc wspomnianym tckScic byly to: obraz Fra 
Angclica, srcdniowieczna ikona twcrska oraz wicrszc Eliota i Brodskiego. 
Brodski - poinicjszy noblista - byl jcdnak dla ccnzury tylko banit'l 
i fragment odnosz'lcy sit;) do jego poematu w calosci usuni~to. 

Tematem tab u byla oczywiscie wojna 1920 roku i slowo "bo1szcwik", 
nawet jeSli pojawialo sit;) w tckstach z epoki. Trzykrotnie wykreslano je 
z 1istow, pisanych u schylku lat 30-tych przez Mariana. Massoniusa do 
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Mariana Zdziechowskiego. Biogram Massoniusa zuboi:ony zostal 0 dane, 
wi~ce si~ z jego dwukrotnym uwi~zieniem wlaSnie przcz boiszewikow, 
tym bard ziej rtiecenzuralny byl jego odczyt 0 bolszewictwie, cytowany 
przez aut ora biogramu, choe opublikowany zostal w r. 1921 ("Znak" 345). 
Tabu stanowil rowniei: szereg epizodow z powojennych dziejow PRL: w ar
tykulach Stefan a Wilk.:mowicza i ks. lana Dyducha 0 krakowskim Syno
dzie Archidiecezjalnym wyci~to fragmenty, odnoSZllce si~ do historycznego 
tla Synodu i powojennej Iikwidacji organizacji katolickich ("Znak" 344, 
konfiskata z art. 2 pkt 2). Konsekwentnie tei: wymazywano wstydliwe 
fakty z rzeczywistoSci calkiem wsp61czesnej. W roku 1983 drukowaiismy 
dwa artykuly prof. Bronislawa Geremka. leden traktowal 0 trzcch wy
danych na Zachodzie ksi~ach poswi~onych sredniowiecznemu poczuciu 
grzechu i wyobrai:eniom zaSwiatow, bohaterem drugiego byl Franciszek 
Villon. L~czylo je miejsce powstania, ktorym byl oboz ella intcrnowanych. 
Cenzura zdj~la informuj~ 0 tym odautorskie noty, a takie dcdykacj~ 
" Przyjaciolom z Jaworza i Darlowka". ("Znak" 338 i 345). 

Numer339-34O poswi~ciliSmY w caloSci stosunkom polsko-i;ydowskim; 
mimo naszych obaw nie wzbudzil on oporow GUKPiW, 40 rocznica 
powstania w warszawskim getcie biczyla si~ z poc~tkami wyrazncj odwili:y 
w tej mierze. Cenzura ograniczyla si~ do kilku retuszy, broni~ zwykle 
Polakow przed zarzutcm antysemityzmu, nawet jeSli chodzilo 0 wyniki 
badan socjologicznych (artykul Lucji Lukaszewicz). W numerze "Zydows
kim" znalazl si~ m.in. tekst Leszka Dzi~giela 0 historii Palestyny, ktory 
wzbudzil szereg kontrowersji, dotyczllcych zwlaszcza uj~a powojennych 
dziejow Izraela. Dyskutowanie tego tematu okazalo si~ jednak niemoi;Iiwe: 
w numerze 347 zdj~to zarowno stosowne fragmenty Iistow do' redakcji 
Stanislawa Krajewskiego i Michaela Kesslera, jak i odpowicdz autora 
artykulu. 

Rekord iloSci ingerencji pobil w r. 1983 tekstWojciecha Chudego 
Prolegomena do jilozojii klamslwa ("Znak" 347) - bylo ich Illcznie 13, 
w tym 5 zaznaczonych zgodnie z przyj~tymi regulami. Niektore obj~ 
pojedyncze slowa, inne cale akapity, wsrOd nich tald: 

"ToJerowanie kJamstwa odkrytego mo:ie miee miejsce tylko w spoleczenst
wie siloie zdegradowaoym co do poczucia dobra i zla albo w takim, ktore 
zoajduje si~ .w staoie zagro:ieoia przemoq stojllc~ po strooie klamstwa. 
W sytuacji oormalncj spoleczoie reakcja oa zdemaskowanie kJamstwa ma 
charakter mikro - lub makro rewolucyjoy. P~kajll wi~i spolccme, przestajll 
obowillZywac umowy; Srodki pro~stu spoleczoego oabierajll waloru spon
taoiczooSci, a ze wzgl~du oa swojll lawinowll dyoamik~ i energi~ oa
gromadzooego oburzeoia staoowic mogq realnll sil~ niszczllcll (w Polsce 
1956, 1976 i 1976)" (konfiskata zan. 2 pkt.,l). 

Podwojny, Iistopadowo-grudniowy numer z 1983 r. dokumentowal 
drug~ pielgrzymk~ Jana Pawla 1,1 do Polski. Teksty papieskich przemowien 
i homilii uzupelniIismy wyborem fragmentow innych wypowiedzi lana 
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Pawla II, uloionych wedle tematycznego kJucza. Wybor tcn wzbudzil zrazu 
zasadnicze zastrzei;enia UrZ¢u; po dlugich targach ograniczono si~ do 
usuni~a dw6ch cytatow, w tym wypowiedzi skierowanej w r. 1981 do 

. delegacji NSZZ "Solidamosc" (art. 2 pkt 1). Niedlugo pOinicj prze
drukowano jll bez przeszkOd w ODISSowskim tomie papieskiego naucza
nia spoleeznego za rok 1981... Podobne niekonsekwencje mialy zresztll 
zdarzac si~ c~ej. 

• 
Lata 1984 i 1985 byly pod wzg!¢em cz~stotliwoSci i dotkliwoSci 

ingerencji zdeeydowanie najgorsze w tym osmioleci u. Ich kulminacjll stala 
si{: dla "Znaku" sprawa numeru "ukrainskiego", omowiona szczegolowo 
nieeo dalej . Tutaj trzeba tylko przypomniee, i;e sposrod 21 materialow 
skonfiskowanych w cillgu tych 2 lat w caloSci, 9 mialo si{: znalezc wlasnie 
we wspomnianym numerze. Z pozostalych 12 przedrukowujemy 4: teksty 
Michala Glowinskiego, Cezarego Wodzinskiego, Andrzeja Chwalby (Pil
sudski 0 Powslaniu Styczniowym) i Damiana Kalbarczyka (W obronie 
politykl). 8 dalszych to - w kolejnoSci chronologicznej: 
- Bronislawa Maja sprawozdanie z sesji 0 socrealizmie, zorganizowanej na 
UJ (art. 2 pkt 1 i 2), 
- Marka Pytasza przypomnienie a1manachow, wydawanych w wojennym 
Londynie przez Mieczyslawa Grydzewskiego (art. 2 pkt 1 i 3), 
- Krzysztofa Dybciaka przeg!¥i swiatowej reccpcji Milosza (art. 2 pkt 
1 i 2), 
- Janusza Goekowskiego obszerne, operuj(!CC glownie cytatami omowienie 
pogl¥iow Stanislawa Ossowskiego na kwest{: wolnoSci nauki (art . 2 pkt I), 
- Henryki Dobosz i Marii Mrozinskiej wspomnienie 0 Leehu B(!dkowskim 
(art. 2 pkt 1), 
- Damiana Kalbarczyka recenzja z wydanej oficjalnie w kraju ksi'!ili 
Wojciecha Ka~inskiego eien Metternicha (art. 2 pkt 2 i 3), 
- Krzysztofa Sliwinskiego jeden z Przeglqdow krajowych i zagranicznych 
(art. 2 pkt 2), 
- Bogdana Barana omowienie kolejnych zeszytow wloskiego periodyku "II 
Nuovo Areopago" (art. 2 pkt 3). 

W przypadku dwoch ostatnich pozycji dysponujemy pisemnym uza
sadnieniem decyzji cenzury, ktore warto zacytowac, jest bowiem wdziyczne 
tak w warstwie stylistycznej, jak i merytorycznej. Krzysztof Sliwinski , 
zdaniem wicedyrektora Okr{:gowego UrZ¢u Kontroli Publikacji i Wido
wisk w Krakowie, Ryszarda Kruka, "poprzez tendencyjny dobor cytatow 
i tendencyjne ich komentowanie dlliY do wykazania manipulatorstwa, 
falszu i napastliwoSci prasy polskiej, zwlaszcza partyjnej, wobee spraw 
wiary i koSciola w Polsce i l!.a swieeie. W ten spos6b publikacja ponii a 
konstytucyjny ustroj PRL imputuj(!C dyskryminowanie wiary i kosciola 
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w Polsce Ludowcj. Ro~oczesnie tekst naraia pra~ polskll na utrat~ 
zaufania spolecznego ... ". Natomiast Bogdan Baran "lansuje tez~ 0 upadku 
Europy pOOzielonej i rozdartej kulturowo i politycm ie, ktory to podziat, 
jego zdaniem, wzmocnil Vktad Iattanski, przez co po d rugiej wojnie 
swiatowej Europa przestata bye centrum swiata. Ratunek widzi w nowej 
ewangelizacji Europy i zjednoczeniu jej w duchu ch rzeScijanskim, ponad 
tymi sztucznymi podziatami. W ten sposob publikacja, kwestionujllc 
istniejllcc status quo w Europie, gOOzi w konstytucyjne zasady polityki 
zagranicm ej PRL ijej sojusze". Zwraca uwag~ ortografia tego dokumentu: 
slowo "kosci61" w m aczeniu instytucji pi sane jest w nim z malcj litery, za 
to "Vklad I ahariski" - z wielkiej. 

Nie byta przypadkiem konfiskata sprawozdania Bronislawa Maja z sesji 
o socrealizmie. Dorobek ery stalinowskiej majdowalsiQ w latach 1984-85 
pod czulll opiekll V~u. W 350 numerze "Znaku" opublikowalismy blok 
artykulow poswi~nych n. Kazimierzowi Klosakowi - filozofowi i nie
strudzonemu krytykowi doktryny materializmu dialektycmego. i bio
graficznego szkicu autorstwa n. Iozefa Zycinskiego wykrdlono nie tylko 
passus traktujllcy 0 iikwidacji w r. 1953 Wydzialu Teologicznego VI, lecz 
takZe anegdo~ 0 zignorowaniu przez n. Klosaka "urz~owych form 
iatoby" po smierci Generalissimusa. Z noty redakcyjnej poprzedzajllcej 
wydobyty z r~kopisu fragment d rugiego, rozszerzonego ale niedoszlego 
wydania Malerializmu dialektycznego ks. Klosaka usuni~to infonnacj~, i:e 
caly naklad tej pracy zostal w r. 1953 miszczony ,,skutkiem klasowego 
podejScia w polityce wydawniczej". I eszcze dziwniejszego retuszu dokonano 
w artykuie Tadeusza Gadacza, elimin ujllc cz~sc zdania 0 pot~pieniu przez 
:xx Zjazd KPZR " calego okresu dyktatorskich rZlldow Stalina" i zmienia
j~c "czasy terroru" na "czasy trudne". Swoistym Illcm ikiem mi~zy 
dawnymi a nowymi laty stala si~ ingerencja w tekscie ks. Zycinskiego, 
w miejscu gdzie pi sal 0 pozostawionych przez ks. Klosaka papierach, 
a wsroo nich 0 "stereotypowych rocmych sprawozdaniach, k torych 
jedynym czytelnikiem byl w okresie stanu wojennego osobnik dysponujllcy 
pieczlltkll »Ocenzurowano«"... 

Sposroo bogatego materialu, jaki przynosZll cenzorskie egzemplarze 
"Znaku" z tych lat (wedle sporZlldzonej wowczas przez nas OOpowiedzi na 
ankiet~ dotYCZllCll ingerencji w prasie katolickiej w okresie 00 czerwca do 
listopada 1985, ogolna ich liczba wyniosla w tym czasie w "Znaku" niemal 
100), warto przytoczyc jeszcze kilka przykladow. Pierwsza ich grupa 
dotyczy mow obrony sojuszy, a Scisiej - t~ienia wszelkich wzmianek 
o niezaleinej kulturze rosyjskiej. W listopadzie 1983 OObyla si~ w Krakowie 
mi¢zynarodowa sesja pasternakowska, zorganizowana przez rusycystow 
z Vniwersytetu lagiellonskiego. Sprawozdanie z tej sesji, piora Lucjana 
Suchanka, stalo si~ po kontroli przeprowadzonej przez OVKPiW krotsze 
o polow~, wypadly zen bowiem wszystkie wzmianki 0 Doktorze Ziwago 
i wierszach z tej powieSci, a jednemu i drugiemu poswi{lcono podczas sesji 
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wiele uwagi . Z kolei w tekScie Marii Lesniewskiej, poprzcdzaj'lcym wybor 
wicrszy M andelsztama ("Znak" 365) usuni~to jedyn'l i bardzo enigmatycz
n'l aluzj~ do okolicznoSci smierci poety - cytuj~ - "tak dOSwiadczooego 
przcz los". Ochrona sojuszu z ZSRR mogla zreszt'l paradoksalnie polegac 
rowniez na krdleniu tekstu, bior'lccgo w obron~ rosyjskie prawoslawie 
mysl{: tu 0 recenzji Romana Mazurkiewicza z ksi'lzki lozefa KeJlera 
Prawoslawie ("Znak" 356). Zakaz krytykowania KeJlera byl przy tym 
rownomacmy z wzi~em pod opiekUlicze skrzydla calego urZ¢owego 
religiomawstwa, ktorego strategi~ tak charakteryzowal Mazurkiewicz 
w skonfiskowanym zakonczeniu recenzji: 

" Glowne rysy tej strategii - zewo~trzooSC opisu i interpretacji, rcdukc
jooizm i reifikacja duchowycb aspektow prawoslawia, wtornoSC, teodencyj
nose ideologiczoa, nowomowa - skladajll si~ oa dose typowll w polskim 
religiozoawstwie oficjaloym postaw~, ktorll metaforyczoie moglibysmy 08

zwac »strategill ~pa«. Wszak z Iotu tego sklldinlld poiytcczoego w swiecie 
przyrody ptaka godne uwagi wydaje si~ skurat Die to, co iywe". 

Druga grupa ingerencji odnosila si~ do polskiej literatury, zwlaszcza 
emigracyjnej. W artykule Andrzeja St. Kowalczyka Gombrowicz i Husserl 
("Znak" 354-355) malazly si{: ci~a dw6ch rodzajow. Pierwsze dotyczyly 
pogl'ldow Gombrowicza. Zacytujmy mow usuni~te fragmenty: 

"Podstawowym zatem prawem i obowillzkiem czlowieka mysillcego jest 
wedlug Gombrowicza - niezgoda 08 iycie w neczywistoSci zast~pczej, bez 
wzgl~du oa to, jaka jest jej geneza - czy zostala oarzueooa z zewolltrz, ezy 
tei zostala dobrowolnie przez zbiorowosc wytwonooa. Rezultat jest zreszlll 
zawsze taki sam - zycie oa niby". 

" W 1956 roku, w okresie polskiego P aidzieroika, pisal, ie wielu Polakow 
»oie wie, jsk bye sobll - rzelelnie, przyzwoicie, iywotoie - jak wytrwae 
w sobie nie zglaszajllc si~ pod sztaodar i nie chronillc si~ w system, dogmat, 
wiar~. SIl bezradoi i upokorzeoi. Otoz twierdl,f, ie trzeba wypracowac styl 
zycia indywidualoego, i to tsk kraocowy, ieby wytrzymal oapOr«". 

Drugi rodzaj ci~ obejmowal tytuly pism i ksiClZek, pozbawionych - wedle 
oficjalnej terminologii - "komunikacyjnego debitu" na terenie PRL. Z przy
pis6w wykrdlano wSZ¢zie "Kultur~" i Instytut Literacki, z tekstu Kowal
czyka mikn~ly tytuly Dziennika pisQl/l!go .nocq Herlinga-Grudzinskiego 
i Mies~cy Brandysa. Ta oburzaj'lca p rocedura stosowana byla przez dlugi 
czas z wieJk'l konsekwencj'l i dotyczyla takZe wydawnictw "drugiego obie
gu". Trudno Wi~c bylo nie przyznac srusmoSci slowom Mariana Stali, kto
rymi otwieral SW'l bardzo krytycm'l recenzj~ z ksi'lzki Bogdana Rudnickiego 
o Hlasce (,,Znak" 356; fragment skonfiskowany jak zwykle wytluszczony): 

"Polsk'lliteratur'l wsp61czesn'l rzll(izi w duzej mierze paradoks nieobec
noSci.W~ si~ 00 z ~iowym lub calkowitym oiedopuszczaniem do 
swobodnego obiegu istotDej cz~ wspOltworzllcycb jll wartoSci. P rowadzi to 
do wyrainego O8pi~cia mi~y zbierarchizowaoym uoiversum literatury, a jej 
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obrazcm, dostfpnym wifkszoSci czytclnikow·. Obrazcm, w k torym wi~ccj jest 
bialych plam nil przestrzeni wypelnionych scnsem" . . 

. Trzecia grupa ingerencji dotkn~la materialow historycznych. Najbardziej 
symptomatyczny byl tu los obszernego "wspomnienia mowionego" seniora 
polskich historykow, prof. Henryka Wereszyckiego, zatytulowanego Wo
bee Pilsudsk iego ("Znak" 354-355). Ingerowano wen 13 razy, wyjqtkowo 
zapcwne z racji sporej obj~toSci tekstu - zezwolono na dzicwi~ciokrotne 
formalne zaznaczenie konfiskat. Skrdlenia obj~ly sqdy dla Marszalka 
pochlebne, a wsroo nich takie oto zdania: " Byl czlowiekiem swojcj epoki, to 
znaczy wychowanym w duchu liberalizmu parlamentarncgo. Sila rzeczy 
wcpcbn~a go w sytuack dyktatora. Ale to bylo contre coeur". 0 Pilsudskim 
wolno jui bylo pi sac, byle nie za dobrze. Znikn~la z tekstu obrona polskiej 
polityki zagranicznej w roku 1939. Wyrzucono jednak takie fragment, 
krytykujqcy atmosfer~ wytwarzanq w przedwojennej szkole przez naciski 
pilsudczykow. Mole chodzilo 0 zachowanie rownowagi, choc chyba 
bardziej 0 unikni~e niepo~anych analogii. 

Podobnych prob przystrzygania historycznej materii i faktow bylo tym 
wi~ej, im bliiej w czasie sytuowaly siC( opisywane przez autorow wypadki. 
W napisanej przez Andrzeia Romanowskiego biografii Eugeniusza K wiat
kowskiego, w cz~sci dotyczqcej lat po 1945, cenzura ingcrowala kilkunasto
krotnie, dlatego tekst ten przedrukowujemy ,ponownie w pelnym ksztalcie. 
Z rozmowy Romana G raczyka ze Stanislawem M ierzwq znikn~lo n.ato
miast w ogole wszystko, co pdnosilo si~ do powojennych losow tego 
polityka. Wreszcie ze sprawozdania ze zjazdu historykow, obradujqccgo 
we wrzdniu 1984 w Poznaniu, wyparowala wtrqcona mimochodem 
wzmianka 0 pomniku Czerwca 1956. Pomnik, dosyc w koncu okaza!y, 
przestal po prostu istniee ... 

Ostatnia z grup ingerencji, kt6rq chcialbym tu wyr6inic, dotyczyla 
problematyki spolecznej, a zwlaszcza spolecznego zaangaiowania KoSciola 
i chrzd cij"n oraz spolecznych funkcji re!igii. Ci~a obejmujqce t~ wlasnie 
problematykC( dominowaly w monograficznym zeszycie ze stycznia-Iutego 
1985, poswi~onym polskiej wsi: roilo siC( 00 nich w rozmowie Macieja 
Kozlowskiego z biskupem Tokarczukiem, w dyskusji red akcyjnej , w ar
tykule ks. Czeslawa Sadlowskiego, proboszcza ze Zbroszy Duzej. A w 00
powiedziach na "Znakowq" ankiet~ Moja odpowiedz na slowa Papieia (nr 
368-369) Iiczba ingerencji wyniosla ai 15. 

I jeszcze przyklad w~pominanej jui niekonsekwencji i dowolnoSci 
w dzialaniu cenzury, mimo deklarowanej cz~sto wiernoSci !iterze prawa. 
W numerze 359 zamiescilismy szkic Damiana Kalbarczyka 0 Edwardzie 
Abramowskim. Usuni~to zen kilka fragment ow. Kilka miesi~y pomiej ten 
sam szkic ukazal siC( ponownie, tym razem jako wst~p do PAX-owskiej 
ed}(.cji wyboru pism Abramowskiego - bez iadnych skrdlen. 
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Lata 1986-1988 przyniosly stopniowll popraw~ sytuacji. W "Znaku" 
mikn~ly niemal zupelrue ingerencje calosciowe: ich ofiarll byla w tym 
czasie jedynie nowa rubryka, prowadzony przez Adama Szostkiewicza 
Przeglqd anglosaski. Jeden z odcinkow, dotycZllCY reakcji europejskich 
intelektualistow na hiszpariskll wojn~ domowll, zamieszczamy ponii ej; inny 
streszczal artykul Ruth R. Wisse ogioszony w miesi~czniku "Commen
tary", a zawierajllcy jej refleksje po podroi:y do Polski. Cenzura uznala, i e 
tekst Szostkiewicza jest "bezkrytycznll prezentacj ll" wypowiedzi Ruth 
Wisse, ktore Sll "niezgodne z prawdll a zarazem obeliywe i poniiajllce 
Naroo Polski" . 
. Z doswiadczeri roku 1986 warto odnotowac ingerencje w artykule 

Krystyny Czerni Kryzys sztuki zaangaiowQIU!j? i w towarzyszllcych mu 
polernicznych glossach, poszerzajll one bowiem nasze pole badawcze 
o tereny dptlld nie penetrowane. Chodzi mianowicie 0 stosunek cenzury do 
"kultury w kruchcie", zjawiska tak charakterystycznego dla epoki stanu 
wojennego. Niezalei:ny ruch kulturalny, w KoSciele majdujllcy swe opar
cie, rychlo umany zostal przez wladze za zjawisko z gruntu szkodliwe, 
a pisanie 0 nim - za "pochwal~ przest~pstwa" (art. 2 pkt 6). Oddajllc do , 
kontroli blok tekstow poswi~nych dzialalnoSci artystycm ej opartej 
o KOSciol braliSmY pod uwag~ moZliwose jego konfiskaty w calosci, mimo 
i:e artykul Krystyny Czerni byl probll krytycmej oceny tego ruchu. Wialy 
jui jednak wtedy wiatry niceo liberalniejsze i dyskusj~ 0 "kryzysie sztuki 
zaangaiowanej" jedynie poci~to, dose zresztll niekonsekwentnie: jedne 
wystawy, jak wspolna ekspozycja malarzy grupy "Wprost" i przed
stawicieli mlodszych pokoleri w kruigankach krakowskiego idasztoru 00. 
Dominikanow, okazaiy si~ bardziej cenzuralne, inne, jak mistrzejowicka 
wystawa Przeciw zlu, przeciw przemocy - zdecydowanie mniej. Niekonsek
wencja, dla nas tym razem korzystna, objawila si~ takie w dopuszczeniu do 
druku artykulu Nawojki CieSliriskiej, zdj~tego uprzednio w warszawskim 
"Przegllldzie Powszechnym". 

Zdarzaiy si~ jednak nadal ingerencje kuriozalne. W szkicu Grzegorza 
Przebindy 0 stosunku Wlodzimierza Solowjow~ do Zydow i Polakow 
("Znak" 377-378), we fragmencie odnosz~cym si~ do reakcji rosyjskiej 
opinii publicznej na pogromy Zydow w 80-tych latach zeszlego stulceia, 
cenzura wzi{:la w obron{: zarowno rewolucjonistow, skreslajllc antyiydows
kll wypowiedi Wlodzimierza, Zebuniewa z Woll Ludu, jak i Toistoja 
i Turgieniewa, nie pozwalajllc napisac, i:e rnilczeli. Usuni~to tei uwag~, i:e 
Solowjow przedstawil w r. 1883 pogllld na kwesti{: polsk~ "z punktu 
widzenia Rosjaoina", choe doprawdy trudno byloby mu z tego czynic 
zarzut. Natorniast w szkicu Wlodzimierza Torunia Norwid a Rosja. Uwagi 
no marginesie lektury rapsodu "Fulminant", noiyczkom ulegi takie sam 
Norwid: 1edna z ingerencji malazla si~ w srodku obszernego cytatu 
z rozprawy Redt d'un peintre d'histoire, cytatu zresztll istotnie mocno 
antyrosyjskiego, powolano si~ przy tym na punkt 3 (sojusze) i 9 (propago
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wanie dyskryminacji narodowosciowej i rasowej) katalogu ustawowych 
zakazow. Tak to Norwid uznany zostal za rasist~. W rz~zie instytucji, 
ktore nigdy nie istnialy, majdowal si~ nadaJ Komitet Obrony Robotnikow, 
totez jego nazwa nie mogla si~ malezc w nocie poprzedzaj~cej wspo
mnienia jednego z zaloZycieJi KOR, prof. Edwarda Lipinskiego. 

Rocznik " Znaku" opatrzony dat~ 1987 niewiele przynosi materialu do 
anaJiz, skladaj~ si~ nan bowiem tylko cztery zeszyty; probuj~c nadrobic 
narosle z latami opoinienie, wydaJismy wowczas numer datowany sty
czen-lipiec 1987, a nast~nie d wa numery podwojne. Nawet i one jednak 
pozwaJ~~ stwierdzic uporczywe trwanie zastanych i opisanych tu juz 
schematow. DaJej wi~ nie wolno bylo pisac 0 tym, co dziaJo si~ na 
wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej po 17 wrzdnia 1939 (ingerencja we 
wspomnieniach ks. Ziei 0 jego dzialaJnoSci duszpasterskiej na Polesiu), 
dalej starano si~ uniemoZliwic snucie niebezpiecmych anaJogii (ci~a 
w IiScie pasterskim episkopatu Chile i w komentarzu don Ryszarda 
Stemplowskiego) - oba przyklady z numeru 387-388. DaJej tez tematem 
tabu pozostawala "SoJidarnosc" i jej przywodca. Wystarczy przywolac 
dwie z kilkunastu ingerencji w monograficmym numerze 0 polskoSci 
(390-391). Pierwsza obj~la zakonczenie ankietowej wypowiedzi Edward a 
Raczynskiego, w ktorej ~ziwy polityk tak pi sal do nas z Londynu: 

" Ze szczcgoloym umaDiem odoosz~ si~ do przywodcow spoleczenstwa 
w kraju z Wal~1l oa pierwszym miejscu, ktorzy z tej polskoSci wzi~li co 
oajlepsze, opatrujllc m~two - rozumoll rozwagll". 

Te pi~kne slowa byly jesieni~ 1987 "pochwal~ przest~pstwa", czy moze 
"rozpowszechnianiem treSci oczywiScie stanowi~cych przest~stwo". 

Ingerencja druga maJazia si~ w tewe Emanuela Rostworowskiego. Rozwa
Zaj~ fen omen polskoSci, wsporoinal on swoj pobyt w Gdarisku jesieni~ 1980: 

" Wkrotce potem moj kuzyo gdaaiszczaDio prowadzllc me pod mur 
StoczDi powiedzial: »Zobaczysz Bar«. Mur oblepiooy oarodowymi godlami 
i dewocjooaliami, oa murze chlopcy w kombinezooacb, bialoczerwooycb 
opaskacb i belmacla ocbronoycb, przed bramll dum w skupieniu slucbajllcy 
g10su z megafoou, brama ustrojooa jak oItarz oa BoZe Cialo, wsrod oapisOw 
lei i PieSIi Koofederll tOw. Istotnie, w tej scenerii i atmosferze bylo cos z Baru 
(ale bez tycb biedoycb armatek koofederackicb oa murze, a przywOdca 
z sarmackim wllSCm i roiaocem oa szyi dzieriyl Die karabel~, lecz dlugopis do 
podpisaoia Porozumieo), a takie i z manifestacji lat 1860-1861, i jakies 
polllczeDie robotniczcgo Pierwszcgo Maja z oarodowym Trzecim Majem. Ale 
nade wszystko byl to jedeo z tycb magoetyczoycb prlldow, porywajllCY do 
uczestDictwa, a czlowieka myslllccgo 0 bistorii sklaniajllcy do oowego 
zastaoowieDia si~ Die tylko Dad teraioiejszoScill, lecz i Dad przeszlo§Cill". 

Rok 1988 to 42 skrdlenia, wszystkie jednak skrupulatnie i zgodnie 
z regulami maczone, na ogol drobne; wyj~tkiem byla silnie okaJeczona 
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wypowiedz lozefa Garliriskiego w drugiej cz~Sci naszej ankiety 0 polskosci 
(nr 394). Ingerowano w przemowienia kardynalow Lubacziwskiego 
i Giempa wygloszone podczas rzymskiego spotkania biskupow polskich 
i ukrairiskich (numer 395), w historyczny szkic Edmunda Osmariczyka 
o stosunkach mi~zy Polsk~ a Izraelem - wydarzenia roku 1967 i 1968 
stanowily wci~ temat draZliwy. W nwnerze "niepodleglosciowym" z listo
pada 1988 zamieScilismy 2 rozdzialy wyj~te z drugiego tomu Bozego Jgrzy
ska Nonnana Daviesa, ksi~ do niedawna zaciekle atakowanej i konfis
kowanej przez celnikow - teraz usuni~to jedynie tezy sformulowania w re
lacji .odnoSZllcej si~ do przebiegu wojny 1920 roku, w tym jedno zawarte 
w cytacie z tekstu iroolowego - wspomnieri lorda d'Abemona. Statystyk~ 
psula koiejna nowa rubryka, mianowicie noty 0 autorach. Wielu sposroo 
naszych auto row .wsp6lpracowalo takze z pismami "drugiego obiegu", 
zwlaszcza "ArkCl", ten zas tytul wci~ nie mogl pojawic si~ oficjalnie 
w druku, podobnie jak tytul krakowskiego pisma mowionego "Na glos". 

I wreszcie rok 1989, ktory wlaSnie zamykamy: 10 ingerencji, w tym aZ 
5 w eseju Adama Michnika b~llCYID wprowadzeniem do sympozjum 
Niewierzqcy a KojciOl (nwner 405-406). Byly to retusze niewielkie choe 
zawsze boiesne, popsuto przy tyro puent~ cytowanego p rzez Michnika 
gorzkiego Zartu Wladimira Bukowskiego, 0 ludziach, ktorzy "nie Sll 
z obozu lewicy ani z obozu prawicy, ale z obozu koncentracyjnego". 
Trzeba jednak pami~tac, Ze kiika lat wczeSniej publikacja jakiegokolwiek 
tekstu Michnika byla w ogoie frudna do wyobrazenia. Ostatni jak dotCld 
Slad dzialalnoSci cenzury znajdziemy w tegorocznym majowym numerze, 
w wykladzie Zbigniewa Brzeziriskiego, wygloszonym podczas pobytu 
w Krakowie. Morna wi~c powiedziee, Ze UCZ¥! wybral sobie jako 
przedmiot swych ostatnich (miejmy nadziej~) destrukcyjnych dzialari tekst 
o stosownej randze. . 

• 
Doswiadczenie minionego osmioiecia, ktorego skromny fragment znalad 

tu swCl dokumentacj~, wyrainie dowiodlo, Ze Ustawa z 1981 roku nie 
stanowila dostatecznej zapory przeciw woluntaryzmowi i samowoli cenzury. 
Nieprecyzyjnie sfonnulowane zakazy interpretowane byiy w zalemoSci od 
aktualnych dyrektyw politycznych, czasem w ciClgu paru tygodni temat 
dotCld zupelnie nieszkodliwy okazywal si~ tematem tabu. Pezyklady piyn'l
cych st'ld niekonsekwencji "staralismy si~ tu pokazac. Nawet niew'ltpliwe 
zdobycze ustawy - moZliwosc zaznaczania ingerencji i prawo zaskariania 
decyzji GUKPiW - w okresach politycznych przymrozkow stawaly si~ mniej 
niew'ltpliwe; warto zreszt'l pami~tac, Ze nie korzystala z nich wlaSciwie weale 
prasa koncemu RSW ani prasa " stronnictw sojuszniczych". Swoboda 
wypowiedzi byla niew'ltpliwie wi~ksza niz w latach 70-tych, sytuacj~ trudno 
jednak uznac za zadowalajllC'l. Na szcz~Scie istnial wci,!z i rozwijal si~ mimo 
szykan "drugi obieg" - jedyny prawdziwy gwarant pelnej wolnoSci slowa. 
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, 
JeSli mimo to sarna instytucja cenzury 2l1ajdowala do nied awna obron

c6w taue i w kr~gach niezaIemych, to 0 takim stanowisku decydowaly 
argumenty pragmatyc2l1ej natury. W sytuacji braku wolnoSci politycmej 
i braku rzeczywistej niezawisloSci ~6w cenzura prewencyjna stawala si~ 
paradoksaInie gwarantem - ograniczonej, zapewne - niezaIemoSci redak
cji. W przypadku likwidacji cenzury prew~ncyjnej redakcja stalaby si~ 
bardziej niz dotychczas pierwszym cenzorem, unikajllcym wlltk6w politycz
nie niepewnych w obawie przed konfiskatll gotowego juz nakladu, a co za 
tym idzie - fmansowymi stratami mOgllcymi w kr6tkim czasie przywiesc 
pismo do kompletnego upadku. 

Dokonujllce si~ obecnie w Polsce przemiany, kt6rych punktem wyjscia ' 
staly si~ czerwcowe wybory do Sejmu i Senatu, a kt6rych najdobitniejszym 
jak dotll'i znakiem bylo obj~e urzQdu premiera przez Tadeusza Mazowie
ckiego, kaZll zdecydowanie opowiedziee si~ za 2l1iesieniem cenzury w ja
kimkolwiek ksztalcie, po uprzednim wprowadzeniu zapowiadanych zmian 
w prawie kamym. Bye moZe kiedy ten numer dotrze do czytelnik6w, 
stosowne decyzje zostanll juz podj~te . Miejmy nadziej~, Ze jego tresc stanie 
si~ niedlugo Swiadectwem epoki bezpowrotnie minionej. 

grudzien 1989 Tomasz Fia'kowskl 
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GATU NEK: PO DROZ 

Slonce mialo si~ ku czerwieni. Platy sniegu, rozmazana czefll g1eby, 
drgajllca czern cieni, zielen oziminy. Sarny pasty si~ spokojnie, nie zwazaj~c 
ani na § kanie lokomqtywy, ani na bliskosc chalup-nie-chalup, domow
nie-domow. Pocillg pospieszny . wlokl si~ niczym czas w poczekalni 
u dentysty. Wiadomo bylo, Ze do Przemysl;Ydotrzemy z kilkugodzinnym 
opoinieniem. 

Tam zaraz, na Sllsiednim peronie - poinfonnowal mnie G ucio Syberyj
ski, ktory w PrzemySlu zna jedynie dworzec - stoi barak. Niby komora 
celna. Moze jednak zd:tZymy na nasz poci~g. Ale ja bylem zdania, re czeka 
nas upojna noc listopadowa. W Przemyslu. I Ze najlepiej byloby ... Po raz 
n-ty w Zyciu pomyslalem, Ze nalezalo zrobie cos innego niz zrobilem. 
Prawd~ mowi!lC, tym razem niczego innego nie moglem zrobie. Najwyrej 
nie pojechae, a przeciez pojechae chcialem. 

W pewnym momencie Gucio zaczlli mnie egzaminowae: jak mam isc 
z Dworca Glownego na Kochanowskiego. Powiedzialem, Ze przez Focha, 
Gr6deck~, Legionow ... Gucio twierdzil, re przez Sapiehy ku Peiczynskiej, 
a potem przez Zyblikiewicza ... 1ak juz b¢t( na Pelczynskiej, obruszylem 
si~, to kr6cej b~dzie przez 1ablonowskich. 

Z uliCll Sapiehy, to mial racj~. Ale za to wyliczaj~c ulice swit(tych 
zapomnial 0 sw. Zofii i sw. Jacka. Wit(c wyszlismy na remis. 

Wlasciwie powinienem powiedziee cos wi~j 0 Gudu Syberyjskim 
i 0 tym, w jaki sposob znaleilismy si ~ obaj, tej wlasnie srody, w tym 
cholernym szlepcugu co mial bye szne1cugiem. No, ale 0 Guciu nie da rad y 
bez Michala. A skoro 0 Michale, to 0 Maurze (Gucio bardzo si t( martwil, 
Ze Maura za nim t~skni), 0 Maurze to 0 Szachu, 0 Szachu to 0 Barbarze. 
I zrobi sit( kompletny tristramsze"dy, na co nie mam najmniejszej ochoty. 

W czwartek okolo dziesi~tej wieczorem - czasu obowi~zujl!cego - znala
zlem sit( wreszcie w pokoju hotelowym. Tam, gdzie kiedys rozci~gala si~ 
zgielkliwa gmatwanina straganow, czyli na Krakiedalach. Hotel jest nowy, 
nowOczesny i zeby wszystko sit( zgadzalo kontakty wypadaj~ ze Seian. 
Sposob na otrzymanie miejsca w tym hote1u opisal mi zawczasu kolega, 
mozna wi~ nazwae to, jak w taternictwie, wariantem Romana L. 

Wariant oparty jest na trafnym zalozeniu, ze czlowiek dociera do 
Dworca poinym wieczorem i re nikt ita niego nie czeka. (Spoinie more si~ 
pocillg, . albo telegram, albo i jedno i drugie). W tej sytuacji nalezy 
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isc do hotelu na Krakiedalach i tak dlugo wymachiwac sluzbowym 
paszportem, aZ si~ wreszcie otrzyma przepustk~ , na podstawie ktorej 
Iducznica wyda Iducz od numeru. 20 do 25 karbowancow za dob~; zaleznie 
od tego, jaki pokoj jest wolny. I placi si~ to z wlasnej kieszeni nastwnego 
dnia, tj. po podj~u diet, ktore sklldinlld nie obejmujll oplat hotelowych. 
Potem moina sprobowac wytoczyc proces: instytucji macierzystej, PKP, 
rninisterstwu IllcznoSci ... MoZIiwoSci wyboru Sll znaczne, wlllczajllc w to 
Histori~ , ale wariant Romana L. nie przewiduje wytaczania procesu. 

. Ja spo:&tilem si~ o calll dob~. Albo 0 dwie. Albo 0 trzy. Bo to zale:iy jak 
liczyc, a tajemnica tego rachunku spoczywala na dnie szklanek po herbacie 
pracownikow wydzialu zagranicznego Polskiej Akademii Nauk i zostala, 
wraz z fusami, wylana przez sPCZlltaczki. Tak spoiniony usilowalem 
ominllc wariant Romana L. i diretissimll dotrzee do hotelu George'a. Co 
tez, przy pomocy Gucia, ktory zaplacil za taksowk~ , uczynilem. Na nic si~ 
to nie zdalo. Odprawiono mnie z kwitkiem, jako iz nikt nie wiedzial 0 tym, 
Ze mam tu zaistniec. Stan lliem sobie tedy w hallu i zastanawialem si~ usiInie 
nad tym, gdzie by tu Moina w spokoju ducha zapaJic papierosa, bo to wy
dawalo mi si~ spraw~ nie cierpillcll zwloki. (Nastwnego dnia dowiedzialem , 
si~, Ze palic wolno na ulicy, w parkach, w k1ozetach, w prywatnych rniesz
kaniach, w swoim numerZe w hotelu. I na tym koniec.) Stalem tedy i ma
rzylem 0 papierosie, Gucio polecial do automatu telefonicznego szukac 
noclegu dla mnie, a przez hall przewalal si~ tlum W~grow. I wtedy podeszla 
do mnie panienka, ktora byla odprawila mnie z kwitkiem i zapytala, czy 
mam na pewno paszport sluibowy. Co tei jej natychmiast dowiodlem 
naocznie, dokladajllc jeszcze kilka papierkow, z ktorych wynikalo, ie 
Akademia, Ze Biblioteka, Ze sluiba, a nie druzba. To sobie obejrzawszy, 
panienka skierowala mnie na Krakiedaly, czyli za jedyne moZIiwe uznala 
przejScie w ariantem Romana L. Co nie znaczy, Ze wiedziala, co to Sll 
Krakiedaly i jakie sll zaloienia wariantu opracowane przez mega koleg~. 

Mimo sniegu z deszczem, wierny Gucio pomaszerowal ze mnll przez plac 
Mariacki i calll Legionow. I dopiero kiedy upewnil si ~, ie dostan~ pokoj 
ruszyl do ktoregos ze swoich kolegow gimnazjalnych, co rnieszka tam, 
gdzie diabel mowi dobranoc, czyJi tui: pod Sknilowem. 

II 

Tak wi~ w czwartek okolo 22.00 zacZlllem si~ zastanawiac, czy za:iyc 
srodki nasenne, czy tei wyjsc do rniasta. W koncu uznalem, ie jdli polkn~ 
reladorm i magadon oraz zamowi~ budzenie na pol do osmej, to mog~ 
wyjsc na trzy kwadranse. Akurat tyle, by dojsc na Akademick~ i popatrzee 
na dom, w ktorym mieszkala Irka Z. 

Kilka lat temu z "Zeszytow Historycznych" dowiedzialem si~, ie Irka 
rnieszka w Kalifornii. Ale nie zdobylem si~ na napisanie 'listu. ("Szanowna 
Pani, pozwalam sobie skrdlic do Niej slow tych niesrnialych par~. Wiosnll 

'. 
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1939 r. calowaliSmY si~ w szkolnym ogrodzie i jest Pani pierwSZll 
dziewczynll, ktorll calowalem naprawd~. Wywarlo to na rnn ie wowczas 
ogromne wrai:enie. Wi~ksze niz moment, kiedy na Pani imieninaeh pqjawil 
si~ ojciec Pani w calej okazaloSci swego general skiego munduru i przywital 
si~ z kai:dym z nas jak gdybysmy byli dorosli . A mielismy dwanaScie do 
pi~tnastu. Najbardziej durnny bylem jednak ze szczegolnego wyrom ienia: 
bylem jedynym ehlopcem z naszej k1asy, ktorego ehciala Pani zaprosic ... " 
Nie, no list bez sensu. Irko, Irko zostafuny tam, na ScieZkach ogrodu 
szkoly im. Zofii Strzalkowskiej, albo na spaeerze: przez ChorllZcZYzny, 
obok Ossolineum w gor~ ku Cytadeli. Mieszkala tam Twoja przyjaciolka, 
Danka, ktorll my, ehlopcy, nazywalismy "adiutant trzy h oki z tylu". Czy 
wiesz, ze nasza szkola byla zalozona w 1895 r. jako pierwsze w Galieji 
Zenskie gimnazjum? Nie pensja, leez wla&nie normalne gimnazjum.) 
Troch~ rnnie w planie tego spaceru niepokoil fakt, lZe paszport zosta

wilem w recepcji pod zastaw jutrzejszej zaplaty, ale uzmilem, Ze przepustka 
do hotelu moi;e ujsc za dokument. 

III 

Iks Siostra twierdzi , i;e jest em sentymcntalny. I ze sentymentalni Sll 
wszyscy m~zezyini. Czego ona nie lubi. 

Wybaez - odpowiedzialem - ale wolalbym, 0 ile to tylko mozliwe, bys 
w stosunku do mnie ufywala taksonomii innej niz "wszyscy m~zezyini". 
Nie przemawia przeze mnie pycha, ale kategoria "wszyscy m~zczyini" 
pasuje do dekretu 0 powszechnej mobilizacji. 
Sk~dinlld cz~c m~zezyzn to zapewne ludzie sentymentalni. Nigdy nie 

zastanawialem si~ nacltym, czy nalez~ do nieh. Wedle mego rozumienia 
sentymentalizm nie jest sprawll placzliwej uczuciowoSci - co trud no byloby 
mi przypisac -Ieez sposobem widzenia i opisywania swiata. Nie wydaje mi 
si~, bym byl sentymentalny w tym rozumieniu, ale nie rnnic 0 tym 
wyrokowac. 

Dawno temu Ronsarda powiedziala mi: dlaezego tylu uroczyeh eynikow 
w 16i:ku zmienia si~ w placzliwych werter6w, a na odwrot nigdy? 

Zapytalem, ezy mam powiedziee cos eynieznego, ale odpowiedziala, ze 
nie i dodala: 

- To jedna z twoieh nielieznych zalet. 
- Co? 
- To, i;e tak naprawd~ wcale nie jesteS cyniezny. Co gorsza, masz 

zasady, a to bywa zupelnie nie do zniesienia. 
- Deh, tak niewiele - odpowiedzialem. 
No, bo po pierwsze, co niby mialem odrzee, a po drugie, calosc jej 

wypowiedzi wydawala mi si~ troch~ niezborna. 
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IV 


Wi~c wyszedlem z hotelu. Wci~ wialo i padal snieg z deszczem. Robilo 
si~ nieco cieplej. 

Ale nie poszedlem na Akademickll, gdzie mieszkala Irka, a naprzeciw, na 
tyro samyro pi~trze Zdzisiek F. z dziesilltej budy, kt6ry zginlll w 1942 alba 
1943 roku. Raczej nie w Europie. 

przez Waly Hetmanskie doszedlem do placu Mariackiego i skr~lem 
w Sobieski ego. Tak mi nagle wyszlo, Ze nasamprzOd powinienem poszukac 
choeby sladow boZnicy Zlotej Roi}' (Szoszana Zachawa). Chyba si~ to 
wszystkim naieiy. Ojcu, Matee. Nawet mnie. Ostatecmie tu rozwini~to 
przede rnnll zw6j Pisma, tu srebrnll rllczkll wskazano mi fragment, ktory 
mam odczytac na glos. Tu zostalem - w kai:dym razie przed obliczem Pana 
- uznany za doroslego, to maczy odpowiadajlleego za swoje uczynki. Byl 
rok 1939, poehmumy dzien listopadowy. 

I tylko nikt nie wiedzial, Ze wedlug ludzkich rachunkow jest juz po 
herbacie. Wszyscy mysleli, ze to mala, nieprzyjemna przerwa, ktora 
skonczy si~ na wiosn~. No, moZe latem. 
Troeh~ bllldzilem, bo na Blacharskiej stoi jakis parkan, kt6rego sobie nie 

przypominam, a brama obok zamkni~ta jest na glucho. Ale po chwili, idliC 
ku Podwalu zobaczylem puste miejsce i tylko jednll wznoszllCll si~ wysoko 
Scian~ z zamurowanymi wykuszami okiennymi. Na jednym gotyc
ko-renesansowym wykuszu ktos napisal grazdankll: haraz. Na drugim 
seree przebite strzalll i lacinkll: Love hippy. U stop Sciany zdllzyly 
wyrosnllc dwa drzewa. Wi~c tyle osillgn~li do spolki: Austriak-ideolog, 
poslusm y mu narOd poet6w i myslicieli oraz anonimowi milosnicy 
samochodow i hipisOw. 

Postalem chwil~ i powiedzialem: Panie, w ktorego nie jest rni dane 
wierzyc, Ty wiesz, ze to jest moja prywatna Sci ana Zachodnia. Tu 
moglbyro stac i plakac. Ale nie plakalem. Postalem niemy w sobie. Pot em 
odmowilem Szema: Sluchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jest 
jeden. I ~:-zez Serbskll, Rynek, Pytc ~atedralny, przez Ruskll i Waly 
Hetmanskie wrOOlem do hotelu. 

Padal deszcz ze sniegiem. 
Srodki nasenne zacz~1y dzialac i po przeczytaniu kilku stron Musila 

zasnlliem. 
Nast~nego dnia poszedlem jeszcze raz w to miejsee, by w swieUe 

dziennym sprawdzic, czy si~ nie pomylilem. Tym razem od placu Bernar
dynskiego i Walowej, tak jak chodziliSmY z ojeem, wi~ trafilem od razu. 
SCiana stala rownie wysoka jak minionej noey, jak na pocZlj,tku XVI 
wieku. 
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v 

W pi'ltek po poludniu zasypialem nad szkicem Wiktora Hahna 0 Samue

lu Zborowskim. Dziwaczna to lektura, ale jeszcze dziwniejszy jest powOd, 
dla kt6rego po ni'l si~gn'llem. 

Okazalo si~ mianowicie, Ze bardzonie lubi~, gdy si~ mnie nie dopuszcza 
do katalog6w. Nie, Zeby ze wzgl¢6w zasadniczych, choe i te moina 
nazwac bez trudu, ale przede wszys'tkim dlatego, ze bobrowanie po 
katalogach uwazam za jedn'l z nielicznych przyjemnosci zwi'lzanych z tym 
zespolem zachowan si~, za kt6re na calym swiecie humaniSci otrzymuj'l co 
miesi'lc, lub co rok okrdlon'l - dla danego kraju i danej kategorii 
sluzbowej - sum~ pieni¢zy. Kiedy wi~ mila, uprzejma i przystojna 
panienka powiedziala mi, bym dal jej spisy tytul6w, 0 ktore mi chodzi i po 
chwili przydiwigala trzy szuflady, poczulem si ~ jak maly chlopiec, ktoremu 
miast spodziewanej kolejki na szynach wr~czono jeden odcinek szyn 
i w~glark~. (P6iniej zrozumialem, Ze wr~zaj'lc mi calc szuflady, panienka 
i tak przekroczyla swoje kompetencje.) 

No, to juz z samej zloSci nie przep uScilem ani jednej fiszce . A kiedy 
okazalo si~, :le ksi~zk~ H ahna mog~ dostac szybciej nii czasopisma i Ze 
cz~sc czasopism jest gdzie indziej, to zacZlllem od tego nieszcz~snego 
Samuela Zborowskiego, kt6ry jest nudny w wykonaniu Wiktora Hahna, 
nudny w wykonaniu Hanuszkiewicza i - podejrzewam - nudny w wykona
niu samego Slowackiego. 

Ale przcdtem jeszcze zalatwilem wszystkie sprawy, kt6rc moina okrdlic 
mianem akrcdytacji i, okolo poludnia, tryumfalnie wy1'ldowalem u Geo
rge'a, kt6rego to tryumfu opr6cz mnie jakos nikt nie zauwazyl. 

i tym razem zacz'llem swoj'l pielgrzymk~ na dobre. Raz jeszcze, jak 
wspomnialem, na Blacharsk'l. Potem Akademick'l, Romanowicza, przeci'lC 
Zyblikiewicza i przez K'lcik na Jablonowskich. (Jablonowskich w tym 
miejscu poszerzono, a kawalck dalej , na Zielonej przebito przedluzenie 
Konopnickiej wychod Zllce wprost na hal~ sportow'l i kryt'l plywalni~ .) 
Potem w g6r~ Zielon'l obok sklepu Mincerki, za kt6rym zaczynaly si~ 
ogrody i boiska szkoly. Sklepu Mincerki, rzecz jasna, nie rna, szkolnych 
boisk i ogrod6w te:i nie, ale szkola stoi. Potem przez Zamoyskiego na 
Kochanowskiego, w d61 do Batorego, obok Kasy Chorych na Fredry 
i obiad w Romie. W Romie mieScl si~ dietetyczny_bar samoobslugowy. l est 
zreszt'l rzeczywiScie samoobslugowy. A w Szkockiej prawdziwa - i chyba 
jedna z nielicznych - prawie-kawiarnia. 

J a bym jednak na murach Szkockiej przybil tablic~ z napisem: Tu 
w latach ... powstawala przy stoliku kawiamianym slynna " Ksirga Szkoc
ka", i:artobliwe zwierciadlo problem ow, rozwi'lzan i wielkosci polskiej 
szkoly matematycznej. 

Regina opowiadaIa mi, Ze w 1941 r. okazalo si~, iz wlaSclciel Romy od 
dawna byl agentem hitlerowskiego wywiadu. A ja pami~tam, ze w Romie 
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byly wspaniale lody ka~owe i i:e od ojca naj latwiej bylo wyci'lgn'lC 50 
groszy (suma niebagatelna) gdy w bocmej salce gral w karty. 

VI 

Ogromne przestrzenie dla wyrywaj'lcego si~ spod opieki dziesi~o
dwunastoletniego chlopca. Obszar mi¢zy Poh ulank'l, Zni.esieniem, Wyso
kim Zamkiem, basenem na Zamarstynowskiej, cmentarzem Janowskim, 
mi¢zy Kaiserswaldem a Zelam'l Wod'l, mi¢zy cmentarzem Lyczakowskim 
i cmentarzem Drl'lt a Dworcem Glownym Sll de facto niewielkim miastem. 

Cala moja pierwsza w¢rowka nie trwala chyba godziny. A zatrzymywa
lem si~. Na Romanowicza pod II-tym, na Kochanowskiego pod 27-tym. 
I tu i tam wszedlem na drugie pi~tro, a na Romanowicza wszedlem rowniez 
na podworze, by zobaczyc powyginane resztki r~cznej windy, przy pomocy 
ktorej Mila lub jej narzeczony Misku wci~gali w~giel. Kr~cenie korb~ 
imponowalo mi 0 wiele bardziej, niz naciskanie guzika w dostojnej 
i powo!nej windzie dla "panstwa". 

Z Romanowicza na Kochanowskiego przeprowadzilismy f>i ~ , kiedy 
mialem siedem lat. ' 

Moglbym wi~c podzielic moj~ pami~c. Na przyklad : ogrOd botanicmy, 
Ruta W. , pokoj sniadaniowy na rogu sw. Mikolaja i ... (Dul~bianki?), 
sluz~ca Mila, matura HeIi, corki ciotki Rozi z Delatyna - to wszystko 
nalezy do Romanowicza. Potem jest ul~ca Kochanowskiego. A potem 
miejsce zamienia si~ w czas. MobiIizacja, obl~zenie Lwowa; z Jurkiem M., 
ktory mieszkal na Zamoyskiego pod 10-ym, postanowilismy przedostac si~ 
do GrOdka Jagiellonskiego, gdzie toczyla si~ bitwa z Niemcami, ale juz na 
Batorego zlapala nas jego matka i nidwiadoma naszych planow zap~dzila 
do kolejki po mi~so. Budowanie barykad. Milczenie radia 19 wrzesnia. 

I dwa ostatnie wspomnienia. 
10 kwietnia. Idziemy - matka, Zygmunt, moj najstarszy brat i mecenas 

Kaufman -do prokuratury Zeliemodoromego Rejon u przy ul. Brajerows
kiej by wyjasnic, dlaczego aresztowano ojca. 

Mamo, nie gniewaj si~, ja wiem, i:e to bylo tragiczne, ale caly ten pomysl, 
a juz w szczegolnoSci ten adwokat (czy zdawal sobie spraw~, ze dokonuje 
bohaterskiego wyczynu, czy tez uwaZaI, i:e nadal normalnie wykonuje swoj 
zawOd?), caly ten pomysl byl z innego swiata. A pierwszym rezuItatem 
naszej interwencji bylo to, ze obywatelka prokurator tegoz wieczora 
wprowadzila si~ do naszego mieszkania. 

Potem swit nad Filipkowk~ . Siedzimy w ci~zarowce. Mama, ja i mlod'y 
soldat. I czekamy. Potem doladowuj~ m1od'l kobiet~ z dwoma chlop
czykami i jedziemy na Podzamcze. Z zaryglowanego wagonu towarowego 
nie widac ani dworca, ani Wysokiego Zamku. 

Ta periodyzacja pami~ci jest wzgl~dna. Obejmuje pewne jej obszary; nie 
dotyczy innych. 
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Na przyklad weteranow Powstania Stycmiowego. Po prostu ich pami~
tam. I tyle. Nale4 do caloSci, a nie do jakiegos jej fragmentu. Tak jak do 
caloSci nalezy niemal bezbl¢na pami~c topografti. Nie wnialbym powie
dziee, w jaki spos6b, bez cienia wahania trafilem przed Ogroo Jezuicki do 
cerkwi sw. Jura, a potem na uli~ Bema (gdzie mieszkala ciotka Ruchla, 
lub - jesli kto woli - Rachela). I to mimo, Ze na rogu Grooeckiej i Bema nie 
rna sladu po skladzie drzewa, ktbry naleZaI do ojca i jego brata, i w ktorym 
pracowala jedna ze staropanienskich c6rek ciotki Judyty z Zamoyskiego; 
ta mlodsza, weselsza. Po prostu wiedzialem jak isc. Tak jak tegoz dnia, id1lc 
wieczorem od strony nowego parku przy Zelamej Wodzie przez now1l 
Zielon1l, nagle w pewnym momencie wiedzialem, ze majduj~ si~ u wylotu 
Tamowskiego. Wiedzialem i tyle. I tylko nie pami~tam , czy pani Terlecka 
mieszkala na Tamowskiego pod 30-ym czy pod 32-gim. 

Calll ~ wypraw~ odbylem w niedzicl~ i jeszcze do niej wr~. A na razie 
trzymamy przy pilltku. 

Periodyzacja pami~i w niewielkim stopniu uwzgl¢nia sil~ konkretnych 
wspomnien. W Wysokim Zamku Lem do najtrwalszych "obrazOw" swego 
dziecinstwa zali.cza sklep z zabawkami Klaftena oraz stukot kopyt 
konskieh na drewnianej kostce, ktor1l wylozona byla jezdnia mi¢ zy . 
Uniwersytetem a Ogrodem Jezuickim. Ja teZ, mimo Ze w przeciwienstwie 
do Lema nie lubilem Ogrodu Jezuickiego. I byloby nieprawdll, gdybym 
powiedzial, Ze wspomniane przed chwil1l wydarzenia z Brajerowskiej, 
Filipkowki czy Podzamcza pam~tam silniej od owego stukotu kopyt po 
drewnianej jezdni. Co gorsza, na nie bym tego stukotu kopyt l1ie zamienil. 
Bylo i jest w tym cos cudownego, niezwyklego. Pi¢dziesi1lt lat XX wieku 
i kopyta konskie na drewniancj jezdni! A wywozki Sll w XX w. normalne 
i nie ma w nich niczego eudownego. 0 ile wiem, jako sposob roz
wi~wania problemow politycmych, wywozki stosowali Rzymianie (po 
zburzeniu Swilltyni i w szeSCdziesi1lt lat potem, po upadku powstania Bar 
Kochby), i zupelnie niezalemie od nich, w XII i XI II wieku Mongolowie. 
Co prawda Rzymianic wymyslili jeszcze par~ innych rzeczy, zas Mongolow 
nie chcialbym obraZac niestosownymi porownaniami.. . Zresztll historia jest 
kiepskll pocieszycielkll wywozonyeh. Wi~c wracam do pi lltku. 

VII 

Nie wiem jakby to mialo 0 mnie swiadezyc, ale lubilem swoj1l szkol~. 
Jedynll koleiankll szkoln1l, ktorll udalo mi si~ spotkac po wojnie jest 

Maja. Niedawno widzielismy si~ na jakims zebraniu w auditorium 
maximwn gmachu Fizyki. Kiedy po zabraniu glosu wr6cilem na miejsce, 
Maja odwr6cila si~ ku mnie i powiedziala: nie przynosisz wstydu szkole 
im. Strzalkowskiej. 

Mam nadziej~, Ze w sumie, ta nie istniej1lca szkola nie pot~pi mnie. 
Sklep Mincerki byl nieodlllcmy od szkoly. R1lczki, stalowki, zeszyty, 
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cyrkIe, kredki , raderki. No i S wiat Przygod, Karuzela, Harry Dickson, Lord 
Lister, Sieriant King z Krolewskiej Konnej. Mincerka pozwalala przegl~dac 
te skarby bez obowi~ku kupowania. MoZe nas lubila, moze wiedziala, i:e 
i tak wyjdzie na swoje, moi:e i jedno i drugie. Sklep Mincerki byl swoistym 
klubem jedenasto- i dwunastolatkow. Jedynym kl ubcm towarzyskim, do 
jakiego udalo mi si~ nalezee. 

I rOOzice, i szkola zwalczali te lektury (slowa komiks jeszcze nie znano; 
zreszt~ byly to nie tylko komiksy). Ale prawd~ mowi~c, niemrawo. 
Najpewniej i rOOzice i nauczyciele Slldzili, i:e lektura Harry Dicksona jest 
strat~ czasu, ale ich upomnienia peine byly rezygnacji . Wiedzieli, i:e tej 
bitwy z polllczonymi silami Mincerki i Lorda Listera nie wygraj~. 

Z Mincerk~ willie si~ jedno bardzo silne i wai:ne wspomnienie. 
Po glosnym przemowieniu Slawoja, w ktorym uiyl on oslawionego 

zwrotu "bojkot gospodarczy - owszem", kuratorium najwidoczniej kazalo 
- mowi~c dzisiejszym j~ykiem - przeniesc je do szk61. W mojej klasie 

. zadanie to przypadlo w udziale naszej pani 00 polskiego. 
Pani Terlecka byla jedynll prawdziWl! nauczycielkll, jakll mialem w iyciu. 

Przed tamtll wojnll byla w PPS-D, potem w P.O.W. Cz~sto prowadzila nas 
do dworku, w kt6rym zatrzymywal si~ Pilsudski jako komendant Strzelca. 
Nie pami~tam j ui , czy dworek ten naleiat kiedys do rOOziny jej m~ia, czy 
tei do jej rodzicow. Dla niej te wycieczki miaty zapewne charakter 
pielgrzymki do sanktuarium bohaterskiej mlodoSc1. Ale poniewai: nie 
robila tego z namaszczenicm Oak si~ rzekto byla znakomitym pedagogiem), 
wi~ lubiliSmY te wyprawy, het w g6r~ uliCll Ziclonll i potem gdzid 
w stron~ parku Zelazna Woda, wlaSclwie za miasto. 

Otai przemowienie pani Terieckiej 0 bojkocie gospodarczym Zyd6w 
bylo kompletnym niewypalem. Nasza biedna pani wila si~ nieporadnie. 
A ja po raz pierwszy w Zyciu doznalem owego strasznego uczucia 
dzieci~o-mlOOzienczego wstydu za osob~ doroslll, ktorll si~ kocha lub 
szanuje. (Opisat to Salinger, w ktoryms z opowiadan 0 Franny i Zooey.) 

Wlasnie przy okazji tego bojkotu padto nazwisko Mincerki, choe wca1e 
nie wiem, czy byla ona "z Niemcow w szlafmycy", czy tei: "miata cadyka 
w rOOzie" . Mysl~ , Ze pani Terlecka tez tego nie wiedziata. 

No i tyle. Gmach szkoty stoi i nawet mieSc1 si~ w nim szkola. A sklepu 
Mincerki nie rna. 

VIII 

Moi:e jednak cos dodam. 
Dziecinstwo sp¢zilem w SWlecte, w ktorym istnienie antysemityzmu 

bylo czym:\ w pewnym sensie normalnym. Ale byl to tei swiat, ktory 
uznawal prawo do innoSc1. Moi koledzy-chrzeScijanie nigdy nie telefono
wali do mnie w niedziel~ , czy w dniu Boiego Ciala. I wid~ w tym dowoo 
wzajemnego szacunku, a nie dyskryminacji. 
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Wiedza 0 istnieniu antysemityzmu miala roine skutki. W tym rowniei: 
zabawne. 

Uczylem si~ dobrze i bez trudu. Ale jedynym przedmiotem mojej troski 
bylo miee jedynk~ z gimnastyki. ledynk~, tzn. bardzo dobrze. Bo jesii Zle 
gimnastykowal si{: czy partaczyl w futbolu, powiedzmy, Tadzio T ., 
znaczylo to tyle jedynie, Ze Tadzio jest ciapa. Ale gdybym Zle gimnas
tykowal si~ ja... 0, to inna sprawa. Gralem w noinll czy w dwa ognie 
z jakims niejasnym poczuciem, Ze kopi{: i biegam za zbiorowosc, za ktorll 
czuj~ si~ odpowiedzialny. I mialem jedynk~ z gimnastyki. Co sobie po dzis 
dzien chwal~. (Dbalem tei: 0 to, by nie miee "bardzo dobrze" z zacho
wania, b6 to znaczyloby, Ze jestem prymusem.) 

I historyjka, ktorll opowiedziaJ mi Gucio Syberyjski, kiedy w sobot~ po
szlismy na Zamarstynow, gdzie pokazal mi swoj dom i swojll- piCltll - bud{:. 

Syn dyrektora Guciowego gimn azjum byl ONR-owcem. Paradowal 
w deldu, z laR i mieczykiem Cllrobrego w Idapie. Ktos mu kiedys 
powiedzial: Ta pani Edku, ta wyjul by pan ten parasul z Idapy, bo jeszcze 
jakis batiar panu przyleji. 

Na co pan Edek odpowiedzial: T a mnie tu, na Zamarstynowi, wszyscy 
Zydzi znaju. Mnie tu nikt nie pozwoli dotknlle. 

Roine rzeczy moma 0 przedwojennych ONR-owcach powiedziee, ale nie 
to, Ze byli odwaZni w pojedynk~. Preferowali taktyk~ dziesi~u na jednego. 

o ile pami{:tam, gatunek podroi: uznaje cos takiego jak przypisy. Wi~ 
na zasadzie przypisu. 

Pierwszym polskim uniwersytetem, na ktorym jako argument polityczny 
i symbol pojawila si{: gruba laska byl Uniwersytet lana Kazimierza. 
Laskami zacz~la si~ poslugiwae ok. 1910 r. mlodziei: narodowo-radykalna, 
tyle, i:e ukrainska. Bardzo byli tym wszyscy zgorszeni. Pom iej niektorzy 
jakos si~ przyzwyczaili, a laski zmienily narodowose. 

IX 

Wieczory Pilltkowy i sobotni wl6czyIiSmY si~ z Guciem po midcie. 
W pilltek ja go oprowadzalem po Romanowicza, Zielonej i Kochanow
skiego z przylegJosciami. W sobot~ on mnie po Zamarstynowie. 

OdGucia dowiedzialem si~, i:e rabina Kahane, ktory uczyl mnie 
w szkole religii, ukrywal w swoim palacu metropolita Szeptycki. 

Nie pami~tam jui:, gdzie przeczytalem, Ze kiedy metropolita spotykal si~ 
ze swoim bratem-generalem, to rozmawiali po francusku . . 

Napisawszy poprzednie zdanie nagle uSwiadomilem sobie, Ze wladyka 
rucki, ktory za papiei:a Klemensa VII podpisywal Uni~, nazywal si{: 
Terlecki. Niewylduczone, Ze Ostap Terlecki, dzialacz ukrainsko-wieden
skiej "Siczy" z lat 70-ych u.w. byl bliskim krewnym m~i:a "naszej pani", 
kpt. Terleckiego, legionisty, kt6ry zginlll, zdaje si~, w 1920 r. 

Ten kawalek kuli ziemskiej zwariowany byl akurat w taki sI>.os6b. 
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x 

"Iris" . Pismo Literackie i Artystyczne. Organ Kola Literacko-Artystycz

nego. Ukazywal si~ w latach 1899 i 1900 najpierw jako miesi~znik, potem 
jako dwutygodnik. 

Kazirnierz Czapelski 't' korespodencji z Krakowa ("Iris" nr 4): "Czaso
pismo akademickie, zalozone w setnll roczni~ urodzin Adama Mic
kiewicza pt. »Mlodosc«, a wi~ organ uniwersytetu krakowskiego i Iwows
kiego, powa;i;ylo si~ w lamach swych wsroo mniej lub wi~j udalych 
artykulow zamieScic rzecz posla Ignacego DaszynsJejego »0 stanowisku 
mlodziezy akademickiej w spoleczenstwie«. Nie poruszajllc treSci artykuru 
przeci~tnej wartoSci (obejmujllcego jednak doskonaly ustw 0 kulcie ... 
nagiej duszy), sam fakt, iZ mlodziez dopuScila do wspOlpracownictwa 
w swoim piSmie socjaInego demokrat~, nie uznajllccgo ojczyzny, narodo
woSci - fakt ten daje sporo do mySIenia, a zarazem wywoluje zupelnie 
uzasadnione oburzenie. Znaczna tez cz~ mlodzie;i;y, na umyslnie zwola
nym wiecu zaprotestowala przeciw temu; uchwaIajllc rownoczemie, nie
znaczoll niestety wi~kszoScill, iz odtlld »Mlodosc« nie moi.e si~ uWaZac za 
organ akademicki, co tez wyraZono w cieplo napisanym z miloSciIi oj
czyzny, choe mole nieco konserwatyzmem zabarwionym IiScie otwartym". 

Jest sobota. Siedz~ w bibliotece na Ossolinskich tylezjako lektor, co jako 
skryba i mysl~ sobie: Marto, Tereso, Gra;i;yno, straszne rzeczy dzialy si~ 
u was, w tym Krakowie! JakieS socjaly, jakies nagic dusze. Gdyby nie 
CzapeJski, pewnie bysmy nie mieli ani ojczyzny, ani Iitcratury. 

XI 

Niedziela byla cudowna. 
Wyspalem si~. 
Przed obiadem bylem w Ogrodzic Jezuickim, przy cerkwi sw. Jura, na ul. 

Bema. Potem Groocckll w dol do Brajerowskiej. Potem Uniwersytet, 
KoSciuszki, pI. Smolki, 3 Maja. 

Po obiedzie przez AkademiCkIl, sw. Mikolaja, Dlugosza do Ogrodu 
Botanicznego przy StaryIn Uniwersytecie. Byl smutny, taki jakim go pami~ 
tam i tylko znacznie mniejszy. Chwil~ szukaJem karniennego kr~gu, przy 
ktorym bawilem si~ z Rulll. Jest. (WSroo cudownych, zmySIonych na og61 
opowieSci Piotra Rawicza, jest i taka 0 Rucie, 0 nim i 0 mnie. Nie pota.fi~ jej 
powtorzyc, chOCby dlatego, i.e fabuly Piotra Sll znakornicie przezen od
grywane. Wspomniana przed chwilll jest wspaniala i zupelnie nieprawdziwa. 
Prawdziwa natorniast jest jegoopowiese 0 Iosie Ruty w Iatach 1942/3. 
Prawdziwa i przeraZajllca; nawet dJa loon mego pokolenia w tej ~ swiata.) 

SnujllC si~ po ScieZkach Ogrodu Botanicznego przypomnialem sobie, i.e 
bywalem . tu rowniez po przeprowadzce na Kochanowskiego; glownie 
chyba w porze kasztanow. To tu przeciez Waldek F., zwany Rudym 
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Napoleonem, powierzyl mi straszliwll tajemni~: jesli si~ chce, by dziew
czynka miala dziecko, nalefy jll poloZyc i mocno ugniatajllc boki dac do 
picia mocz. Tak si~ wlaSnie uczenie wyrazil: mocz. 

Do dzis zachod~ w glow~, jak on na to wpadl. 
Swoje przezwisko Waldek zawdzi~za temu, Ze byl rudy i ZywiJ 

bezmiemy kuit dla Cesarza, 0 ktorym, jak na ucznia trzeciej c:zy c:zwartej 
klasy wiedzial bardzo duio. Co prawda nie byly to informacje tak zbijajllce 
z nog, ani rownie tajemnicze, jak jego wiedza 0 prokreacji. 

Waldek byl ofiarll swego przezwiska i kuitu, jakim otaczal Napoieona. 
Raczej cherlawy, rzuca.1 si~ w wir wszystkich szkolnych bijatyk. I obrywal. 
Nie tylko od Andrzeja B. czy ode mnie, ktorzy bylismy najsilniejsi w klasie, 
ale od wszystkich, z wyjlltkiem malego Wojtka 1. Zaden z nas nie byl na 
tyle inteligentny, by domyslce si~, Ze Waldek byl naprawd~ bohaterski. 
Ruszal do bojld wiedzllc, Ze dostanie, ale wiodla go, siIniejsza od tej 
wiedzy, dzieci~ wi~a mostu Arcole. 

XII 

Przez Supinskiego w dol do zbiegu Pelc:zynskiej, Zyblikiewicza, Stryj
skiej, lablonowskich i sw. Zofii. 

Caracciola na czerwonym Bugatti. 
M usialem wowc:zas mice mniej nii pi¢ lat, bo byla ze mnll nie iadna 

guwemantka, lecz ukochana niania 0 cudownym imieniu panna Buzia. 
Z Brodow. 
Wi~ wlasnie tu, pod opiekll panny Buzi, z balkonu jednego z domow 

przy pI. sw. Zofii ogl~alem wyscigi samochodowe. ledyne, jakie widna
lem w Zyciu. A i tego widzialem niewiele. Tyi~ Co mi¢zy slupkami 
balkonu. Pami~tam ryk motorow, to ie wozy wypadaly z Pe/czynskiej 
i skr~aly w Stryjskll. Ale najsilniej w pami¢ utkwilo mi zdanie: 
Caracciola na c:zerwonym Bugatti. 

Di Di, moja uczona koleianka, co wielbi Freuda i Bachtina, pewnie by 
znalazla w tym jakis klucz i wyjasnila jakll tajemni~. Ale ja mysl~, Ze to 
jest tak jak w Dunazadjadzie Bartha: kluc:z do skarbu jest skarbem. Nie rna 
w tym iadnej tajemnicy, pr6c:z c:zystego zachwytu dziwnie brzmillcymi 
slowami: Caracciola .na c:zerwonym Bugatti. I iadqej wiedzy proc:z tej, Ze 
do takich zachwytow zdoIne jest czteroletnie dziecko. 

XIII 

W g6r~ uiicll Stryjskll ku temu wejSciu do parku, od ktorego skr~alo si~ 
w lewD do piaskownicy. Za piaskownicll cillgn~la si~ cienista zawsze aleja, 
gdzie gralismy w doglido, albo scyzorykami w kraje. 

(M6j zdumiony po dzis dzien zachwyt, Idedy okazalo si~,ie mama 
swietnie gra w hacele. Gdzie i kiedy si~ nauczyla? Na jakims podw6rku 
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zamom ej, Zydowskiej dzielnicy Stanislawowa? W Hochschule fUr M OO
chen, do ktorej nie mogla dlugo ucz{:szczae, bo przeciez wyszla za mllz za 
ojca, majllc szesnaScle lat?) 

Jest L piaskownica i aleja. A w dole staw. Potem obok pomnika 
Kiliiiskiego do piaskownicy na przeciwleglym zboczu i w gor{: na plac 
Powystawowy. Goma cZ{:sc uIicy sw. Zofi i (gdzid tu byla p{:t\a tram
wajowa, ale jej nie rna) i bocm ll u1iczkll w lewo. Wertepy, resztki lasu, 
niemal chalupy, prawie wille. I jest: Zelazna Woda. 

Zelazna Woda. Opaleni zawodnicy mistrza miasta - Czam ych, szmer 
podziwu, gdy na basen wchodzila, 14-letnia chyba wowczas, Basia 
Bittnerowna. A przede wszystkim plywanie. I zawody: kto dluzej wytrzyma 
pod wod ll. Moj rekord - 81 sekund. 

Robi si{: j ui: ciemno. Poszedlem jednak na Dwemickiego pod gmach 
VIII budy, a potem mowu pod gor{:. T u gdzie& powinien bye dworek, 
o ktorym wspomnialem. I w tej samej okolicy kllpielisko Zielone Oko. To 
wszystko nazywalo si{: Snopkowka, ale dla wtajemniczonych topografia 

. byla dokladniejsza: pary i wertepy Filipkowki, K wiatkowki. Ale jest tylko 
nowy park. Chociai: nie - zostaly jakid resztki wertepow, tylko i.e 
w mesztach nie przejd~ po tym blocie. Jest jakas &ciezka. I w tym kierunku 
musi bye Zielona rogatka. Jest jakas szeroka u1ica. Prawda, Gucio mowil 
mi, Ze Zielonll przedluzono i i.e zbudowano nowe osiedla. Wi{:C w dol. I to 
musi, musi bye Tamowskiego. Zgadza si{:. 

XIV 

Tak si{: zlozylo, i.e wi{:kszosc tego, co zwiedzalem w Europie, zwiedzalem 
z Kosi ll. Ale w paru pi{:koych miejscach bylcm sam. W Atenach, 
w Jerozolimie, w l'Argentiere. Sam bylem pierwszy raz we Wiedniu 
i w Holandii. Sam zjezdzalem z Le Grand Monte i w pewnym sensie sam 
z Aiguille du Midi. W pewnym sensie, bo tak naprawd{:, to samoczwart 
z przewoC"likiem. 

Czasem, na przyldad w Delfach, myslalem sob ie, z kim bym tu 
posiedzial i pogadal. Kiedy indziej, na przyklad na Przyllldku Sunion, do 
glowy mi nie przyszlo, by malezc si~ w czyimkolwiek towarzystwie. 

IdllC od Zelamej Wody w gor~ i dalej przez Zielonll i Tamowskiego do 
miasta zastanawialem si{:, czy chcialbym tu bye z kims. Myslalem tez 0 tyro 
w cillgu nast{:pnych dni wl6cz{:g. I w koncu doszedlem do wniosku, ze ni« 
chcialbym tu i teraz bye inaczej niz sam. 

Deh, oczywiScie, przyjechalby,n tu jeszcze raz; przede wszystkim z Kosill. 
Ale majllc juz za sobll caly ten sV'iat pierwszej podrozy, ktorego nawet jej 
wspolczulnose - jesli wcillz trwa - nie moglaby mieSe. 

Ta podroz jest moja i tylko moja. W¢r6wki po mieScie i po dziecinst
wie. Godziny w bibliotece. Pisanie tego wszystkiego, nocll, w hotelu. Ale 
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jeSli moje, wlasne, prywatne, to dlaczego pis~? Bo ja wiem? Glownie 
zapewne dlatego, Ze zasypiam bardzo pofno, a jakos nie wci~gn~lem si~ 
w lektur~ Czlowieka bez wlaSciwosci. 

Kiedys napisz~ dwa pamflety (oczywiScie nigdy nie napisz~): 
- dlaczego nie naleZy ufac ludziom, kt6rzy kontaktuj~ si~ wyl~cznie 

z arcydzielami; 
- dlaczego Moina si~ nie zachwycac wszystkim" czym wypada si~ 

zachwycac. 
Jesli dobrze zrozumialern Krytyke wladzy sqdzenia to zawarta jest tam 

m.in. taka mysl: ~y estetycme (w naszym, a nie Kantowskim rozumieniu 
terminu) Sll to Slldy subiektywne, ktorych cech~ wyroi:niaj~c~jest m.in. to, 
Ze kaidy wypowiadaj~cy dany Slld zachowuje si~ tak, jak gdyby byl to Slld 
powszechnie obowillZuj~cy. 

xv 
Znalazlern si~ na Zielonej, obok szkoly. przez Pola i Gosiewskiego 

doszedlem do Domagaliczow, gdzie mieszkala ciocia (a wlaSciwie kuzynka) 
Rania. Jej c6rk~, Lilk~, mlodsZll ode mnie 0 cztery lata, wozilern w wozku, 
moZe niekoniecznie najde1ikatniej, ale na pewno szybko. Nie zaszkodzilo 
jej to, choe nie posun~lbym si~ dO 'suponowania, ii: wlaSnie dlatego zostala 
lady S. czyli Zon~ sira S. Prywatnie nazywam j~ serow~. Tyly kamienicy, 
w kt6rej mieszkala ciocia Rania, i kuchenny ganek naszego mieszkania 
Sllsiadowaly z sob~. Ale tak naprawd~ to Gosiewskiego, Domagaliczow, 
Ochronek i w ogole caly ten kwartal mi¢zy Zielon~ a Piekarsk~ byl 
ciekawy nie ze wzgl¢ow rod zinnych, lecz z uwagi na asfaltowe jezdnie 
i stosunkowo niewielki ruch. To pozwalalo rozszerzaC zakres wolnoSci, tm, 
jeZdzic na rowerze po coraz wi~kszej przestrzeni. 
Wi~ przeszedlszy obok domu cioci Rani doszedlem do Piekarskiej, 

gdzie niedaleko placu BernardyIiskiego, po lewej id~c w gor~, mieszkal jej 
ojciec, starszy brat mego ojca, wujek Ajzyk. Od niego dostalem w podarun
ku pierwszy modlitewnik i mimo, ii: nie umialem czytac w Zadnym j~zyku, 
odmawialem wieczorem Szema, zaS rano Mode ani z modlitewnikiem 
w r~ku. Bardzo sam sobie imponowalem. Panu Bogu zapewne mniej. 

Na rogu Piekarskiej i placu BernardyIiskiego mieSciI si~ lokal nocny 
o nazwie - nie wiem czy oficjalnej - Piekielko. Tam... 

XVI 

Nie, to tt:zeba zacz~c inaczej. 
Kilka razy do roku ojciec zabieral mnie do Kamionki Strumilowej, , 

a Scisle do Batiatycz pod Kamionk~, gdzie stal riasz tartak i fabryka 
parkietow. Poci~g odchodzil z POOzamcza oketo 6 rano i ojciec uwazal, Ze 
na dworzec jeidzi si~ tramwajem (wlaSnie z pI. BernardyIiskiego). POOob
nie, jak za naturalne uwai:al, iZ jedziemy trzeci~ kl~. Do glowy mu nie 
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przychodzilo, i:e moma zamowic fiakra (mnie moi:liwosc ta rysowala si~ 
niejasno), a tym mniej, i:e - w latach, kiedy mielismy samochOd - moma 
szoferowi kazac wstaC 0 swicie i zajechac po nas. Po prostu uwaial, ze 
tramwaje slu~ do jeZdi:enia niezalemie od tego, ile rna si~ pieni¢zy. 
(Mysl~ tez, i:e ladnych pa~ lat pracowal najpierw na to, by m6c wydac bez 
chwili wahania ild tam halerzy na bilet kolei elektrycznej.) Za rownie 
oczywiste jak poslugiwanie si~ tramwajem uwaial, iZ na miejscu czeka na 
nas stangret Franc z bryczk~ zapr~Zon~ w ulubione kasztany. 

Otoz ktoregos ranka, mialem nie wi~cej niz 7 lat, male:ilismy si~ wlaSnie 
na rogu Piekarskiej. Z "Piekielka" wychodzilo jakieS towarzystwo. Nagle 
uslyszalem wysoki, przenikliwy krzyk. Obejrzalem si~ i zobaczylem, i:e 
krzyczy chwiej~a si~ kobieta w dlugiej sukni. Przerazilem si~, po prostu 
strasmie przerazilem si~. Tak, iz zlapalem ojca za r~k~ - kiedy si~ rna 
siedem lat trzymanie za r~k~ doroslych jest gestem, ktorego si~ swiadomie 
unika - i tak juz doszlismy do przystanku. 

Czy agresja - zupelnie nie erotycma - jak~ bud~ we mnie pijane kobiety 
rna swe zrOdlo w tamtym zdarzeniu? Prawd~ mowi~c, w~tpi~. 

Przez ki lkanaSci.e lat :iylem w sprzeniewierzeniu si~ prawie wszystkiemu, 
co wynioslem z domu i ze szkoly. Ale nawet w owym okresie paru rzeczom 
bylem wieroy. Mi~zy innymi stosunkowi do alkoholu. 

Nie Slldz~, by wszystko, czego mnie uczono w dziecinstwie bylo sluszne. 
Ale wi~kszosc chyba tak. 

XVII 
Czy to moi:liwe, bym caly poniedzialek s~zil w bibliotece? Jest teraz 

czwartek i nie pami~tam, bym trzy dni temu gdziekolwiek lazil. 
We wtorek wykonalem marszrut~ zagranicmego turysty. Kr~ilem si~ po 

Rynku z przylegioSciami. Pod wale, Arsenal, Katedra, Kaplica Boimow, 
Katedra Ormianska. Nawet teraz, przez i:elazne sztachety, czy okna 
~siedniego domu, do ktorego wlazlem. szukaj~ bel vedere, widac wspania
lose jej architektury. Kiedy si~ rna 8 czy 12 lat to po prostu wie si~, i:e 
w rodzinnym miescie jest Katedra Orrnianska. I gdzie jest. I uWaZa si~ to za 
oczywiste. KoScioly. Cerkiew Woloska. Waly Gubernatorskie. Drugie 
gimnazjum, ktorego dyrektor (Buzat?) many byl pod przezwiskiem 
"kupiec zbozowy". Wszedlem na Kopiec Unii Lubelskiej na Wysokim 
Zamku. Znow znalazlem si~ na Rynku. 

o ile mnie pami~ nie myli, to tu - przynajmniej wedle legendy - w tej 
kamienicy, Grzymuhowski ze Izami w oczach blagal krola, by nie zawieral 
pokoju zwanego pOmiej traktatem Grzymultowskiego. 

Adam z Kutna, z ktorym par~ lat temu rozmawialem na ten · temat, 
w trakcie korekty mego przekladu robionego na zlecenie "firmy", twier
dzil, i:e juz wowczas bylo za pomo. Jego zdaniem - a powinien si~ na tym 
mac - nie trzeba bylo wybierac tego choleroego Wazy, ktory marzyl tylko 
o jednym: zeby osi~ na tronie szwedzkim. 
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Takie sobie pogaduszki w trakcie przerwy na papierosa, boo nie umiem 
palic i pracowac. 
Ch~tnie si~ z nim zreszt! zgodzilem, bo od dzicciristwa nie lubilem 

iadnego kr61a po Batorym. W szkole nigdy nie kazano . mi " rozumice" 
Stanislawa Augusta. Totez jego powojenna rehabilitacja budzi we mnie 
odruchowy op6r. Pomijajllc inne sprawy, sentymentalna glupota jego 
list6w do Katarzyny jest przerazaj llca. 

Przyszlo mi to na mysl, bo wJasnie we wtorek, czytajllc "Iris", trafilem 
na recenzj~ Nowaczyriskiego z jakiejs sztuki 0 StanisJawie AuguScie. 
P6Zoiejszy aut or Wielkiego Fryderyka domagaJ si~ nowego spojrzenia na 
ostatniego kr61a, uwzgl¢ nienia przede wszystkim tego, Ze dusz~ mial 
wykwin tnll i strasznie cierpial wsrOO nieokrzesanych Sarmat6w. Koncept 
kiepski nawet na sztuk~ teatralnll. 

Inna sprawa, Ze 6wczeSni Sarmaci nie mogll budzic zachwyt6w towarzy
sko-intelektualnych. Gorzej, ze wyobra:ienia 0 polityce mieli dziwaczne 
(Jagodnie rzecz ujmujllc). Zywili na przyklad niewzruszone przdwiad
czenie, Ze dwory europejskie patrzll na nich ze szczegolnym podziwem i nie 
pozwolll ich skrzywdzic. Polityka zagraniczna przywOOc6w Konfederacji 
Barskiej .. '! 
Wi~ stoj~ przed karnieniCll kr6la Jana i mysl~ sobie: jaki tarn ze mnie 

turysta. 
A jdIi juz koniecznie, to turysta w Nekropolis. 

XVIII 

We wtorek zacZllI si~ z powrotem przyjemny mr6z, a we srod~ po 
poludniu i w czwartek do obiadu bylo nawet slonecznie. 

We Srod~ przez Ogr6d lezuicki poszedJem pod Politechnik~. Potem 
wl6czylem si~ po Potockiego, na Bajkach, 29 Listopada, Nabielaka i po 
jakichS uliczkach, kt6rych nazw chyba nigdy nie znalem. Ale i tak 
wiedzialem, Ze musz~ wyjsc na W61eckll, a stamtlld na Kadeckll, Gor~. 

W jednej z willi n3 29 Listopada mieszkali paristwo V. Pani V. byla 
najbliZsZll przyjaci6lk:ll matki i jej najcz~stsZll partnerkll w koszmamej grze 
pt. remi-brydz. Czasami matka braia mnie z sobll na parti~ rcmi·brydza, 
czemu opieralem si~, bo bylo nudno. Utkwil mi w pami~ obraz. 
W zalanej sloricem willi (pokoj? weranda? ogrOO?) pojawia si~ nagle Lilka, 
c6rka paris twa V. M usiala mice wowczas 18-20 lat. Wysoka -, dla mnie 
6wczesne~0 - niebieskooka blondynka, w bialej, plisowanej spOOnicy, 
w bialej bluzce z marynarskim komierzem, w r~ce rakieta tenisowa, na 
ulicy czeka samochOO. Wpadlem w stan oslupialcgo zachwytu. Lilka V. 
exit. . 

W srod~ ' wl6czll,c si~ po tych ulicach uSwiadomilem sobie, Ze to 
wspomnienie jest jakby scenll z powid ci Scotta Fitzgeralda. Chyba jedyn ll 
w moim Zyciu. 
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XIX 


Wartosc przypisywanego Talleyrandowi powiedzenia, ze kto nie ryl 
przed rewolucjll, ten nie wie, co to jest slodycz rycia, wydaje mi si~ 
wzgl¢na. Nie bardzo wiem, co to jest slodycz rycia, ale podejrzewam, Ze 
nie jest to nic takiego, w czym bym gustowal. 

Wi~kszosc ksilli:ek dowodzllcych, Ze czlowiek ma bye szcz~sliwy jest 
glupia. Czlowiek czasem bywa szcz~liwy. I podejrzewam, Ze niewiele 
wi~j moma na ten temat powiedzie6. . 

Sklldinlld swietnie wiem, Ze zapleczem "sceny z Fitzgeralda" , 0 ktorej 
wspomnialem przed chwilll, byla krzywda spoleczna, nierownosc, bieda. 
Ale Zywi~ przeswiadczenie, Ze wybieramy - 0 ile mOZemy wybierae 
jedynie mj~zy rom ymi rod zaj ami krzywdy i nierownoSci. Sll lepsze 
i gorsze, co nie znaczy, Ze nalery bez protestu aprobowaC te lepsze. AIe 
trzeba wiedziee, Ze Sll lepsze. 

Kiedy, bodaj w sobot~, szlismy z G uciem przez pI. Mariacki , pokazalem 
mu dom, gdzie' mieScila si~ wyporyczalnia ksilli:ek "Vita", do ktorej 
nalezalem. (Pomiej przenioslem si~na Kopernika do "AI fy" .) Okazalo si~, 
Ze Gucio tez mia! abonament w "Vicie". Zwaiywszy ogrom roZnicy 
majlltkowej, ktora dzielila rodzic6w Gucia i moich, fakt godzien jest 
refleksji. 

xx 
Wszedlem na Kadeclcll Gor~ i kluCZllC mi~dzy domami trafilem na 

Stryjskll. 
Nawet park Stryjski jest mniejszy! To juz zakrawa na skandal. Od 

wejscia u wylotu u1. Kadeckiej do irodla, przy ktorym umieszczono zatart ll 
dzis tabli~ poswi~onll "tworcy ogrodow" Arnoldowi R6hringowi, jest 
zaIedwie kilka minut szybkiego marszu. Cudowne ir6dlo: kamienna miska, 
miedziany kurek, z ktorego stale plynie woda. Kolejne guwernantki 
i guwernerzy pilnowali, bym nie pit spocony, co czynilem z podwojnll 
przyjemnoscill: gasilem pragnienie i omijalem zakaz. Jakos Iligdy nie 
dostalem zapalenia plilC, ktorym stale mi grozono. 

W parku pusto. Nie wiem, czy za obu moich bytnosci spotkalem dziesi~ 
osob. Bardzo tez to sobie chwaliJem. 

Z parku wyszedlem na u1i~ wiodllCll ku sw. Zofti; obok zakladu dla 
ociemnia!ych (nie, zaklad dla ociemnialych byl po przeciwnej stronie, a co tu 
bylo?) na Snopkowskll. Na rogu Snopkowskiej i 22 stycznia mieszkal Stasiek 
L. StaS byl mazgaj i niejadek. Przynosil do szkoly wspaniale, obfite snia
dania, ktore podsuwal wszystkim. Czasami, na wielkll przerw~ przychodzilo 
ktores z jc",:> rodzicow, by dopilnowaC Stasiowego jed zenia. Ze wsp6l
czuciem mysl~ 0 m~kach upokorzenia, Jakie musial wowczas przeZywaC. 

Chcialem wyjse na sw. Jacka, ale trafilem najpierw na Tarnowskiego. 
Znow usilowalem przypomniee sobie, w ktorym domu mieszkala pani Ter
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lecka: poniZej r:z.y POWYZej sw. Jacka? Na pewno po parzystej stronie. 
Wi~ w sumie mi¢zy 30 a 42 numerem. Zabawne: nie mog~ sobie 
przypomriiec domu, a pami~tam , Ze schody zaczynaly si~ przy lewej Scianie 
klatki. 

Przez sw. Jacka na Oficerskll. Tu gdzies mieszkal plk. G. z zonll, 
czterema sYnami i c6rkll. Pulkownika nie m alem, zas historia pani G. i jej 
pi~orga doroslych dziOO nie nalezy do tej podr6zy. Naleiy do innej, tej, 
ktora zacz~a si~ w zaryglowanym wagonie towarowym na Podzamczu. 

XXI 

Teksty Irzykowskiego z 1906 r. 
Zenujllce wiersze, nijakie opowiadania. Oramaty i wiersze wydane 

w 1907 r. w Stanislawowie u Staudethera. Chwalilje w 1907 r. w "Naszym 
Kraju", St. Garysz, kpiliC z tych, ktorzy nie rozumieli Paluby. W tymie 
1907 r. Irzykowski pisze w Brzezanach dramat w 3 aktach. Kamerton 
imierci. Kolejny niewypal. . 

A w 1908 r., wlaSnie w "Naszym Kraju" publikuje arcyciekawll recenzj~ 
z Wizerunku ... Grzegorza Glassa. I w sZeSC tygodni poiniej Dwie rewolucje. 
Kto w koncu jest autorem powiedzenia 0 Mlodej Polsce, ktora posiwiala 
w jednll noc? 

W "Iris" pro~ filozoficznll pt. Fragment z chaosu stworzenia swiata 
opublikowala ... Lucyna Cwierciakiewiczowa. Ale cenimy jll nie za to, lecz 
- jak wiadomo - za slynnll ksillZk~ kucharskll. K t6res z jej wydari zawiera 
nieSmiertelne zdanie: "Nauka poszla naprz6d: rosolu juz si~ nie szumuje". 

W recenzji z ksi~ Glassa Irzykowski pisze 0 "genialnym wiedenskim 
psychologu dr Freudzie". Sklonny jestem przyznac, Ze w 1908 r. byl to s~ 
oryginalny. 

o opublikowanym w "Iskrze" programie rosyjskiej partii socjaldemo
, icratycznej, R.S.-O.P.R., czytelnicy popoludniowki "Wiek Nowy" mogli 

si~ dowiedziee jut 10 lipca 1902 r. Zachodzi domniemanie, ze do info rmacji 
_ tej nie przywillzali naleiytej wagi. 


A Womela chyba jednak istniaJ. I co gorsza pisal opowiadania. 


XXII 

W czwartek pojechalem do Kamionki. 
Nie zlosc si~ Ojcze: kolo Teatru Wielkiego wsiadlem do taksowki . Ale 

z Kamionki do Batiatycz i 'z powrotem szedlem piechotll. I wieczorem 
z Podzamcza tez wracalem "na piszki". 

Przyznasz Tato, Ze Kamionka nie byla niczym szczeg6lnie urokliwym. 
I nadal nie jest. Zapewne nalezy do tych licznych na calej kuli ziemskiej 
miasteczek, ktore zawsze i we wszystkich okolicznosciach Sll obskume. 
(Marianna twierdzi, Ze Heraklion na KrOOe jest tak brzydki, iz nie sposob 
tam wytrzymae kilku godzin.) 
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Ty bys mi pewnie, Tato, mogl powiedziee, kto projektowal koSciOI 
w Kamionce. Zeby na raz neo-romanski , neo-gotyeki i neo-renesansowy, 
to jui przesada. Nawa glowna jest zreszt~ zniszczona, a w nawie bocznej 
mieSci si~ jakis magazyn. Ocalal ogromny, ukrzyi owany Chrystus na 
wiei y. I nawet robi to wrai:enie. 

A w Batiatyezach ... 
Nazywa si~ teraz Kombinat. Ma bram~, strai:nika i budynek dyrekeji. 

Poszedlem do sekretarki dyrektora, powiedzialern, ie jestem synem przed
wojennego wlaSciciela i ie ehcialbym przejsc si~ po tartaku. Sekretarka 
i troje petentow wysluehali tego z przyehylnym zainteresowaniern, a petent
ka powiedziala, ie jej ojciec pracowal tu przed wojn~ na pJaeu i ie rna jego 
fotografi~ przy praey. 

Kiedy przyszla moja koJej, wszedlem do dyrektorskiej sali i wyloiylern, 
o co ehodzi. Stalismy obaj, i dyrektor powiedzial (doslownie): My na rue 
takiego nie b¢ziemy pozwalae. 

WpraWilo mnie to w stan absolutnego zaehwytu, a jui szczegolnie ta 
pierwsza osoba liezby mnogiej. Dyrektora widocznie tei, bo powtorzyl: My 
na nie takiego rue b¢ziemy pozwalae. 

Nie to rue, powiedzialem. Dodalem "do wid zenia" i Wyszedlem. 
Mogibyrn, Ojeze, opisae Ci tego dyrektora, ale bylby to zbyt latwy 

tryurnf. Ostateeznie mogl on bye schludnie ubrany i wygl~dae na abstynen
tao Zmieniloby to niewiele. 

Spojrzalem raz jeszeze przez bram~, na byle jak uloione stosy belek i na 
scian~ z cegiel. Kiedy przerabiald tartak z drewnianego na murowany, 
wlazlem tam, gdzieS na wysokosc drugiego pi~tra, Bog raezy wiedziee 
w jaki spos6b, bo wysoki nie bylern nawet w wieku lllat. Pami~tarn zjak~ 
mieszanin~ zloSci i przeraienia Sci~galeS rnnie stamt~d. A rue posiaid 
iadnego z robotrukow, bo uwaiald, ie to nie ieh sprawa i nie ieh ryzyko. 
MialeS ehyba wowczas dokladnie tyle lat, ile ja teraz, a rnoie byleS 0 rok 
mlodszy. 

Wraealem rozbawiony do Kamionki i staralern si~ wyjaSnie Ci rnecha
ruzm reakeji dyrektora. 

To rue 0 to ehodzi, ie glupcow rue siej~ - sami si~ rod~. I nawet rue 
tylko 0 ielazn~ zasad~, zgodnie z ktor~ za odrnow~ rue grozi nie, a za zgod~ 
Moina oberwae. To bylo gl~bsze : jawilern rnu si~ jako szatan prywatnej 
wlasnosci srodkow produkeji. Przyznasz, ie to dla rnnie raczej pochlebne 
i na pewno zabawne. 

Wr6cilem do Kamionki . Mirno, ii szatan, a moie wlaSnie dlatego, 
spojrzalem raz jeszcze na postae Chrystusa na wypalonej wieiy koScielnej 
i wsiadlem do autobusu. . 

Byla sloneczna, rnroma pogoda, ialuj~, ie dalern si~ skusie temu wlasrue 
odjeidi ajllcemu autobusowi. Trzeba bylo jeszeze pojsc nad Bug. 
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XXIII 


W pi'ltek wybierarem si~ na Lyczakow, cmentarz Lyczakowski i Pohu
lank~ . Ale okazalo si~, Ze bilet powrotny mog~ podstemplowac jedynie na 
Dworcu Glownym. Wi~ mow malazlem si~ pod Politechnik'l, przeszed
lem obok aZurowych od 1939 r. wiez kosciola sw. Elzbiety (mam tylko 
jeden udany przypadek neo-gotyku - koSclOI garnizonowy w Toruniu) 
i m alazlem si~ na Alei Focha. Och, ' ten dworzec z czasbw, kiedy tak sarno 
budowano gmachy parlamentow, oper i dworcOw kolejowych. Z innych 
przykladow tej architektury wniem sobie podi:artowywac - z tego nie. 
A poza tym h.bi~ dewi~ ... Semper Fidelis. 

Z, powrotem na Grooeckiej i przez Bema na Janowsk'l. Najpierw 
szedlem bez celu w gor~. Potem zac~lem szukac choeby resztek cmentarza, 
ale czy Zle szukalem, czy cmentarz m iesiono - nie malazlem. Wi~ 
wrocilem na Janowskll i zac~lem szukac domu, w ktorym mieszkal inny 
jeszcze brat mega ojca, wujek Pinchas i jego zona, ciocia Chana. To bylo 
na pewno ponizej Bema, w jedhej z tych raczej ubogich kamienic. Chyba 
pod 24. 

Wujek Pinchas (moj , brat Dziunek nazywal go stryjem Piotrusiem) 
nalezal z ciotkll Judy1ll z Zamoyskiego do niezamomej cz~Scl rodziny. 
Znacm ie starszy od mega ojca, byl zdaje si~ pechowcem, ktoremu ci'lgie 
wydawalo si~, ze robi swietny interes. Prawie go nie pami~tam, choe dobrze 
pami~tam cioci~ Chan~. I ich troje dzieci: Ro~, Klar~, Dunka. Cala trojka 
w latach 30-ych wyjechala do Palestyny. 

, W naszej rodzinie panowal dziwacmy matrylinearyzm. Wszyscy kuzyno
wie, 0 ktorych tu mowi~, to krewni od strony ojca, ale okreSlano ich 
"wedle matek" . Na ' przykJad "syn cioci Racheli" , alba "cOrka cioci 
Chany". Dla tych, ktorzy jeszcze zyjll, ja jestem przede wszystkim "synem 
cioci Klary", a bardzo rzadko "synem wujka Bemarda". 

Moi kuZ}nowie, a wszyscy, ktorzy i;yjll SIl ode mnie starsi de facto 
o pokolenie, mowill, Ze "wujek Bernard" uchodzil w rodzinie za czlowieka 
m~rego i twardego. 

Mysl~, Ze taki byleS, Ojcze. Domyslam si~ rowniez czegos wi~j . Ze 
byleS nie tylko twardy dla innych, ale i ci~zki dla siebie. Chyba wiem, co 
musi ales przei;yc, kiedy zrozumialeS, Ze dwaj twoi starsi synowie SIl 
"nieudani". KaZdy zresztll na inny sposbb. Zdaje mi si~, Ze krzywdzileS 
Dziunka. W kOl1cU on chcial tylko czytac ksillzki. Nie oszukiwal, nie 
wyrzucal przez okno pieni¢zy. Uwai:al, iZ praca nie jest zaj~em, ktore by 
go fascynowalo. A Ty uWaZales, ze wszystko, co si~ zdobywa w zyciu 
zdobywa si~ ci~zq praCll. I jesli nawet wiedziald ze SIl tacy, ktorym "sarno 
przychodzi" , to ich nie szanowald . Rzeczjednak w tym, Ojcze, ze Dziunek 
niczego nie chcial zdobyc. 

Zdaje si~, Ze z tej goryczy, ktorll Ci~ napelnili starsi synowie zbyt wiele 
nadziei pokladaleS we mnie. Przyrzekam Ci, ze tego bl¢u nie popelni~. 
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XXIV 

Ale bylo 0 dzieciach cioci Chany, a nie cioci Klary. 
Z Roill i jej mlodsZll siostrll, Klarll s~dzilem dwa dni. Raz w 1966, a raz 

w 1978 r. Klara jest wspanialym, zloSliwym gaw¢ziarzem. 
Z wyjlltkiem RoZy, nikt w rodzinie nie wie, ile Klara rna lat. Trudno 

nawet powiedziee, by ukrywala to, chCllc si~ odmlodzie. Nie pozwala jej na 
to pasja gaw¢ziarza. Opowiadala mi np., ie swietnie pami~ta naszego 
dziadka i jak odbyl si~ Slub ciotki Judyty. Poniewai: dziadek umarl w 1905 
r. a Slub ciotki Judyty odbyl si~ wczeSniej, Klara musialaby sl~ urodzie 
w XIX w. Choeby w 1897 r. Do Palestyny zaS wyjechala oketo 1935 r. 
niedlugo po maturze. 

Chcialbym bye prawdziwym gaw¢ziarzem i moc opowiedziee, jak 
wygllldal slub ciotki Judyty. Lub choeby potrafie powtorzye zmyslonll 
opowiesc Klary. 

XXV 

Lata 1942 i 43. Dolek, mlli: mojej kuzynki Reginy zginlll rozstrzelany na 
Lllckiego, bo pracowal w wywiadzie AK. Moj brat Dziunek zgin~1 
w jakims lesie, podczas likwidacji getta w Z6Ikwi. M6j kuzyn Dunek, syn 
ciotki Chany, pracowal w tym czasie w Konstantynopolu, w wywiadzie 
Hagany. 

Do.Iek i Regina mieszkali na pI. Fred ry, bodaj czy nie w tym domu, gdzie 
na dachu byl neon reklamuj'lcy tutki Morwitan. 0 Smierci Dolka wiem 
niewiele. Po cz~sci dlatego, ie Regina nie lubi 0 tym m6wie, a po cz~ 
dlatego, ie wszystkie smierci w Brygidkach czy na L'lckiego, te tysi'lce 
egzekucji mi¢zy 1939 a 1945/46 r. S'l niefabularne. Rozstrzeliwano. I tyle. 
Co t u jeszcze mom a opowi ed zi ee.. . 

Na dzien przed likwidacjll getta w ZOlkwi, a bylo jui: pewne, ie 
likwidacjet nastllPi, m6j brat Dziunek m6g1 przejsc na "aryjsk'l stron~", 
gdzie czekalo nan miejsce w piwnicy u Staszki. Odmowil. 

Wydaje mi si~, ie rozumiem motywy jego decyzji. A moie tylko mi si~ 
wydaje. Z calej rodziny do niego bylem najbardziej przywi'lZ'lny i bardzo 
chcialbym, by bylo tak, jak ja to sobie wyobrai:am. 

A kuzyn Dunek, b¢'lC w Konstantyn opolu dwa razy rozmawial 
z 6wczesnym nuncjuszem papieskim Roncallim. Nie wiem jak (i czy 
w ogale) biskup Ronnl1i wyrai:al si~ 0 moim kuzynie, ale Dunek 
o biskupie Ronca1lim m6wil z estymll. 

Rozmawialem z nim wielokrol.nie w 1966 r. Konserwatywny liberal, byl 
jednym z najinteligentniejszych i.l terlokutor6w w naszej rodzinie. Kiedy 
w 1978 r. pojechalem do Izraela na grob matki (grob ojca nie istnieje), 
Dunek jui: nie i:yl. 

/ 
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Lusia, wdowa pO Dunku, powiedziala mi kiedys, ze ksi lli:k~, kt6ra 
wywarla istotny wplyw na jej :iycie byly Plomienie Brzozowskiego. 

Nie ona jedna. Tamto poicolenie, ludzie dzis po obu brzegach 70-ki jest 
chyba osta tnim, dla kt6rego lektura Plomieni stanowila przezycie. 

W "prawdziwej", opowiadaj~j opowieSci te trzy zdarzenia z lat 
1942/43 - smierc Dolka, smierc Dziunka i audiencja u nuncj usza - moma 
upchac w jed en dzieri. 

Tyle 0 ulicy Janowskiej. Co prawda to dluga ulica. 

XXVI 

Do pierwszej gwiazdy w pilltek wiecz6r, nad placem Goluchowskiego 
i placem sw. Teodora, unosil si~ swoisty gwar. Nazywa si~ to harmider. 

Ci, kt6rzy m6wili i m6will: "no, jedn~ przynajmniej rzecz Hitler zrobil za 
nas...", albo: "trzeba jednak Hitlerowi przymac... " - ci wszyscy powinni 
stan~c na jednym z tych plac6w, rozejrzee si~ i odpowiedziec na pytanie: 
czy 0 to im chodzilo? 

Ci, kt6rzy we wczesnych latach 50-ych z renesansowych nagrobk6w 
kirkutu w K azimierzu robili plyty chodnikowe, powinni p6jsc na dawn y 
cmentarz Orlllt i przekonac si~, jak to smakuje. 

Nawet listopadowo bezlistny, nawet w dzisiej szym stanie, cmentarz 
Lyczakowski jest pi~kny. Bylem tam w sobot~. Szukalem krzyZa - sym
bolicmej mogily powstanc6w 63 roku. Nie m alazlem. 

Potem poszedlem na cmentarz Orl~t. Zachowal si~ tamjeden nagrobek 
in:iyniera Gustawa M iildnera. 

Wszyscy wied~, Ze cmentarza Orl~t nie rna. Malo kto wie, i.e zwloki 
spoczywaj~ce pod plyt~ Grobu Niemanego Zolnierza sprowadzono wlaSnie 
stamt~. A juz nikt nie wie, i.e wraz z cmentarzem Orl~t zlikwidowano 
doszcz~tnie cmentarz strilciw. "Sprawiedliwosc dziejowa" jako nie-istnienie. 

XXVII 

Przez bloniste Scieili dotarlern do czegos, co wydawalo mi si~ resztkami 
boiska 41 p .p . I tu okazalo si~, Ze nie rna " rnojej" drogi, tej , kt6r~ na 
nartach chodzilern na Pohulank~. Tak si~ zlozylo, Zeznarn - a w kaidym 
cazie pami~tam - wyl~cznie zirnow~ Pohul a:nk~. Chodzilem tu na narty, 
moze wczdniej na sanki. I tej drogi nie rna. 

Przez podw6rka doszedlern do ulicy Pohulanka, na kt6rej chyba nigdy 
nie bylem i skr~ilem ku wzg6rzorn. Przy pierwszej okazji wszedlern w las. 
Lazilern po pag6rkach i jarach i wcilli nie wiedzialern, gdzie jestem. 
Dopiero kiedy przypad kiern trafilern na ruiny kaplicy, zrozurnialern, ze to 
Pasieka Lyczakowska. I zacz~lem si~ jako tako orientowac. 

Zdaje rni si~, Ze w koncu trafilern na rn6j ,jeszcze tylko ten ostatni 
zjazd". (M6j Ty Boze, zjazd! Stoczek, osla I~czka!) St~ nieodwracalnie 
wracalo si~ do domu. Na nartach, obok boiska, rnom a bylo spokojnie 
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, 
dojechac na r6g Kochanowsldego - Piotra i Pawla. A jesli zima byla 
Snicrna, to i do samego domu, a w kaZdym razie do rogu Kochanowsldego 
i Szewczenki. Z Zielonej do Kochanowskiego i dalej w g6r~ na Lyczak6w 
tramwaj jechal wlasnie przez Szewczenki. 

Zn6w przeszedlem obok naszego domu. Przypomnialcm sobie, ze pod 
21-ym mieszkala ruda Zoska. "Ruda Zoska" to brzmi jak postac 
z kryminalu, powieSci dla mlodziezy, moi:e z Nowakowskiego. Ale co mam 
robic, skoro tamta dziewczynka z Kochanowskiego naprawd~ byla ruda 
i naprawd~ miala na imi~ Zoska. Po wojnie- spotkalem jll Idedys na Legii . 

. Doszlismy wtedy do zgodnego wniosku, i.e takiej plywalni jak Zelazna 
Woda nie rna i nie b¢zie. Folklor po zagladzie. 

Wybralem drog~ przez Romanowicza i ze zdumieniem stwierdzilem, i.e 
w naszym domu mieSci si~ "piwnica". Schodki w dOl, marmurki, kawa z ex
pressu, ciastka i taSmY z amerykaOskimi piosenkami typu sweet. (Do samej 
wojny wolno mi bylo pic kaw~ tylko pOI na pOI z cykorill.) W "piwnicy" palic, 
oczywiScie, nie wolno, wiQC papierosa palilem w bramie naszego dorpu. Spoj
rzalem przypadkiem pod nogi i pomySlalem: mowu b¢zie czyszczenie but6w. 

Normalnie w domu buty czyScila sluZllca. Na Romanowicza Ukrainka 
Mila, na Kochanowskiego Hela, tei: Ukrainka. Ale "normalnie" nie 
obejmowalo moich eskapad. JeSli wracalem utytlany w blocie, co chlopcom 
zdarza si~ c~sto, buty musialem czyScic sam. Przyzwyczajony bylem do 
tego tak, i.e uwaialem to za oczywiste. A przy tym bylem rozpieszczanym 
dzieckiem, funkcjonujllcym de facto na zasadzie jedynaka. 

XXVIII 

Moja, jah e kaleka, majomosc ukrainskiego, pochodzi od Mili i Heli. 
Ojciec, kt6ry chodzil jedynie do chederu, bo na jeszybot nie bylo juz 

pieniQdzy, wladal pi~cioma j~kami: hebrajskim, jidisz, niemieckim, pol
skim i ukrainskim, choC mySl~, ze po ukrainsku pisac nie umiaJ. Nikt nie 
uwai:al tego za cos niezwyklego. Przypuszczam nawet, ze nikt tego nie zau
wai:al. ,,Prawdziwe" obce j~zyki to byl francuski, angielski. Zapytany przed 
I wojnll, ojciec powiedzialby zapewne, i:e Zadnego obcego j~zyka nie mao 

Raz jeden, przed wojnll rzecz jasna, zastalem matk~ czytajllcll jakid 
stare listy. Nie wiem, dlaczego pokazala mi je na chwil~. Byly to listy od 
ojca z okresu narzeczenskiego. Dwuj~zyczne: \ niemiecko-polskie. Po nie
miecku gl6wnie wiersze. Heine i Goethe, jak mi wyjasnila mama. 

Braciom, m acznie ode mnie starszym, kt6rych dziecinstwo przypadlo na 
lata przed I wojnll, nie wolno bylo jeZdzic na lyZwach. (JeZdzili, rzecz jasna, 
po kryjomu.) Bo w chederze nauczono mego ojca, i.e sport to nie jest 
zaj~e dla dobrego Zyda. Ojciec jed.nak nauczyl si~ jeZdzie na IyZwach; 
podobno po to, by m6c chodzie ze mnll na Slizgawk~, na Pelczynskll. 
Urodzony w 1882 r. musial miee wtedy 48 albo 50 lat. 

Tyle 0 Buddenbrookach. 
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W okresie dziecinstwa i mlodoSci Ostapa Ortwina iywa byla jeszcze 
legenda 0 Saulu ben Juda, kt6ry po Smierci Batorego mial bye przez jeden 
dzien kr6lem Polski. Byla to m.in . legenda 0 rOO zie Wahl6w, co mial si~ 
wywOOzie od owego Saula, 0 ksiyciu Radziwille Sierotce, oraz 0 paduans
kim rabinie nazwiskiem Katzenellenbogen. 

Kiedy w 1910 r. F ranciszek Jaworski omawial w ..Widnokr~gach" prace 
Balabana dotycZllCC tej legendy, dOOal, ze w'!tpi, by wiedza historyczna 
zniszczyla legend~. Moma by napisae 0 siostrach Wah16wnych jako 
o potomkiniach owego kr61ewskiego rodu, ale to i:art ryzykowny, kt6ry 
jeszcze m6glby im zaszkodzie. 

W 1901 r., w okresie Wrzesni, hakatySci wydali paszkwil na Edwarda 
Bernsteina, kt6ry wraz z cal,! socjal':;emokracj,! niemieck,! i katolickim 
centrum, ~stro protestowal przeciw post~owaniu wladz pruskich: OtM 
jednym z glownych argument6w paszkwilu bylo to, iz Bernstein mial si~ 
rzekomo chwalie, Ze pochodzi odowego Saul a ben Judy. Jak zauwai:yl 
rejestrujllcy to wydarzenie kronikarz "Wieku Nowego", w ten sposob 
hakatySci za jednym zamachem zohydzali Bern stein a jako Zyda, Polaka 
i socjalist~. 

Taki oczywiScie Zadnego ducha narOOowego nigdy nie zrozumie. 

XXX 

Renesans. Barok. Secesja. 
Dwa pierwsze z tych sl6w znalem jeszcze przed wojnll, ale nie m6wily mi 

nic specjalnego. Chyba nie slyszalem slowa "secesja", a stwierdzenie, Ze 
ulica Romanowicza jest zabytkiem architektury nie OOerwaloby mnle od 
Maxa Branda, Paul de Kruifa, Nasielskiego, czy dialogow Platona, bo 
takie wszystkozerne lektury mialcm w wieku lat dwunastu. Kiedy na 
wystawach ksi~garn lla Batorego Gedna z nich nalei:ala do matki Eryka, 
przez kt6rego 0 malo nie wylecialem ze szkoly) pojawilo siy Zycie seksualne 
dzikich. uzylem wszystkich blagan i Kajtek z "Alfy" wypoZyczyl mi 
Malinowskiego. 

Rozczarowanie. Rozczarowanie i m~ka. Bo zacilliem si~ i przeczytalem 
do kOJlca. 

A jednak wczesny harok kosciola Bernardyn6w, renesans hoZnicy 
i Arsenalu tkwily we mnie wraz z nieznanll mi z nazwy secesjll. Zro
zumialem to w 1974 r. w Antwerpii , jeG:,- nym zachodnioeuropejskim 
mieScie, w kt6rym juz na dworcu poczulem si~ u siebie. M6wiy 0 zachod
niej Europie. W srodkowej , w Pradze, Wiedniu, Budapeszcie, Ljubljanie 
jestem zawsze u siebie. MoZe w Bawarii tez, ale nie bylem. 

Lazilem po Antwerpii i zastanawialem si~, sklld to poczucie swojskoSci . 
Habsburgowie? Po pierwsze, dawno st~ wybyli. Po drugie zas, nigdy mnie 
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. 

nie nie obehodzili. ("Cesarzowi i Elin zyezym szcz~scia iii wlizi" - w lataeh 
trzydziestyeh byla to i:artobliwa piosenka.) Wi~e co? Olaezego w odleglcj 
o gcxlzin~ Brukseli - nie, a tu tak. I olsnienie. Bo to jest prawdziwe 
miasto . . Barok. Brzydota XIX wieku, troch~ secesji, troch~ renesansu. 
Tramwaje. Kamienny bruk. Ouzo zieleni. Zadnych wiezowcow - trzy, 
cztery pi~tra wystarczll. Oczywiscie, powinny bye jeszcze wysokie wzgorza 
i swilltynie pi~ciu wyznan, ale ostatecznie nie mozna zbyt wiele wyrnagae 
od Antwcrpii. 

Zc tak odezuwajll swiat ludzie starzy? N ie wypieram si ~. Ale to jest cos 
wi~ej, niz lata. Naprawd~ · istnieje Srodkowa Europa. Kiedy czytam 
rozwazania moich kolegow 0 kulturze srodzicmnomorskiej mysl~ sobie: 
Avignon - pi~kne, ale nie udawajcie, ze znacie to z dziecinstwa. Nie 
udawajcie, zeScie si~ chowali w cieniu romanszczyzny Vczelay, a potem, 
przypadkiem, udalo si~ warn zobaczye turn I~czycki. Poetow lacinskich, 
jdli ich w ogole recytujecie, to z wyrnow~ i akcentem takim, ze zaden 
Francuz, Wloch czy Anglik nie zrozumie, jaki to j~zyk. I na nic zdadzll si{: 
wasze argumenty, :Ze t a wymowa jest prawdziwa. Po pierwsze, nikt tego 
nie wie na pewno - nawet profesor Golias z trzeciej ~udy, autor "Oisce 
pucr latinae". Rzecz nie w tym, kto jest "prawdziwym" Europejczykiem 
- 6ni czy my. I oni , i my. Kawy troch~ inaezej - ina tym "troch~ inaczej", 
na zgodzie na odmiennosc polcga m.in. Europa. 
Wi~e wiele la min{:lo, nim uswiadomilem sobie, ze tkwi we mnie barok 

z seccsji!, rcnesans Zlotej Roi:y z Panoramil Raclawickil, zamiast Rubensa. 
To po prostu bylo, na to si~ nie chodzilo, tego si{: nie oglildalo. Otodzilo 
si~ na Toma Mixa do kina "PasaZ", na Errola Flynna do kina "Atlantic", 
na Jadzi~ Andrzejewski! do kina "Palace", na Niewidzia/nego czlowieka 
i Rok ;000 do kina "Kopemik". . 

A kina istniejll wszystkie. Na swoim miejscu. Z wyjlltkiem "Uciechy" 
i "PasaZu" w pasaru Mikolascha, zniszczonym przez bomb~ czy pocisk 
artyleryjski. . 

Pierwsze dwa filmy ogilidalem z ojcem w kinic "Uciecha". Quo Vadis 
i jaklls komedi{:, ktorej tytulu nie jestem pewien, ale pami{:tam, ze Buster 
Keaton tak smiesznie wpadal ze statku do rzcki. Oba filmy byly nieme, co 
bylo juz rzad koScili. Ojciec, przypuszczam, uWaZal, ze jak na poczlltek film 
dzwi~kowy moze wyy.trzee na mnie zbyt wiclkie wraZenie. 

XXXI 

T o oczywiScie nieprawda, :Ze pami~tam wszystko. Bez trudu potrafi{: 
pokazae, gdzie stal pomnik Ujejskiego czy Smolki, ale nie mog~ umiejs
cowie pOI! .,ika hetman a Jablonowskiego. Rozplywajll mi si~ kontury 
jakiejs postaci w hehnie i w zbroi, jakicS faldy. Ale gdzie? Otyba na 
Walach ... ? No wlasnie - chyba. Pami~tam - rzecz jasna - gdzie byl pasaz 
Mikolascha, gdzie pasaZ Hausmanna. Ale nie wiem, gdzie byl pasaz 
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Andriollego. Nawet nie domyslam si~, w ktorej cz~sci miasta mialbym go 
szukae. A przeciez na pewno byl, moZe nawet jest. 

I odwrotnie. Czy w czasach mega bardzo wczesnegodziecinstwa, na 
rogatkach placilo si~ jeszcze kopytkowe, czy tez jest to pami~ urojona? 

XXXII 
Styl? 
Do Irzykowskiego zniech¢lo mnie jego ,j actwo" ujawniaj~ce si~ nie 

tylko w ,ja pierwszy", ,ja przedtem", ale j w przeswiadczeniu, Ze jego 
l~ktury obowi~zuj~ wszystkich. W "Naszym Kraju", w 1908 r. krytykuje 
Smiech Bergsona za to, Ze Bergson nie czytal Lippsa. Mozna by szukae do 
tego kluczy. Na przyklad klucz prowincji, niby ze te nieszcz~ne Brzezany 
(czy Irzykowski znal 0 wiele mlodszego od siebie Rydza?). Ale to klucz 
falszywy. Prowincja znaczyla cos innego. Poczta do Brzezan docierala 
codziennie i pewnie dostarczana byla trzy razy dziennie. Istnialo cos 
takiego jak prenumerata, zas ksi~garnie sprowadzaly na zamowienie kazd~ 
ksi~Zk~. Tak na marginesie - nie wier~ w kultur~ inn~, niz prowincjonal
na: Wilno, Dublin, Oxford w stanie Missisipi, Krzemieniec, Grodno, 
Weimar. Tak si~ zlozylo, ze z wymienionych miast bylem tylko w Dublinie. 
Cudowna prowincja po dzis dzien; z najwi~kszym parkiem w Europie .. 
Parafianszczyzn~ rna si~ w glowie, a nie na zewnlltrz. 

Czy styl rowna si~ spos6b myslenia? To nie takie proste. 
W latach 1903-1906 ukazywal si~ taki miesi~znik "Odrodzenie". Moma 

by go nazwae organ em mesjanistow. Bardzo antyendeckie. Nigdzie tak nie 
sponiewierano Egoizmu... Balickiego czy Mysli ... Dmowskiego. Niby 
sympatyczne. Ale kiedy bm~lem przez ich rozwazania 0 p6:lnym Siowac
kim, 0 duchu narodu ... Kiedy w ichnim credo przeczytalem "Wierzymy, iZ 
poslannictwem Polski jest wcielenie Chrystusa w dzieje ludzkoSci ( ...)" 
pomyslalem sobie: to juz jednak wol~ czytae Mys/i nowoczesnego Po/aka. 
Przynajmniel rozumiem 0 co chodzi. 

Czy mesjanisci wsz¢zie Sll tacy sami? Pisz~: "Europa i Rosja jcdnej i tej 
samej idei s~ plodem: Idei spoleczenstwa na wyrozumowaniu, na liczbi~, na 
pot~gach obliczalnych opartego". Wstawie na miejsce Rosji Polsk~ - i jak
bym czytal Dostojewskiego. Totez nie przypadkiem Nalepinski nazwal go 
Krolem-Duchem Rosji. Panie Stworzenial 
Krzywd~ jednak "Odrodzenie". Zwillzane bylo ze spuScizn~ po bardzo 

dziwnym myslicielu, Stanislawie Szczepanowskim. Ten akurat I~czyl 
mesjanizm z teori~ wzrostu. Potrafil tez bye nader bacznym i z10sliwym 
obserwatorem. . 

,,( ... )Szatan zatraciciel nie rna u nas, jak gdzie indziej rogow i pazurow 
( ... ) ale przybiera postae niewinnll niedol~gi lub lekkoducha, bo czymi:e byl 
np. Radziwill Panie Kochanku. Czasem objawia si~ jakas ch~ do pracy dla 
kcaju lub spoleczenstwa, ale to wszystko rna cech~ dziecinstwa. Ilustracj:t 
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taldej pracy dziecinnej jest dw6r w Pulawach generala ziem podolskich 
Czartoryskiego ... 

Albo: 
"C... ) Cale spoleczenstwo podzielilem na dwa obozy: konserwatyst6w, 

kt6rzy prOSZll jalmuiny i post~powych, kt6rzy ich krytykuj~ , ze nie dose 
wyzebraIi". 

Nie zdziwilbym si~, gdyby si~ okazalo, :Ze z calcj 6wczesnej prasy 
"Odrodzcnie" mialo najwlaSciwszy stosunek do najbolciniejszej sprawy 
- sprawy ukrainskiej. 
Wi~c i do "Odrodzenia" i do Irzykowskiego - to bieguny mysli i stylu 

- mam stosunek ambiwaIentny. 

XXXIII 

W poniedzialek 0 zmierzchu raz jeszcze poszedlem pod kOSci61 Bemar
dyn6w, potem przez plac Clowy ku Arsenalowi, po lewej stronie cerkiew 
Woloska, po prawej, w daIi koScl61 Karmelit6w. Na lawce pod Arsenalem 
wypaIilem papierosa: KoSci61 Dominikan6w. Przez Blacharsk~, obok 
Stauropigii. W dziecinstwie fascynowalo mnie to slowo, kt6rego znaczenie 
i dzis nie jest dla mnie jasne. Stan~lem pod ocaIal~ Scian~ Zlotej ·R6:Zy. 

Kamienie. Ludzie. Na Romanowicza pod 3-cim Marta F., na Czarniec
Idego Tadzio T. , na Kochanowskiego (pod ll-ym) lanka A., trzy domy 
dalej Rudy Napoleon, na tym samym pi~trze co my - Zosia-aniolek, 
w nast~pnym domu Szurek, syn "bialych emigrant6w", dom dalej taka 
dziewczyna, co chodzila do Notre-Dame czy Sacre-Coeur Cczerwony otok 
na marynarskim kolnierzu mundurka). Naprzeciw, na rogu Zamoyskiego, 
sklep Rybaka Cmaslo szwabskie, kajzerki) ... . 

Kiedy w grudniu ubieglego roku, po latach niewidzcnia, spotkalem 
Maj~, powiedzialem: sluchaj, ty si~ robisz coraz pi~kniejsza. Spojrzala na 
mnie z porozumiewawcz~ ironi~ i powiedziala: moja babcia byla najpi~k
niejsza wtedy, Idedy szla przez komin. 

Pisz~ to w hotelu. WaIizka spakowana. Rano tylko dolozyc pantofle, 
umywalia i r~kopis. 

XXXIV 

A podr6z? 
Podr6Z rzecz latwa. 
Wystarczy w kwietniu 1980 r. zlozyc wniosek i juz w pi~tek, 6 listopada 

1981 r. czlowiek dowiaduje si~, :Ze w poniedzialek 9-ego, mi~dzy 11 00 a 1400 

moze odebrac paszport wraz z biletem i ze poci~g ma tegoz dnia 0 1600• 

Wi~c w poniedzialek kolo poludnia odebralem paszport. Wainy do 
ZSRR oraz. europejskich kdl-6w. Bo jeszcze m6glbym skorzystac z okazji 
i poleciec do· Whitehorse, co pozwoliloby rni ominllc Przel~z i skr6cilo 
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drog~ do Dawson City. Ale nic z tego. Po picrwsze, nie mam pieczlltki, 
a po drugie, Yukon juz zamarzl, Sitka Charley nie i;yje i nie mialby kto 
poprowadzic zapr~gu. 
Wi~c tylko zapytalem grzecznie, z ktorego dworca odchodzi pocillg do 

Przemysla. Ten dzis. Ten 0 1600• 

Nie rna takiego PocillgU. 
Jerzy Kosinski w powiesci Cockpit usilowal opisac funkcjonowanie 

Wydzialu Zagranicznego Akademii, ale okazalo si~, Ze przekracza to 
moZliwoScl i granice okrutnej fanta.zji autora Plaka malowanego; wi~ 
nawet nie ~~ probowal. A tak na marginesie, ciekawc, czy w czasach, gdy 
on staral si~ 0 paszport, krolowala juz w Wydziale pani 0., zwana 
powszechnie lIse Koch. 

Tak czy inaczej , 0 1500, majllc w r~ku bilet na srod~ na godzin~ 0600, 

znalazlem si~ przed biurkiem jakiejs pani, ktora powiedziala: nie mi nie 
wiadomo 0 panskim wyjerozie. 

Ale w koneu wyjechalem. We srod~ 00600• A ' par~ millut przedtem 
spotkalem na peronie Michala i Gucia Syberyjskicgo. 

Do przemysla Pocillg dotarl z trzygodzinnym opomieniem. Przeszlismy 
z Guciem na Sllsiedni peron. Do komory celnej. Barak byl nieoswietlony 
i zamkni ~ty. Nie wygllldaia na to, by kogokolwiek tu komorowano czy tei: 
w kogokolwiek celowano. Zostawilem G ucia pod d rzwiami na straZY 
naszego dobytku, sam zas ruszylem wzdluz baraku celem zasi~gni~cia 
j~zyka. Trafilem w koncu na jeden oswietlony pokoj. Przez dobrze prL:ed 
mrozem zabezpicczone szyby wykonalem cos na ksztalt rozmowy. Cos na 
ksztalt - bowiem dZwi~ki docierajllcc;ldo mnie nie dawaly si~ rozumiee 
w sposob jednoznaezny. Jednoznaezne natomiast byly niewerbalne za
ehowania si~ m~zczyzny siedzllcego po tamtej stronie szyby. Wynikalo 
z nich, Ze nie rna najmnicjszego zamiaru ruszyc si~ z miejsca. 

Kiedy wr6cllem, obok Gueia i walizek stala niewysoka dziewczyna 
w kozuehu i oburzala si~. Na balagan. Na nasz opomiony pocillg ina cos 
jeszcze, ale juz nie pami~tam na co. Ruszylismy we troje w stron~ dworca, 
tj, z dworu do budynku. Tu dziewczyna pozegnala nas oswiadczywszy, Ze 
sprobuje na samej granicy zlapac ci~i:arowk~. Po odejsciu oburzonej panny 

1600ustalilem, Ze poci~g mamy 0 godz. dnia nast~pnego, ze moma 
probowac no~ do bukaresztenskiego, ale nie warto, bo nie WPUSZCZll i Ze , 
pono w niektore dni kursuje autobus, ale nikt nie wie, ezy na pewno 
i kiedy. 

Okolo 1900 wylllrlowalismy z Guciem w recepcji domu wyeieczkowego, 
gdzie udalo nam si~ wynajllc ostatnill woln~ kom6rk~. W czasie, gdy 
wypelnialismy druczki pojawila si~ nasza poznan a na dworcu panna. 

. Okazalo si~, Ze granica czynna jest jedynie do 1700, ale jakiego czasu - nie 
wiem. 

Na obiado-kolaej~ poszlismy we troje i zjesc udalo si~ nam juz w drugiej 
z rz¢u restauracji. Nie chwalllC si~, dzi~ki moim zdolnoSclom perswa
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zyjnym, ktorymi musialem posluzye si~ trzykrotnie. Oddzielne przemowie
nie do wykidajly, oddzielne do szatniarki, oddzielne do kelnerki. Najtward
sza byla sZatniarka. 

Przy stole dowiedzielismy si~ z G uciem, Ze panna rna na it,ni~ Mela, Ze 
pracuje w jakims "polu" (Budo? G azo? Ruro?) i Ze jutro z samego rana 
musi bye w K. 

Na dobranoc - juz w domu wycieczkowym - panna Mela powiedziala 
mi, Ze do K. najlatwiej dojad~ taksOwkll oraz wyjasnila,jak mamjll znalezc 
w K. 

Bu ... Nikt nie wie 0 mnie tyle co Bu ... Otoi: Bu mawiala: jestd 
najleniwszym dziwkarzem na swiecie. 

Zlituj si~ Bu - mowilem - wiesz dobrze, ze nie moma jednoczdnie bye 
i leniwym i dziwkarzem. A przeciei: jestem leniwy, ergo Die jestem 
dziwkarzem. 

" Tak naprawd~ mawiala Bu. Tak jej naprawd~ odpowiadalcm. I napraw
d~ jestem leniwy. Nie pojecbalem taksowkll do K. Nie znalazlem w zadnym 
"polu" (Budo? Gazo? Ruro?) Meli, panny oburzonej . 

Kiedy obudzilem si~ rano, Gucia jui: nie bylo. Po cbwili wpadl do 
lazienki, gdzie si~ golilem. Pizyszedl wprost z mrozu, co jest fajne 
w powidci, ale mniej w lazience. Tryumfalnie doniosl mi, Ze 0 1200 mamy 
autobus. Przemysl mu si~ spodobal, co mu bylem przepowiedzialem 
poprzed niego wieczora. 

Bylo Sniemie, mromo i nawet zjedlismy sniadanie . . 
A 0 1215 siedzielismy w autobusie. 

xxxv 
Podroi:? 

Nic latwiejszego, nii: podroz. 


listopad 1981 Roman Zimand 
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PISMAK 1863 

1. Sobota, drugi Maja"ulica Rymarska 8 

Wyst~puje w znakomitym opowiadaniu Wladyslawa Terleckiego Drez
no. Wspomina go tam stary, do swiata rozi:alony Aleksander Wielopolski, 
rozpami~tujllcy sWIl politycznll biografi~ i swiadomy nieuchronnie bliskiej 
smierci. Wspomina tak, jak si~ przywoluje w pami~ ludzi calkowicie od 
siebie zaleinych, kt6rych nie zheroizowa!o to nawet, ze wiema s!uzba 
zakonczyla si~ tak fatalnie. "Nie uznawal pokrewienstwa mi~zy zabitym 
a sobll. To by! zwykly pismak, w kt6rego gorliwe zapewnienia 0 ideowym 
nawr6ceniu trudno uwierzye, choe zaplaci! za swojll robot~ zbyt wysokll 
cen~" .1 Najernnik6w rna si~ w pogardzie, talcie - najemnik6w pi6ra. 
W czasach jednak, gdy korzystal z jego us!ug, docenial je i by! z nich 
zadowolony. Zapisal w swyrn notatniku w dniu 19 paidziernika 1861 roku: 
"Artykul Miniszewskiego w »Dzienniku Powszechnym« 0 odwadze cywil
ncj wielkie zrobil wrai:enie i przez wielu jest mnie przypisywany. W autorze 
jego odkrywa sj~ znakomity pisarz".2 Kto wie zresztll, czy w tej notatce 
Margrabicgo nie wyrai:a si~ pewna autorska pr6m osc, wiadomo bowiem, 
i:e dziennikarskiemu wykonawcy swych polecen wainiejsze z politycznego 
punktu widzenia fragrnenty artyku!6w po prostu dyktowal, a jeSIi nie 
redagowal ostatecznych formul, to przynajmniej Scisle okrdlal, co napisae 
nalezy. 

Inaczej jednak njz w opowiadaniu Tcrlcckiego na owego wykonaw~ nie 
~dziemy patrzeC z perspektywy jego zwierzchnika. Zapytamy: kim byl 
l6'zef Aleksander Mini'szewski? Kim by! w momencie, gdy go zamor
dowano, w sobotni ranek, 2 ~aja roku 1863, kiedy pogoda byla 
wyjlltkowo pi~kna, bo wiosna - jak swiadcZll pamj~tnikarze - przypomina
la j ui: pelni~ lata, zamordowano w jego w!asnym mieszkaniu, w kamienicy 
nalezllccj do niejakiego Ascherta, przy ulicy Rymarskiej 8, naprzeciw 
Komisji Skarbu? Mial r6wno czterdziesci lat i spory dorobek literacki, 
kilkanascie ksilliek i niezliczonll liczb~ artykul6w, publikowanych pod 
wlasnym nazwiskiem, r6i:nymi pseudonimami, anonimowo. Byl postaci:t 
w Warszawie znanll, wyr6znial si~ tam wygllldem, wielkiego wzrostu, 
pot~inej postury, dbal 0 elegancj~; przebywa! w licznych srodowiskach. 
M6g1 bye - mniej lub bardziej cenionym - stolecznym li teratem, a do 

I W. Terlecki, Drezno, W tomie lAs rrunie, Warszawa 1977. 
2 Cytuje za: A.M. Skalkowski, Alek.Jander Wielopolski w i wie/Ie archiw6,,' rodzinnych 

(1861-1877J, Poznan 1947, tom Ill, s. 76. 
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tego - fircykiem Czy utracjuszem. Taki jego obraz niewlltpliwie przez jakis 
czas utrwalil si~ w spolecznych wyobrai:eniach, obraz obrotnego i wszech
stronnego pisarza, satyryka, zaradnego dziennikarza. Motywowalby on 
roine plotki, sprzyjal powstawaniu anegdot i komeraZy; pod jego karyka:
turll, kt6rll w roku 1858 sporzlldzil Franciszek Kostrzewski, widnial napis: 
"blagier - wyjec literacki", tak go tez poZniej nazywano. Jednaki:e kiedy 
w ow upalny sobotni ranek zjawili si~ w mieszkaniu na Rymarskiej ci, 
ktorych zadaniem bylo wykonanie wyroku, nie blagierstwo mieli mu do 
zarzucenia. 6w plodny pisarz, salonowy gadula, autor kilku przynajmniej 
utworow, ktore cieszyly si~ pewnll popularnoScill, malazl si~ w samym 
centrum owczesnych konfliktow, malazl si~ wSroo tych, co przeciwstawiali 
si~ wszelkim dllinoSciom narodowym, nie tylko negowali sensownosc 
powstania, ale robill wszystko, by mu przeszkodzie i doprowadzie do jak 
najszybszego upadku. W roku 1861 Miniszewski przestal bye wolnym 
Iiteratem, oddal swc pioro w sluzb~ Wielopolskiemu, stal si~ glownym 
eksponentem jego pogilldow i bezkrytycznym w gorliwoSci propagatorcm 
jego polityki, uzywajllcym wszelkich manych dziennikarstwu srodkow: od 
program owego dyskursu ideologicznego do niby-satyrycznych inwektyw, 
roj llcych si~ od insynuacji, pohukiwari i zlorzeczcn. W tym tez czasie 
Miniszewski poszedl w urz¢y, zostal funkcjonariuszem Komisji Spraw 
Wewn~trznych. A takZe uczestniczyl w pracach zorganizowanego przez 
Wielopolskiego klubu, zbierajllcego si~ w Hotelu Europejskim; jego celem 
bylo wytropienie przywooc6w powstanczych i paralizowanie ich inicjatyw. 
Czy wi~ Miniszewski zginlll za uczestnictwo w tcgo rodzaju przedsi~w
zi~iach, czy tez ukarano go za to, co publikowal? 

Ignacy Baranowski, znany w Warszawie drugiej polowy XIX wieku 
lekarz, a takze - dzialacz spoleczny i autorytet moralny, pisal po latach 
w swych Pamif/nikach: 
. "Oat i kolei wypadkow nie pami~tam. Zaszlo zabojstwo Miniszew

skiego. 00 dzis dnia zabojstwa tcgo nie rozumiem. Miniszewski byl, jak si~ 
zdaje, utalentowanym publicystll. Pisywal odcinki w »Ozicnniku Po
wszechnym«, organie naczelnika RZlldu Cywilnego a zarazem pismie 
ur~dowym . Redaktorem tego pisma byl Sobieszczanski. Opr6cz tego 
Miniszewski byl wsp6lpracownikiem jakiegos pisma humorystycznego. 
Zabojstwo objasniono i tlumaczono tym, i:e Miniszewski zc zlosliwym 
lekcewrieniem wyrrial si~ 0 Komitecie Centralnym, i:e szydzil z tej wladzy 
tajemnej, z rzlld6w wykonywanych »przez dzieci i stare panny«, jak si~ 
Smial zloSliwie wyrriae. Czy to bylo? czy moglo bye motywem usprawied
Ii wi ajllcym zamordowanie czlowieka, rue zbrodniarza, ktorego fadeD Slld 
jawny, odpowiedzialny nie bylby smiercill karalT3 

• I. Baranowski, Pam¥lniki (1840-1862), wydal A. Wrzostek, POZDan 1923, So 421. Jerzy 
Jedlicki w dyskusji Dad tym szkicem, jaka odbyla si~ w PraoowDi Poetyki Historyczoej IBL 17 
grudDia 1982 r., zwrool uwa~, i.e pami~tDikarza zawiod/a pami~, skoro umiekil zab6jstwo 
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W istocie moglibysruy powt6rzyc za doktorem Baranowskim pytania, 
a taue jego - "nie rozumiem". Tym bardziej, Ze nie zamierzamy podj~c 
Sledztwa, ~t6re pozwoliloby stwierdzic, kto wlasciwie za to zab6jstwo wzi~l 
na siebie odpowiedzialnosc, kto je zawyrokowal, kim byli wykonawcy, 
kt6rzy szybko i umiej~tnie zadanie spelnili, sprawnie posluguj~c sit: 
sztyletami (jedni mowi~ 0 felczerze, inni - 0 studcntach; padaj~ tam 
nazwiska zamachowc6w: Boniecki, Pawlowski , Bierlkowski), sledztwa, 
kt6re umoZliwiloby peine i nie bud~ce w~tpliwoSci ustalenie, jakie byly' 
ostateczne powody wyroku tak sU1'owego i bezwzgl¢nego, czy Miniszew
ski zap!acil Zyciem za to, co pisal czy za jakid inne - dyskretniejsze 
uslugi, oddawane znienawidzonej wladzy. Interesuje nas co innego, to 
mianowicie, jak na zab6jstwo zareagowano, jak je przyjt:!a zrewoltowana 
opinia publiczna. 

Dla przywooztwa powstanczego stanowilo ono zaskoczenie. Agaton 
Giller powiada w swej Hislorii powslania narodu polskiego W 1861-1864 r.: 
"Miniszewski jakkolwiek winny i czlowiek, kt6ry nigdy szacunku znaj~
cych go os6b nie uzywal, pad! bez wiadomoSci ~du. Smierc jego, jak sit: 
okazalo, nastllpila z rozkazu nizszych wladz, a mianowicie policyjnych, bez 
odniesienia sit: do ~du, ktory by z pewnoSci~ jej nie dopuSciI { .. .)",4 To 
oswiadczenie jednego z najaktywniejszych aktorow na 6wczesnej historycz
nej scenie nie mija sit: z prawdll, potwierdza je - dorzucajllc szczegoly 
- Stefan Kieniewicz w swym monumentalnym dziele 0 Powstaniu Stycz
niowym.5 A byla to sprawa dla insurekcyjnego ~du waZna z wielu 
wzgl¢ow, nie tylko dlatego, ze - jak pisal rosyjski kronikarz Powstania, 
Berg - byl on swiadom, iZ czyny takie walc~cym 0 wolnosc Polakom 
sympatii Europy nie przysparzajll. Chodzilo 0 cos jeszcze moZe wamiej
szego, 0 zachowanie cywilizowanych form walki, 0 to, by pod zadnym 
pozorem nie przeistoczyla si~ ona w serit: chaotycznych, nie podporzlld
kowanych nadrz¢nej idei, akt6w terroru. W zwillzku z zabojstwem 
Miniszewskiego kwestill pierwszorz¢nll stawala sit: etyka walki; poddanie 
w wlltpIiwosc jej zasad mialoby fatalne skutki tam dla walczllcych, 
sprowadzaloby ich na manowce. 

Zdawali sobie z tego sprawt: powstanczy publicySci, pisujllCY w podziem
nej prasie 0 tym dramatycznym i glosnym wydarzeniu. TraktowaIi oni 
Miniszewskiego jako wroga groznego i wywolujllcegO· pogardt:, jako 
czlowieka n¢znego, w ktorego biografii nie moma znalei.c niczego, co 
sklanialoby do wspolczucia, niczego co pozwoliloby 0 zamordowanym 
powiedziee chotby jedno dobre slowo, nawet strasziiwy fmal pozbawiony 
byl wielkoSci i majestatu. T ragiczna Smierc nie czyni z antybohatera 

" 
Miois~wskie!l0 w f. 1862. lest to nicwlltpliwe, uwagi Baraoowskiego 1raktuj~ jednak nie jako 
re1acj~ 0 fakCle. ale lapis opinii. 

• A. GiUer. llLrloria powstania narodu po/skiego w 1861-1864 r.• Paryi 1868. tom II. s. 48. 
• S. Kieniewicl., POlulanj~ Slyczniowe. Warszawa 1972. s. 468 (przypis). Mioisz.ewski mial 

2"~n¢ z rozkazu szc[a policji powsla6czej. K .. rlowicza. 
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, 
postaci tragicznej, Die uszlachetnia i nie uwmioSla (i dlatego nie mOZemy 
si~ zgodzic z l anem 10zefem Lipskim, ktory w szkicu 0 Miniszewskim 
nazywa go ,,niewlltpliwie postacill tragiczoll" CI) . PublicySci owi po
dejmowali jednak konsekwentnie jeden wlltek: Miniszewski nie zginlll 
za pogllldy, bo w Polsce wolno miee pogllldy takie, jakie si~ chce, zapla
cil i:yciem za renegactwo i zdrad~. POOkreS1ano, Ze nie poni6s1 Smierci 
za pisanie, bo za Die "dostatecmll chlostll dla niego bylaby opinia 
publiczoa"1, nie poDi6s1 tym bardziej , ii: nie przynosilo one szkody 
sprawie narodowej, tak bowiem bylo j ui: skompromitowane, i:e nie moglo 
ani przekonywae, ani nawet wprowadzac do glow zamieszania. Co 
najwYZej drai:nilo i irytowalo, jak wszelkie agresywnie formulowane 
klamstwa i insynuacje, zwlaszcza gdy klOCll si~ z powszechnymi 00
czuciami. Moma by zresztll powiedziee, Ze Miniszewski nie zginlll za 
pogllldy, bo po prostu ich Die mial, pelnil jedynie rol~ przekainika czy 
tuby, rozgiaszajllCXj pogllldY tych, ktorym w sl ui:b~ si~ OOdal, bylaby to 
jednak kazuistyka. 

Tyro bardziej , i:e Miniszewski byl m any jako osoba pisZllca, w tej roli 
osadzil si~ w spolecznej swiadomoSci, a wi~ majdowal si~ na nieustannym 
publicmym widoku, choe inni -dzialajllcy w mniej widocmych miejscach 
bywali jeszcze gorsi. " Ironia chciala - stwierdza monografista Wielopol
skiego, G rabiec - i.e wiemose swojll Margrabiemu i:yciem przyplacil jedyny 
Miniszewski, ktoremu wiele zarzucic moma, ale ktory zdrajcll narOOu nie 
byl" .8 Owi inni byli na ogOJ osobami anonimowymi blldz p6lanonimowy
rill, on zaS 0 sobie przypominal nieustannie, nawet gdy publikowal 
w pismach pogardzanych i nie czytywanych. T otei: nie trzeba bylo dlugo 
czekac, by zasztyletowanie Miniszewskicgo polllczono z jego dzialalnoScill 
publicystycmll. "Mi¢zy ludem powtarzano - re1acjonuje Berg - i.e zostal 
zabity za to, i:e pisywal na Polakow, i zdanie to upowszechDilo si~ mi¢zy 
publicznosall" .lI I wlaSDie cwo "zdanie" zdecydowalo 0 tyro, i:e morder
stwo przyj~te zostalo jako zasluzona kara. Niech~tny powstaniu, ale tei: nie 
wystawiajllCY Miniszewskiemu chwalebnego swiadectwa, ks. Wincenty 
ChoSciak-Popiel wspominal po latach: "Co jeszcze gorsze, sprawc6w Die 
wykryto, a ogol Die dose pot~pial tak niecny post~k. Rewolucja 
panowala, a swyro jadem zatruwala um ysly",1° Wyd aje si~ jednak, i:e 
chodzi tu 0 cos innego nii: 0 wydzielane przez rewolucj~ toksyny, 
uniemo:iliwiajllce wlaSciwll reakcj~ moralnll na skrytob6jstwo, chodzi 
o swoistll dialektyk~ winy i kary. Miniszewski, ow dawny " blagier-wyjec", 

6 JJ. Lipski, JlJze! Alw ander MinLrzewMi (1823-1863), w: Wamaw.rcy ,.plUteinicy" 
i "bywalrcy", tom I Felietoni.fci i /cronikllrze 1818-1899, Warszawa 1973, So 125. 

1 ,,Prawd:."' Dr 3 z 5 maja 1863; CYluj~ lll: Pra.ra tajna z IIlI 1861-1864 pod red. S. 
Kieniewicza i I. Miller&, Warszawa 1966, tom II, s. 32. 

• .J. Grabiec, O.Jtatni szlachcic, Warszawa-Krak6w 1924, tom II, 5.32. 
• M.W. Berg, Zapiak/ 0 Pow.Jtaniu PoWcim 186311864 r., Krak6w 1900, lorn III, So 171. 

.0 Ks. W. Cbo6ciak-Popiel, Pamt,tniki, Krak6w 1915, tom I, So 134. 
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stal si~ dla opinii publicznej symbolem pismactwa, symbolem postaw 
i pogl~6w, kt6rymi Moina tylko gardzic, stal si~ ich wcieleniem i per
sonifikacjll. Trzy sprawne ciosy sztyletem, powalajllce antybohatera, upo
dobnily si~ do uderzenia pioruna, kt6ry porazil Doktora nadmiemie 
uslumego wobec Nowosilcowa, mimo iZ rzecz si~ dziala nie w mitycznej 
przestrzeni wielkiego drarnatu romantycznego, ale tylko w zwyklej kamie
nicy na Rymarskiej pod 6smym. W odcruciu spolecznym bylo to wi~c nie 
skrytob6jstwo, ale sprawiedliwy wyrok, zapadajllcy w pot~inym historycz
nym moralitecie, w kt6rym podzial na dobro i zlo jest wyrazisty, a kary 
wymierzane tym, co zlo reprezentujll - niepQdwai:a1ne. Pismak, kt6rego 
rola w wydarzeniach nie byla w sumie zbyt wielka, skoro bYI tylko 
przekainikiem i propagatorem, ale kt6ry wcilli znajdowal si~ w zasi~gu 
spolecznego wid zenia, stal si~ postacill z takiego wlasnie moralitetu. 

In teresujllce: sam Miniszewski spodziewal si~ kary za sWll dzialalnosc, 
jakby jej oczekiwal. Byl swiadom, jak jest przez spoleczenstwo znienawi
dzony - i dawal temu w r6:inych formach wyraz, nawet stylizowal si~ na 
jedynego sprawiedliwego, kt6ry ma przeciw sobie - wszystkich. Nie 
ukrywal, ze w ksi~gamiach, kt6rych wlaSciciele decydujll si~ na sprzedai: 
jego propagandowego pisemka "Komunaly" (sam je w caloki zapeinial), 
wybijane Sll szyby; nie ukrywal, Ze dostaje listy z pogr6Zkami. W miesill
cach swej bujnej pismaczej dzialalnoScl nie' rozstawal si~ z bronill i grubll 
laskll, a pod sam koniec nie wychodzil na miasto bez wofnego, obda
rzonego funkcjll goryla. Juz 20 sierpania 1862 spor~zil testament 
w formie listu do Wielopolskiego, w kt6r)nt prosil 0 opiek~ nad rodzinll 
w razie, gdyby jemu przydarzylo si~ nieszc~Scie. Jest to tekst zd umiewajll
cy, trudno dIan znalezc analogie. Miniszewski od dawna lubil patetyczne 
samookreSlenia. W wierszowanej epistole dedykacyjnej , otwierajllcej Listy 
Czefnikiewicza do Marszalka (1858) wyznawal: ,,( ... ) tak zawsze pisalem, 
jako w sercu czuj~".I1 · I w takim wlasnie tonie utrzymane jest owo 
testamentowe przeslanie. Miniszewski zapewnia Wielopoliliego nie tylko 
o swej wiemoScl i oddani u, taue 0 szczerosci i staloSci swych pog1~6w, 
o tym, Ze postawil wszystko na jednll kart~: 

"Byloby podloSclll, hanbillCll imi~ szlachcica, ul~knllc si~ pogr6Zek 
i odstllPic od sprawy swi~tej ratowania kraj u z ostatniej toni, w jakll 
pogrliZYc go chCll szalency, kierowani przez zloczyncow bez czci i wiary. 
Rozesmialem si~ z przestrogi , wszelako w tych czasach wier~ w do
trzymanie slowa zbrodniarzy, hanbillcych bratob6jstwem dzieje ojczyste. 
Zginllc mog~, ale cofae si~ przed niebezpieczenstwem, ani uciekac si~ do 
ostroinoSci nie mog~. Szlachectwo zobowillzuje. Stanlliem pod rozkazami 
JW Pana z silnll wiarll i wytrwam do konca. ( ... ) Zycie moje cale 
dowodzilo, ze wszystkie uczucia i mySli moje byly 0 szcz~u narodu 

11 l.A. Miniszewski, Do Romana RodolilLrklego, w: LUty CzeJnikiew;cza tID Marsza/ka, 
Warszawa 1858, strooa oie1iczbowaoa. 
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mojego. Pracowalem w duchu i dojrzalem, przyszedlem do zasad i prze
konan niewzruszonycb. Mialem wspOlczucie rodakow, lubiono pisma 
moje, bo czul kaZdy z czytajllcycb, z jakiego zrOdla plynie kame slowo 
moje. W. chwilacb niebezpieczenstwa, gdy ruch narodowy przechodzil 
w anarchi~ i rozpr~Zenie, poswi~lem mojll dawniejsZll populamosc, 
poswi~lem byt m6j i rodziny swi~tym obowillZkom obywatela. Od
zywalem si~ gloSno i otwarcie, grornillc wybryki swawoli; przeld~to mnie 
natychmiast. ( ... ) zostawiam olbrzymill fortun~ - bo zostawiam wspol
czucie u ludzi szlacbetnych. Ginllc na stanowisku uZytecznosci i spelnienia 
swi~tych obowillZkow wzgl~em ojczymy - opiekunami mojej i ony i dzieci 
zostawiam szlacht~ polskll, ktora nie zatracila swoich przymiotow, ktora 
przechowala tradycje narodowe" . 12 

ZadziwiajllCY dokument, nie tylko dlatego, ie od tych patetycznych 
wyman przechodzi Miniszewski od razu do informowania Margrabiego 
o swych dlugach Oak zapewoia, niewielkich). Byloby to rzeczywiste wy
m anie wiary, deldaracja czlowieka, ktory przybil wreszcie do politycznej 
przy·stani i nie zamierza jui jej opuszczac - niezaleinie od towarzYSZllcych 
okolicznoSd, deldaracja kogos, kto zapragnlll stabilizacji takie w sferze 
poglllClow i dzialaIi zawodowych? A moZe to jeszcze jeden popis kabotyna, 
slynllcego w owczesnej War&Z~wie z blagierstwa i cynizmu (bystra obser
watorka, Paulipa WilkoIiska, w sklonnoSci do blagi dostrzegla glowoll jego 
cech~, a takie przyczyn~ upadku l 3)? Wydaje si~, Ze ten osobliwy testament, 
adresowany do szefa nie daje si~ zakwalifikowac ani jako przekaz powaZnie 
iywionych pogllldow, ani jako czysta blaga. Stano~i on bezposredni wyraz 
sytuacji 'iyciowej, w jakll Miniszewski - swiadornie lub nieSwiadomie 
zabmlll nie zabezpieczajllc sobie moiliwoSci odwrotu. Nie bez dumy 
wymawal: ,)estem zuboialy szlachcic, nie po przodkach nie odziedziczylem 
opr6cz irnienia nie dotkni~tego sk~. Zywila mnie praca, zaufalem owocom 
pracy ( ...)".14 Jego praclt bylo oczywiScie pisanie ksillZek, ale cOi kiedy im 
- jak powiada - ,,zatamowano odbyt mimo ich najpoczciwszej tendencji". 
Co zas moie czynic literat, nie myslllCY0 zrnianie zawodu, gdy jego dziel nikt 
ani kupowac, ani czytaC nie chce? Oddae si~ pod opiek~ moioych, zaciWlllC 
w sluib~ wladzy. Miniszewski, kt6remu przenikliwosa odmowic nie spos6b, 
wczeSnie, bo jui wtedy, gdy jego konflikt ze spo1eczoll opinill nie osillgnlll 
apogeum, zdal sobie spraw~ z groinych nastwstw takiej decyzji. Nie mial 
jednak upatrzonych pozycji, na jakie moglby si~ wycofac, wszystko wi~ 
zrnierzalo do tego ponurego finalu, ktory rnial si~ rozegrac w majowy 
poranek na ulicy Rymarskiej. Przedstawial si~ jako bojowoik idei, w rzeczy
wistoSd byl tylko ialosnym i dziwacznym kamikadze pismactwa. 

11 Testament Miniszewskiego, Z tragedii 63-go roku, opr. w.k., .. Swiat" 1918 or 33. 
U P. Wilkonska, Moje wspomnienia 0 tyciu towanyskim w Warszawie, opr. Z. Lewin6wna, 

Ws~p l .W. Gomulick.iego, Warszawa 1959; autorka parokrotnie powraca do postad Miniszew
skiego. 

" Testament Miniszc:wsk.iego. 

51 



MICHAL GlOWI r:J SKI 

2. Historia nie-naturalna chudego literata 

"Nie zawsze bylo si~ saIoWll" - powiada jedna z bohaterek Bialoszew
skiego, wspominajllc swe dawne dobre czasy. Moma powiedziee 0 biografii 
Miniszewskiego: nie zawsze bylo si~ pismakiem. Zaczynal, tak jak wi~k
szosc polskich literat6w nalezllcych do generacji urodzonej w trzecim 
dziesi~oleciu ubieglego \\jeku: zwillZal si~ z warszawskll cyganerill, byl 
postwowy, patriotycmy, moZe nawet - rewolucyjny. ZauwaZyl go Edward 
Dembowski juz w roku 1843 i takimi skwitowal zdaniami w gloSnym 
artykule Mloda piSmiennosc warszawska: "Opr6cz wymienionych pisarzy 
do mlodych zaiiczamy Miniszewskiego, autora kilku artykul6w w czasopis
mach i autora powieSci trzytomowej Jan Pieniqiek. (oo.) Miniszewski 
wyjechal z Warszawy, zresztll za malo ustalony ma kierunek, jeszcze si~ 
moze zwichn~".B Wszelka "mloda piSmiennosc" jest czystll potencjalnos
cill, nie wiadomo, kto z niej stanie si~ makomitym pisarzem, kto zas 
tylko wyrobnikiem pi6ra. PiSZllC 0 Miniszewskim Dembowski ujawnil 
wspanialll intuicj~ i orientacj~, choc zIym okazal si~ prorokiem we 
wzmiance 0 Norwidzie ("Norwid stal si~ saIonowcem, juz po nim niczego 
spodziewac si~ nie moma"). Po OWyID debiutanckim Janie Pieniqiku 
posypaly si~ - do roku 1851 - dalsze ksillili , w tym poemat Legemia 
o kro/u Lechu, bardzo slaby, swiadcZllcy jednak, Ze Miniszewski pilnie 
wczytywal si~ w Siowackiego, i populamy, na kompilacji oparty wyklad 
historii Polski, adresowany do Szerokiej, nieuczonej publicznoSci. I oczywi
Scie powieSci, z kt6rych najwamiejsza, Grzechy powszednie, opublikowana 
zostala w Poznaniu w roku 1850. Sll w niej licme dyskursy publicystyczne, 
na przyklad: "System carski zgni6t1 wolnosc Polskll, ~ Polska wobec 
Moskwy to Daniel prorok z harfll w ~ku i pieSnili na ustach - w jaskini 
dzikichzwierZllt! (oo .) POZarta dopiero Polska piecze Moskw~ gorllcem 
czlowieczenstwa, toczy system caratu tcadycjami swojej wolnoSci"} 6 Jest 
w tym "obrazku z naszych czasOw" (taki utw6r nosH podtytul) apologia 
generala Sowiriskiego, starca 0 drewnianej nodze,a talcie - odwolanie do 
Lilli Wenedy. Miniszewski zetknlll si~ ze Siowackim osobiscie we Wrocla
wiu w roku 1848, choe nie rna pewnoSci, czy to on wlaSnie byl owym nie
odstwujllcym rnlodziencem, 0 kt6rym poeta wspomina w korespondencji 
(biografowie Siowackiego majll w tej materii opinie podzielone)17. W tymZe 
roku 1848 bierze udzial we Wroclawiu w wydarzeniach rewolucyjnych, dwa 
lata pO:iniej wraca do Kr6lestwa. "Zatrzymany w Poznaniu w kwietniu 
1850 przez policj~ prusq - relacjonuje Stefan Kieniewicz, autor znako
mitego biogramu MinisZewskiego w Polskim Slowniku BiograJlCznym 

IS E. Dembowski, Mioda piJmlennol~ war~zaw.Jka. w: Pisma lom III, Warszawa 1955 s. 291 
(artyku/ z roku 1845). • 

. 6 lA. Mioiszewski, Grzechy pownednie, Poznail 1850, s. 107. 
" Zob. B. Zakrzewski, Wroclawslti towarzy~z Juliusza SlowacJclego, w: Ternary Ilq,rk le, 

Katowice 1973, s. 160-163. 
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, 
zloZyI wyznanie wiary, podajllc si~ za nieprzyjaciela wszelkich rewolucji 
i prosil 0 dozwolenie mu pozostania w Poznanskiem na stale. Kiedy mu 
odmowiono, zglosil si~ do ambasady carskiej w Berlinie i w pocZlj,tku 1851 
powr6ci1 do Krolestwa .... a Osiadl na wsi, na jakis czas usunlll si~ z i:ycia 
publicznego; od opublikowania w Berlinie w roku 1851 pracy 0 hetmanie 
ZOlkiewskim do ogloszenia ksillZki nast~pnej , jui: calkiem innej od tego, co 
pisywal poprzednio, minllC mialo aZ siedem lat. 

Nie b¢ziemy wszilie poddawac analizie dorobku Miniszewskiego, 
choe w i>elni zgadzamy si~ z J J . Lipskim, Ze wart bylby takiego zabiegu. 
Interesuje on nas przede wszystkim jako swiadectwo ewolucji pisarza, jako 
komponent jego losu. Losu, w jakiejs mierze charakterystycznego dla 
pokolenia, do ktorego naleZaI, mirno Ze jest on w swej istocie niepodobny 
do i:adnego ionego Zyciorysu. Znawca literatury mi¢zypowstaniowej, 
Jozef Bachorz, tak przedstawia ewolucje pisarzy, ktorzy SWll mlodosc 
gomll i chmum ll przeZyli w buntowniczym, sklaniajllcym do dobrych 
rokowan okresie Wiosny Ludow: "K1~ska rewolucji 1846 i 1848 roku 
zgasila ich nadzieje i nasilila pas~ tragicznych konwersji j ui: nie tylko 
wsrOd poetow starszego pokolenia, lecz i wSrOd mlodych : nieugi~tych I 

obezwladniaj llc rozpacZlj, (Narcyza Zmichowska) lub skazuj llc na szalenst
wo (Julia Woykowska), mniej dojrzalych dezorientujllc lub lamillc (WIodzi
mierz Wolski, Aleksander Niewiarowski), slabych - nawet wykolejajllc 
duchowo (Jozef Aleksander Miniszewski)".19 Byloby to wi~ jedno z tak 
licznych w polskiej literaturze - pokolen straconych. Niczyj jednak 
kierunek tak drastycznie si~ nie zwichnlll jak Miniszewskiego, nikt tak 
daleko nie odszedl ad tego, co wyznawal w mlodoSci, nikt z takll ostentacj ll 
nie zamienil wolnosciowych uniesien na poch~al~ tyranii. 

Zanirn jednak ta osobliwa zamiana pokazac si~ miala w calej swej 
okazaloSci, Miniszewski powr6cil do Warszawy i wiOdI Zywot utrzymujllce
go si~ z piora li terata i dziennikarza. Pisal duio, ale tei: uciekal si~ - jak 
Sl!dzono - do niegodnych form zarobku. "Zarzucano mu - cytuj~ 
Kieniewicza - i:e wraz z A. Niewiarowskim Scillgal haracz z icupcow 
watszaw:;kich, grOZll,C i:e ich obsmaruje w prasie; mial tei: proces Slldowy 
o sprzedauie tego sarnego r~kopisu dwom czy trzem romym wydaw
com".20 Nie poswi~my jednak wi~kszej uwagi tym podlostkom, aczkol
wiek i one dajll swiadectwo 0 Miniszewskim, nie poswi~cimy z tej racji, Ze 
w perspektywie, z kt6rej go ogllldamy, Sll to przypadki mniej waZoe, gdyi: 
literat w pisrnaka przemieniony nie musi parae si~ szantaZem czy dokony
wae drobnych oszustw, moZe bye - z punktu widzenia elementam ych regul 
uczciwoScl - czlowiekiem. bez zarzutu. 

II S. Kieniewicz, MinineW8kl J6ze/ Alek.Jander, w: Pol.rkl SlownUc Biograj"lCzny, Krak6w 
1976, tom XXI, z. 89, s. 292. 

19 J. Bach6rz, &alizm be: " chmllrnej jazdy", Studia 0 pow{eJciach J6ze/a Korzen{owskiego, 
Warszawa 1979, s. 16. 

.. S. Kieniewicz, Mini.rzew8k l J6ze/ AleJuander. 
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Otoz Miniszewski powr6ci1 do Warszawy i publikowal bardzo duzo, byl 
many, choe przezwa "blagier-wyjec" swiadczy, i:e niezbyt ceniony. Jego 
ksi~ - zwlaszcza Listy Czesnikiewicza do Marszalka (1858), Galeriq 
obrazow szlacheckich (1860), Zycie w parafii (1860-1861) - mialy powodze
rue, ch~tnie czytano te historie z fycia szlacheckiego, utrzymane w stylu 
jakby si~ dzisiaj powiedzialo - malego realizmu i na ogol nasycone 
bezposrednio formulowanymi tendencjami. Ten Przywillzany do tradycji 
piewca szlacheckiego obyczaju (a byl jego piewCll tam wtedy, gdy 
wyst@owal Vi roli satyryka) nie si~gnlll jednak po gJownll form~ owczesnej 
literatury szlacheckiej - po gaw~~. Korespondowalaby ona doskonale 
z jego dose swie:iej daty tradycjonalizmem, ale z trudem jedynie pod
por~dkowywalaby si~ dydaktyzmowi, a Miniszewski w swych obrazkach 
moralizowac lubil. Mi~zy innymi pouczal 0 groibie, jakll dla Polski 
stanowill wplywy cudzoziemszczymy, oczywiScie zachodniej ("Gadajllc 
dalej a: dalej - wspomina Paulina Wilkonska - wpadl JMiniszewskiJ na 
temat, i:e Zach6d jest zgnilym i tylko ze Wschodu nowe, swiei:e, czerstwe 
plynie fycie. Ze wszyscy powinnismy w tamtll zwr6cic si~ stron~ i stamtlld 
Mesjasza wygllldac, a otr~ si~ calkiem z zachodniego kala"21). Ten 
wlltek ksenofobiczny wydobywam dlatego, i:e okaze si~ on nader istotny 
w czasie, gdy autor fab ui i felietonow 0 szlacheckim fyciu przyjmie rol~ 
oficjalnego pUblicysty. W latach tych Miniszewski jest jeszcze jednak 
pisarzem - i trzeba to przyznac niezalemie od tego, czy jego tworczosc 
podoba si~ czy nie, mimo, i:e jui wowczas dostrzec moina zapowiedi tego 
wszystkiego, co niebawem mialo nastllPic: przemiany pisarza w pismaka. 

Co ostatecznie idecydowalo 0 tej metamorfozie? Co sprawilo, i:e oddal 
swe pioro na uslugi, i:e sprzedal dus~ diablu, choe nie odzyskal w ten 
sposob mlodoSci, na infami~ jedynie zapracowuj~c? PublicySci piSZllcy 
o zabojstwie Miniszewskiego w powstanczej prasie nie mieli na og61 w tym 
przedmiocie wlltpliwoSci i jako gJownll przyczyn~ wskazywali milosc do 
latwo zarobionego grosza. OczywiScie, tej najbardziej trywialnej motywacji 
nie spos6b wyrzucic poza nawias, choe z pewnoScill nie wyczerpuje ona 
problemu. Moina zaproponowac interpretacj~ bardziej wysublimowanll, 
mowillc, i:e Miniszewski, ow wysadzony z siodla szlachcic, naleial do tej 
grupy spolecznej, ktora na tego rodzaju negatywne ewolucje byla szczegol
nie podatna, i e niejako sarna do niej przynaleinosc w ten spos6b jego 
biografi~ determinowala. Takie wyjasnienie musimy jednak zdecydowanie 
odrzucic, z tej prostej przyczyny, i:e niczego nie wyjasnia. A nie czyni tego 
choeby z tej racji, i:e wskazuje jedynie uWll;runkowania ogolne, gubillc to, 
co w danym przypadku jednostkowe i niepowtarzalne. Prawda, losy Mini
szewskiego potoczylyby si~ inaczej, gd yby byl czlonkiem kl asy wowczas 
niepiSmiennej, ale w takim przypadku w ogole zajmowalby siy czym innym, 
a jego jedynll ekspresjll pisarskll bylyby trzy ksilliki; losy owe rozwin~lyby 

21 P. WilkoDska, op. cit., So 244. 
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si~ inaczej takZe WQwczas, gdyby naleZal do tej sfery, kt6rej czlonkowie 
nawet gdy si~ pisaniem zajmujll, nie muSZll nim zarabiae, nie mialby bowiem 
potrzeby wynajmowania swego pi6ra do brudnej roboty, nie mialby nawet 
w przypadku, gdyby szczerze Zywil przekonania siCrajnie zachowawcze i obs
kuranckie. WyjaSnienia tego rodzaju wskazuj ll wi~ pewne najog6lniejsze 
carny, niewiele zaS m6will 0 tym, co indywid ualne. Nie kwestion ujllc bynaj
mniej warunk6w og6lnych, sprzyjajllcych tej metamorfozie. zasadniczych 
przyczyn ewolucji Miniszewskiego szukalbym w samym Miniszewskim. 

Niewlltpliwll rol~ odegrala w tym jego pozycja w spolecznoSci Iiterackiej. 
Byl pisarzem znanym i czytywanym, ale przy tym jakby d wuznacznym, nie 
w pelni - jak zapewne ~dzil - doeenionym, traktowanym z dystansem 
blldz z ironill. Jego ambicje zas byly w tej dziedzinie wielkie, aspirowal do 
roli autorytetu, moralisty, nauczyciela, roli, kt6rej przyznac mu nie chciano 
- nawet wtedy, gdy z {>rzyjemnoScill czytano (do poduszki?) jego obrazki 
z zycia sziacheckiego. Powstawaly wi~ nieuchronne dysonanse mi¢ zy 
ambicjami i aspiracjami a kondycj ll chudego Iiter.ata, a w konsekwencji 
r6wnie nieuchronne frustracje. JeSii nie moina bye autorytetem w swoim 
imieniu, nic latwiejszego niz przyjlle rol~ autorytetu, choeby falszywego, 
z nadania - nawet kosztem rezygnacji z tego, co wlasne, a wi~ dla kaZdego 
pisarza najistotniejsze, a taue - wyrzeczenia si~ swobody. Ucieczki od 
wolnosci nie ~ wylllcznll specjalnoScili naszego stulecia. Sfrustrowany, nie 
majllcy szans na zaspokojenie swych ambicji Iiterat, udaje si~ pod opiek~ 
tych, co maj ll wlad~ i sil~. I potem placi koszta, kt6rych poczlltkowo 
chyba w og6le nie ogarnia. Miniszewskiemu historia wystawila rachunek 
wyzszy niz komukolwiek innernu 0 podobnej kondycji. 

Ci, kt6rzy go znali osobiscie lub przynajrnniej bezposrednio obserwowali 
jego dzialalnose, m6wili 0 nirn jako 0 czlowieku slabego charakteru, lub 
w og61e ~harakteru pozbawionym. (Jest niernal reguIII , Ze okolicznoSci 
lamill charakter przede wszystkim tym, kt6rzy go nie majll.) Np. Walery 
Przyborowski w swym dziele 0 latach poprzedzajllcych Powstanie pisal 
o nim jako 0 "pisarzu z duzll zdolnoScill, kt6ry niemalll sobie zyskal slaw~ 
swymi powieSciami, wydawanymi pod pseudonimem Czesnikiewicza, ale 
czlowieku 0 charakterze lichym i rnajllcym opini~ bardzo zaszarganll"22 
"Lichota charakteru" to jednak kwalifikacja dose og61nikowa i malo 
precyzyjna, musimy wi~c zapytae, na czym ona polega w przypadku kogos, 
kto zajrnowal si~ pi6rem. Czynnikiem najwamiejszym jest tu - jak. si~ zdaje 
- czysto instrumentalne traktowanie pisania, wyznaczanie mu roli narz~
dzia - w sposab jednak specyficzny, bo nie chodzi 0 to, by bylo srodkieni, 
siuzllcym gloszeniu tego zespolu idei, kt6re uznaje si~ za sluszne i kt6re 
stanowill przedmiot szczerze i powamie Zywionej wiary; idee i przekonania 
teZ Sll traktowane czysto instrurnentalnie. Sedno sprawy leZy w tym, Ze 
pisanie i to wszystko, co one wyraZa, nie jest pojmowane jako eel sam 

2l w. Przyborowski, Dzfeje 1863 r., tom n, Krak6w 1899. 
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w sobie, Ze stalo si~ srodkiem uzyskiwania romego rodzaju korzysci, nie
mal z reguly osobistych. Innymi slowy, odseparowane ono zostalo od 
wszelkich kategorii moralnych, wyrzuconych poza nawias, nie stanowill
cych przedmiotu refleksji. Ow amoralizm wydaje si~ czynnikiem podstawo
wym, gdyi: odl~ pisanie od roi:nego rodzaju hamulc6w i skierowuje je 
ku rozwillZWliom i posuni~om, kt6re - gdy stosuje si~ kryteria etycme 
w zaden spos6b nie dajll si~ uzasadnic, ani nawet - usprawiedliwic. Uchyle
nie czynnika moralnego sprawilo, Ze Miniszewski, ten sfrustrowany literat 
o wci'li; nieustabilizowanej sytuacji iyciowej, poszukujllCY protektora 
i pozycji, kt6rll uwai:al za godnll siebie, z pisarza przemienil si~ w pismaka. 

Metamorfoza ta byla latwo dostrzegalna dla czytelnik6w, przystoi 
jednak zapytaC, jak ona si~ przedstawiala w oczach samego Miniszewskie
go. Nie dyspon ujemy, niestety, materialami, ktore pozwolilyby zagl~bie si~ 
w psychologi~ pismactwa, nie tylko zresztll w tym konkretnym przypadku, 
nie sposOb wszakZe pytari. z tego zakresu calkiem pominllc. A . wi~ czy 
Miniszewski wierzy' w to, co pisal w ostatnich dwu latach swego iycia? 
Tryb ,,nawrocenia" na ideologi~ Wielopolskiego, "nawr6cenia" naglego, 
wyzbytego waban i zastrzei:en, radykalnego, swiadczylby 0 tym, Ze by' to 
akt cynicm y, opieraj llCYsi~ na kalkulacji, akt, w kt6rym sprawa przekonan 
odgrywala mniejsZll rol~ lub wr~z nie odgrywala i:adnej . Musimy przeto 
postawic pytanie dalsze: czy moma na dluZsZll met~ pisae, calkowicie 
polegaj llC na zleceniach szefa, ograniczajllc sWll rol~ do roli powolnego 
wykonawcy, kt6rego nic pozy dyrektywami nie obchodzi i nie interesuje? 
Oczywiscie, takiego biegu rzeczy wykluczyc nie moma, wydaje si~ wszakZe, 
i2: dziala tu pewien mechanizm wart zastanowienia. Trudno sobie wyobra
zic, by postawa: "pis~, ale nie wierz~ w to, co pis~" lub "pi~, ale nie 
obcbodzi mnie to, co pis~" mogla bye na dlUZszll met~ praktykowana. 
Totei: pismak, by uchronic si~ przed dysonansami, musi nie tylko 
calkowicie podporzllrlkowac si~ dysponentowi i bezkrytycznie m ae na to, 
co on czyni i nakazuje (nawet gdy z dnia na dzien poddaje rewizji swe 
zalecenia), m usi w jakis sposab uwierzyc w to, co glosi. Mechanizm ten 
~sto sprowadza si~ ~ do samozaklamania, usypiajllcego wszelki 
krytycyzm, a w przypadkach szczeg61nie drastycm ych - takZe wszelkll 
refleksj~ moralnll. Powstaje 7jawisko, kt6re okreSlilbym jako wiara wtorna; 
pismak sam - ~to jako pierwszy - ulegapot¢ze wlasnych argument6w, 
choe ich charakter i tresc byly mu przedtem oboj~tne, sam staje si~ glownll 
ofi aI'll retoryki, jakll wprowadzil w ruch. Samozaklamanie zapewnia 
niewlltpliwie dobre samopoczucie, pozwala przezwyci~iyc rozziew pomi(:
dzy sobll a swym pisaniem, pozwala traktowac je jako ekspresj~ poglllrl6w 
i przypisywae takie atrybuty jak szczerosc czy autentycznosc, a wi~ 
w konsekwencji - Zywic przekonanie, ze nie narusza ono tych moralnych 
norm, kt6re - wedlug powszechnych mnieman - winny bye wlaSciwe 
wszelkiemu pisarstwu. W tekstach Miniszewskiego wiele jest slad6w owego 
dob rego samopoczucia, mimo Ze wchodzilo ono w konflikt tak wyrainy 
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z ogolnymi przekonaniami i dllZnoSciami , konllikt, z ktorego on sam 

zdawal sobie spraw~. Niewykluczone zresztll, :ie oWll wtOrt1ll wiar~, b¢llCll 

w jaldejs mierze form~ samoobrony, wytwarza si~ tym latwiej i szybciej im 


. konflikt ten jest wi~kszy. Swiadczy 0 tym bez w~tpienia casus Miniszew

skiego; gdy wiar~ t~ osi~gn~l, gdy u1egl rykoszetowemu dzialaniu swojej 

retoryki, stal si~ pismakiem w calej okazaloSci, w pemym wymiarze godzin. 


3. 0 pismactwie w ogolnoSci 

Zanim jednak: poka:iemy, na czym to w przypadku Miniszewskiego pole
galo i w czym si~ wyrazilo, musimy zastanowie si~: kim jest pismak, kogo 
mamy prawo w ten sposOb okreslic? Pytanie moZe si~ wydae zhyteczne i bez
przedmiotowe, skoro "pismak" naleZy do slow powszechnie zrozumialych 
i - z pozoru przynajrnniej - nie wymagajllcych komentarzy. Jestesmy wszak:
i:e innego zdania, tym bardziej, Ze slowo to uleglo dose znacznej ewolucji 
semantycznej , a ponadto - i to jest dla nas najwamiejsze - pragniemy nim si~ 
poslugiwae jako w miar~ moZliwoSci precyzyjnym terminem. 

"Pismak" wyst~puje we wszystkich slownikach rejestrujllcych stan 
XIX-wiecznej polszczyzny i jest w nlch potobnie defmiowany: "zly, slaby 
pisarz; ten, co rna pretensj~ do pisarstwa C ... ) bez nalei:ytych zdolnoSci lub 
usposobienia"; jako jed en z odpowiednikow niemieckich podaje Linde 
slowo " Schmierer". To ubieglowieczne znaczenie powtorzone zostalo 
jeszcze w Slowniku Doroszewskiego, niezbyt czule zapisujllcyrn przemiany 
wspolczesnej polszczyzny, zaniedbujllcym zwlaszcza jej odmiany potoczne. 
"Pismak" znaczy wi~c tu tyle, co "grafoman" Czostal przez to slowo 
Wyparty). W szkicu tym, jak wynika jui: z poprzednich rozwa:ian, nie 
interesuje on nas jako synonim "grafomana" - ani w znaczeniu ·obiego
wym (autor bezwartoSciowych tekstow), ani w znaczeniu psychologicznym 
(osoba odczuwajllca patologicznll potrzeb~ pisania bez wzgl~du na mizemy 
poziom wytworow). Pismak, w sensie, jaki tu zaproponujemy, odwoluj~
cym si~ zreszt~ do dzisiejszej praktyki j~zykowej, nie musi bye grafomanem 
ani w jednym, ahi w drugim znaczeniu. Nie by} nim z pewnoSci~ sprawnie 
poslugujllcy si~ pi6rem Miniszewski, zawodowy literat, ktoremu umiej~t
nosci pisarskich nikt nigdy nie odmawial. Pismactwo jest spraw~ moralno
Sci, a wi~ oddawae mu si~ mog~ z rownym prawd opodobienstwem osoby 
wszelkie po temu maj~ce predyspozycje, by pisae cenne teksty, jak tei: 
literackie ciury, ktore przegralyby we wszelkim swobodnym wsp6lzawod
nictwie, stanowi wi~ one dla nich wielk~ i jedyn~ szan~; oczywiScie, 
z rozmaitych wzgl~dow bardziej interesuj~cy, ale tei: bardziej d rastyczllY, 
jest przypadek tych, kt6rzy - jak Miniszewski - mieli przed sob~ inne 
mo:iliwoSci dzialania, a wi~ mogli dokonywae wybor6w. 

Najog61niej okreSiimy pismaka jako tego, kt6rego pisanie jest w ogol
nym odczuciu pisaniem niegodnym i manipulowanym, kwestionujllcym 
podstawowe wartosci przyj~te w danej spolecznosci, przeciwdzialajllcym jej 
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najgll[:bszym pragnieniom, wiarom i dllzeniom i nie dajllcym si~ usprawied
liwie wzgl~ami na publiczne dobro. Okrdlenie to jest wszaku zbyt 
ogolnikowe, by moglo wystarczye, trzeba wi~c je wypebtie konkretnymi 
treSciami. I od razu wypada wprowadzie zastrzcunie: pismak nie przeciw
stawia si~ nigdy ogolnie uznanym wartoSciom we wlasnym imieniu, nie jest 
nonkonformist'l, ktory na swoj sposob rozumie sprawy tego swiat a i ehce 
swojll wizj~ wyrazie i spoleczcnstwu przedstawie bez wzgl~u na okoliczno
Sci, sprzeciwy, pot~pienia. Nonkonformista taki moze bye buntownikiem, 
czy - w wersjaeh szczegolnie dramatycznych - szalencem, nigdy zaS 
pismakiem. Moglby nim ~~ stae tylko wowezas, jeSliby swe pisanie 
podporzlidkowal tym, co majll wlad~ i sil~, jeSliby pozwolil na zinstrumen
talizowanie i wykorzystanie swych pogllld6w i tekstow. Wowezas, nawet 
g1osz11c koncepeje najbardziej sprzeczne z ogolnymi odezuciami, dziwacz
ne, czy wr~cz wariackie, momentalnie przestalby bye nonkonformistll, 
pismak bowiem bye nim nigdy nie moZe, nawet wtedy, gdy na niego si~ 
stylizuje, gdy przyjmuje poz~ moralncgo autorytetu, ktory g10si tzw. 
nicpopulame prawdy, ogolne dobro majllc na wzgl~dzie (a taka stylizaeja 
pismacza nie jest bynajmniej zjawiskiem rzadkim). 

I tu dochodzimy do sedna problemu. Pismakiem nie moZe bye ten, kto 
pisze na wlasnll odpowiedzialnosc, swobodnie i niezalemie. 0 "sprzedaj
nym piorze" mowili wspolczesni w zwillzku z Miniszewskim. Formula 
brutalna, ale oddaje istot~ rzeczy. Pismak bez mom yeh protektorow jest 
nie do pomys1enia, a owi momi protektorzy nie Sll nikim w rodzaju 
mecenasOw, opiekujllcyeh si~ z dobroci serca, czy ze wzgl~dow pres
tizowych potrzebujllcymi pomocy pisarzami. I oni majll do pisZllcych na 
zlecenie stosunek instrumenalny, korzystajll z ich uslug dopoty, dopoki Sll 
im potrzebne (potem sluga moZe odejsc na zasluzonll emerytur~), a prze
stajll bye potrzebne wowczas, gdy juz zbyt protektora kompromitujll, stajll 
si~ nieskuteczne lub po prostu zostaly osmieszone. Pismak dzialajllcy na 
zlecenie, wykonujllcy mniej lub bardziej rygorystycznie sformulowane 
polecenia, napisae moZe wszystko, bo za nie nie ponosi odpowiedzialnosci. 
Rezygnacja z niej jest jednym z podstawowych skladnikow pismaezej 
kondycji. Wyzbycie si~ odpowiedzialnoSci jest zas z kolei formll wyzbycia 
si~ siebie, fOfmll samookaleczenia, anulowaniem tego, co dla kazdego 
pisZlleego jest najistotniejsze. Pismaetwo stanowi dziedzin~ dzialalnosci I 

radykalnie nie-podmiotowej. Stanowi taue wtedy, gdy pismak symuluje 
osobiste zaangaZowanie w to, co g1osi, czy zmierza do tego, by w swych 
produkejach wytworzye jakis swoj image, a taue gdy dba 0 ich pewnll 
odr~bnosc stylistycznll, wykraezajllc w ten sposob poza styl ofiejalny, 
uksztaltowany lub wr~z obowillzuj llCY w grupie, ktorll reprezentuje. 
Wszelka pisarska podmiotowosc zaklada swobod~ decyzji i wyborow, a tej 
moZliwoSci wlaSnie pismak jest pozbawiony, skoro dziala na rozkaz, skoro 
tylko powtarza, form uluje, popuJaryzuje to, co mu zadal kto inny - i do 
tego wlasnie ogranicza si~ jego zadanie, na tym pol ega jego rola. Uwol
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mony od odpowiedzjalnoSci i podmiotowoSci, pismak moZe bye niekonsek
wentny w tym, ro propaguje, moZe zmieniae pogl~dy z dnia na dzien, jcili 
zwierzchnik zmienil lini~ politycznl! i wymaga by jego nowym koncepcjom 
nadae rozglos, moZe wiQC dzisiaj wyslawiae to, co jeszcze wczoraj pot~ial 
i me rna obowillZku tlumaczenia si~ z dokonanej wolty, skoro poddal si~ 
zniewoleniu i zrezygnowal z wyborow i decyzji. Pismak nie musi bye lojalny 
wobec siebie i wobec <:lytelnika; obowillZuje go wylllcznie 10jalnoSC wobec 
szefa. Lojalnosc oparta na swojego rodzajutimowie, zazwyczaj nie bywa to 
jednak kontrakt ideologiczny~ Istniejl! oczywiScie, pismacy - fanatycy: ich 
niegodne pisanie wynika z bezkrytycznej wiary w jakis zesp61 przekonari 
nawet wtedy, gdy pelni ono funkcje wyl~cznie instrumentalne; w takich przy
padkach, oczywiScie, wiemosc przekonaniom jest silniejsza niz lojalnosc woo 
bee protektora. Wydaje si~ wszakZe, ii: pismak-fanatyk to zjawisko duzo mniej 
zn~ce i w sumie rzadsze nii: pismak cyniczny w rodzaju Miniszewskiego. 

Czytelnik nie musi si~ orientowae, i:e pismak wyzbyl si~ pOOmiotowoSci, 
zdaje sobie jednak spraw~, Ze glosi on pogl~dy, kl~ce si~ z powszechnymi 
odczuciami, i:c sluZy celom, ktore nie tylko nie zyskujl! spolecznej 
aprobaty, ale ~ odrzucane lub wr~cz znienawidzone. Do uslug pismaczych 
uciekaj~ si~ przede wszystkim, jdli nie wyl~cznie, Cipolitycy, ktorzy nie 
majl! poparcia spolecznego i, ch~ swe koncepcje narzucie wbrew woli 
ogolu. Pismactwo, gdy spojrzy si~ na nie z pewnego punktu widzenia, 
stanowi objaw ich slabosci, nie mogl! bowiem liczye na wspolpra~ tych, 
ktorzy w akcie wolnego wyboru, kieruj~c si~ nieskr~owanymi decyzjami, 
do nich by przystali i - nast~pnie - wspohworzyli koncepcje, wsp6l
pracowali przy ich wypracowywaniu i rozpowszechnianiu. Nie jest przypa
dkiem, ze ruchy demokratyczne pismakami si~ nie I?os!uguj~. Nie dlatego 
rzecz jasna, ze propaganda w ogole bylaby dla nich nieuzyteczna; bez niej 
i:aden ruch spoleczny obye si~ nie moze, 0 czym wiedziano juz w gl~bokiej 
staroi:ytnosci, wowych odleglych czasach, kiedy zacz~la si~ formowae 
retoryka. Demokracja zaklada jednak inny typ zaangazowania, nie 00
woluje. si~ do bezwolnych realizatorow odgornie powzi~tych decyzji, nie 
moze sj~ poslugiwae pOO miotowoSci wyzbytymi pionkami, przesuwanymi 
na szachownicy przez przyw6d~ zalei:nie od potrzeb ch wili. Z uslug zas 
takich realizatorow korzystaj~ nagminnie te grupy, ktore posiadly auto
rytam~ wladz~ lub do jej zdobycia aspiruj ~, a w naszym stuleciu 
wszelkiego typu ruchy totalitarne. 

Pismak - powtorzmy - glosi pogl~dy i opinie swego szefa, odrzucane 
przez wi~ksz~ cz~se spo!eczenstwa. Zwraca si~ jednak do niego - i nie moze 
nie zauwazye jego d~zen i pragnien, nie dostrzegae wyznawanych przcz nie 
wartoSci. Czy jednakze zmierza do wypracowania wspolnego - choeby 
minimalnie - uniwersum wypowiedzi? Wydaje si~, Ze powinien to czynie, 
skoro jest to podstawowy warunek porozumiewania si~, a w konsekwencji 
- skutecznosci podj~tych dzialan. Zeby ad resata przekonac, trzeba przy
swoie sobie lub przynajmnicj - rcspcktowac, chocby jak~s cZl!stk~ tego , co 
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uznaje 00 za wartoSciowe, trzeba traktowae jego pogllldy powainie. 
Tworzy to dla pismactwa spraw~ 0 podstawowym maczeniu. Nie jest 000 

sztukll dla sztuki, jego eel stanowi - jakby si~ wydawalo - przede 
wszystkim zjedoywanie dla tych poglildow i rozwi~n, do kt6rych 
rozglaszania pismak zostal wynaj~ty. I tu ujawnia si~ jeden z paradoksOw 
pismactwa. Pismaka obowillZuje peine podporzlldkowanie z1eceniodawcy, 
nie rna on prawa w niczym odstwowae od tego, czego si~ od niego 
wymaga, ale zeby.skutecmie wykonywae swe zadania, musi on w jakiejs 
mierze brae pod uwag~ oczekiwania tych, do kt6rych si~ zwraca. Jest to 
pismacza kwadratura kola. Pismacy muszll intcrioryzowae niewielkll 
choeby czllstk~ opinii spolecmej, ale - skr~powani dyrektywami - czynie 
tego nie Sll w stanie. Na ogol interioryzowanie ogranicza si~ tylko do 
udawania czy pozorowania, przejmuje si~ to lub owo w istocie w tym celu, 
by odrzucie, skompromitowae, zdyskredytowae. Pismak, nawet gdy usiluje 
sugerowae, Ze wypowiada si~ j~zykiem spoleczenstwa, do ktorego kieruje 
swe slowa, uiywa mowy wypracowanej i akceptowanej przez swojego 
protektora - i czyni to nawet wtedy, gdy zostala ona w opinii zde
zawuowana, gdy nie majuz Zadnych szans, by do kogokolwiek przemowie, 
by kogokolwick przekonae (oczywiScie poza wsp6Iwymawcami). Czyzby 
wi~ pismactwo bylo jednak SZtukll dla sztuki, i to w dodatku jej 
najbardziej osobliwll odmianll, skoro jego reguly powinny bye wylllcmie 
pragmatyczne? A moZe nimi Sll, tylko Ze jego zasadniczym zadaniem nie 
jest perswazja, na gl6wne powolanie skladajll si~ iune powinnoSci: przygo
towywanie blldi uzasadnianie pewnych praktyk, np. dzialan represyjnych, 
lub tez tworzenie i narzucanie spoleczenstwu j~zyka obowillZujllccgo, 
normatywnego, tak by wszelkie odchodzenie od niego bylo traktowane juz 
nie tylko jako fakt podejrzany, ale jako przejaw nieprawomysloosci lub 
wr~cz politycmego buntu? Opierajllc si~ na przypadku Miniszewskiego, 
mozemy - ' jak si~ zdaje - pozytywnie odpowiedziee na te pytania. Jak 
bowiem zaswiadczajll wspolczesni, byl on w opinii spolecznej tak skom
promitowany, Ze nie mial i:adnych sz~s oddzialywania na nill, przywoly
wane argumenty zaS byly juz doszcz~tnie zuZyte. Musial jednak bye dla 
antypowstanczej wladzy uZytecmy, skoro tak skwapliwie i konsekwentnie 
korzystala z jego uslug. Bo tez pismactwo w wi\!kszym stopniu niz 
sposobem przekonywania jest narz¢ziem walki, walki bezwzgl¢nej, nie 
przebierajllcej w srodkach. 

I tu ujawnia si~ kolejna eecha konstytutywna pismactwa: jego specyficz
ny stosunek do przeciwnika. Jest on traktowany jako najgorszy wrog, 
z kt6rym jdJi nie wymaga tego doraina taktyka, nie idzie si~ na 
kompromisy, z ktorym w ogole si~ nie negocjuje. Wi~j, pismak, dllZllC do 
miszczenia wroga, nie rna i:adnych danych, by z nim polemizowae, bo 
polemika jest wymianll idei wymagajllcll umania, Ze ten, kto majduje sit' 
po przeciwnej stronie, jakimis racjami dysponuje. Pismak - podkrdlmy ze 
szczeg6ln~ dobitnoscill - nie polemizuje, ale demaskuje, oskari:a, ' kom
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promituje, wymySia, poucza, insynuuje. Nie polemizuje tak:ie z tej przy
czyny, i.e polemika zaklada choeby jakid minimum szacunku dla adwer
sarza, pismak uS, ow najemnik piora, na takll szlachetnosc czy kurtuazj~ 
zdobyc si~ nie moi.e. Ma si~ przyczynic do znis:zczenia weoga wszelkimi 
sposobami, a wi~ przeciw niemu jlltrzy, a tam niepokojllco zbli:ia 
wypowiedi publicznll, jakll jest utwor literacki czy tekst dziennikarski, do 
gatunku ze swej natury sekretnego -do donosu. I nie zwaZa, oczywiScie, na 
to, czy weog jest w stanie replikowac, c:zy te:i w tej materii Zadnych 
moZliwoSci nie rna, bo przebywa za granic:t, . zostal uwi¢ony, blldi 
skazany na milczenie przez cenzur~, ktora dba 0 to, by dzialajllcy na 
zlecenie I>ismak byi bezkamy, mial pelnll swobod~ dzialania i nie c:zul si~ 
niczym skr~owany, nawet - w pewnych przypadkach - wymaganiami 
elementamego zdrowego rozSlldku. Wrog jest demonem zla, dziaiajllcym 
w najgorszej wierze i :iadnych racji pod Zadnym pozorem przyznac mu nie 
morna, a taki:e -dobrych intencji. Wi~cej, weog takjest pomyslany, i.e wie, 
iZ jest zly, c:z~sto upodobnia si~ wi~ do pospolitego diabla z szopki. Kto 
wszaki:e jest wrogiem? Oczywiscie kaidy, kogo szef pismaka uwai:a za 
swego przeciwnika politycznego. Pismak wymienia weog6w z imienia 
i z nazwiska, wskazuje te:Z weogie grupy. W pewnych jednak historycznych 
momentach, w takim wlaSnie c:zasie dzialal Miniszewski, wrogowie to' nie 
tylko poszczegolne o~oby czy niewielkie ugrupowania, wypracowujllce 
wlasne programy polityczne, ale ogromna cz~sc spolec:zenstwa. Bystry 
Miniszewski zdawal sobie z tego spraw~ i w chwili szc:zerosci otwarcie 
przyznal, i.e pisze przeciw wi~kszoSci. Uruchomilo to w nim pewne 
mechanizmy obronne, ale - zjawisko dla pismaka charakterystyczne ze 
wzgl~du na fakt, :ie obowillZuje go jedynie bezwzgl¢na lojalnosc wobec 
szefa - w nic:zym nie wplyn~lo na to, co pi sal. Pismak z zasady nie moi.e 
przyznac, i.e wrogami Sll wszyscy, tote:i stosuje charakterystyczne wykr~ty, 
twicrdzi mianowicie, i.e spoleczcnstwo zostalo oglupione przez falszywe 
autorytety czy perfidne podszepty, i.e dalo posluch zlym doradcom, :ie nie 
wie, gdzie Sll jego rzeczywiSci przyjaciele i nie orientuje si~, kto naprawd~ 
zabiega 0 jego interesy i dba 0 jego dobro. Spolec:zenstwo jest przeto glupill 
i bezwolnll maSll, nie umiejllcll si~ polapac w tym, co si~ dzieje i wlasciwie 
tego ocenic. Pismak zas przypisuje sobie rol~ oswieciciela, . ujawniajllcego 
prawd~, moi.e nie populamll i nie akceptowanll, ale jedynll i niezbitll. lIe 
w tym pogardy dla spolec:zenstwa, nawet wspominac nie warto. Warto zas 
zauwaZyc, :ie w takim ustawieniu wroga wyraZa siy w sposob niezwykle 
wyrazisty policyjne widzcnie swiata: gdyby nie dzialali perfidni agitatorzy, 
majllcy na wzglydzie wy1llcznie swoje partykulame interesy i z reguly 
b~d llcy ludZmi obcymi, naslanymi, by szkodzic i parali:iowac inicjatywy 
tych, co zawsze i wsz~zie walczll 0 narodowe dobro, spolec:zensfwo nie 
daloby si~ zwieSc i oglupic, nie przyswoiloby sobie idei irracjonalnych, 
prowadzllcych prosto ku przepasci . Tego rodzaju koncepcja wroga, wroga 
w istocie powsZechnego c:zy uniwersalnego, sprawia, i.e pismak nie rna 

61 



MICHAL GlOWlliISKI 

Zadnych po temu danych, by zinterioryzowac jakiekolwiek spoleczne 
mniemania i odczucia, pnemawia bowiem jakby z innego swiata, z pozycji 
tak odleglych, Ze niemoZliwa jest juz jakakolwiek komunikacja. W sytuac
jach takich pismak - i mowu Miniszewski jest tutaj przykladem dosko
nalym - przyjmuje po~ kaznodziei , pouczaj'lcego, gdzie S'l prawdy i racje. 
Wydaje si~ zresztll, Ze ksztaltuje si~ tu stosunek odwrotnie proporcjonalny: 
im konsekwentniej tworzy on pozory, ze interioryzuje jakies spoleczne 
mniemania, tym jest od nich odleglejszy. Dzieje si~ tak dlatego przcde 
wszystkim, Ze brzmill one pod jego piorem falszywie i stajll si~ wlasnym 
zaprzeczeniem. Niemaczy to jednak, Ze wszystko, co pismak wypowiada, 
wyzute bye musi z wszelkich racji, nie, moZe on glosie czasem idee, ktorym 
slusznosci odmowie nie spos6b. Rzecz jednak w tym, Ze to nie one 
wyznaczajll profil jego pisania; c'est Ie ton qui/ail fa chanson - A1eksander 
Kraushar przypomnial to mane francuskie przyslowie w swym szkicu 
o Miniszewskim, wypada je za nim powtorzyc, bo oddaje istot~ sprawy.23 
6w ogolny ton wlaSnie sprawia, Ze to, co w tekstach pismaka mogloby bye 
traktowane powai:nie, powaznie traktowane bye nie moZe, staje si~ bowiem 
podejrza..ne lub wr~z traci swe pierwotne znaczenie, krotko: zostaje 
przytloczone przez potyi:ny pismaczy bagaz. 

I jeszcze jedno: pismaczenie jest tym bardziej publicznie widocme, im 
spoleczenstwo staje siy bardziej aktywne i swiadome swych celow. Dzieje 
si~ tak nie tylko z tej racji, ze w czasach takich, jak chocby lata 
poprzedzaj'lce wybuch Powstania Styczniowego, pismacy staj'l si~ potrzeb
niejsi przeciwnikom ruchow wolnoSciowych, a wi~c wzmagajll sWll dzialal
nose. Ta spot~gowana widocznosc stanowi - jak si~ zdaje - przede 
wszystkim funkcj~ zmienionej optyki spolecznej . Dzialali oni i pn edtem, 
nie. budzili jednak takich spolecznych emocji, w czasach zastoju trakftuje si~ 
ich bowiem jako jeden ze stalych elementow rzeczywistoSci, tej rzeczywisto
Sci, ktorej wprawdzie si~ nie akceptuje, bo trudno w niej oddychae, ale 
przyjmuje si~ j'l jako z gory dan'l i nie wierzy w moi:liwosc jej przeksztal
cenia. W sytuacjach takich znosi si~ pismactwo tak jak inne przypadloSci 
codziennego i:ycia w rodzaju biurokracji, korupcji czy drobnych represji. 
Moi:na .wowczas go nie zauwazac, lub przynajmniej udawac, ze si~ nie 
zauwaZa. Postawa taka nie rowna si~ oczywiScie przyzwoleniu, wynika ze 
znudzenia i z rezygnacji . Nie rna ona jednak racji bytu w czasie, gdy 
spoleczenstwo niejest juz znudzone i zrezygnowane, nie rna takze wowczas, 
gdy w elukubracjach pismaka pojawiaj'l si~ idee blizsze - przynajmniej 
z pozoru - powszechn ym mniemaniom, idee, ktore poprzednio, w czasach 
stabilizacji , znaleiC by si~ w jego tekstach nie mogly. Nieszcz~Sciem l ozefa 
Aleksandra Miniszewskiego bylo to, i:e przemienil si~ z pisarza w pismaka 
wlasnie w czasie, kiedy pismactwo stalo si~ szczeg6Inie widoczne i zacz~lo 
budzic powszechn ll abominacjy. 

1.l A. Krausbar, lMC Pan Czesnikie...icz Minisze ...ski. Echa ....rpomnien z ' fa t 1861-1863, 
Warszawa 1912. 
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4. "Pisywal na Polak6w" 

Przemiana ta nastllPiia nagle, nie byla wynikicm procesu ewolucyjnego. 
Jeszcze w roku 1861, na samym poczlltku, kiedy ruch narodowy z energii 
potencjalnej zacZllI siQ przeksztalcac w energiQ kinetycznll i ujawnil od razu 
z duzym rozmachem, Miniszewski zafundowal sobie czamarQ i paradowal 
w niej po ulicach, by w tcn spos6b zademonstrowac swe patriotyczne uczu
cia. Niedlugo jednak mu sluZyla, rychlo bowiem zamienil jll na str6j inny 
i na midcie pokazywal si~ w nieodzownym cylindrze, kt6ry byl wowczas 
symbolem estahlishmentu. Uleganie modom przcciwstawnym jest objawem 
kabotynstwa i sklorinoScl do blazenad, co od dawna Miniszewskiemu · 
zarzucano, to pewne. Jest jednak .rowniez oznakll czegos bardziej zasad
niczego: zacillgniQcia siQ w sluzbQ, ktore calkowicie zmienilo jego kondycjQ 
Zyciowll i wyrazilo siQ nawet Vi ubraniu. Przyjllwszy nowll rolQ, szybko 
przystllpil do czynu, w dwu ostatnich latach Zycia pi sal duzo i wysilkow nie 
szczQrlzil, by solidnie wywillZywae siQ z podjQtych zobowillzari. 

Czym zapracowal na opiniQ pismaka i '-- w konsekwencji - los tak 
straszny? Przede wszystkim publicystykQ oglaszanll w "Dzienniku Po
wszechnym" , 6wczesnym organie oficjalnym, w roku 1863 drukujllcym 
sucho zredagowane komunikaty 0 rozbijaniu "band buntownikow" oraz 
tlumaczone z rosyjskiego wiernopoddaricze adresy do Naiiasniejszego 
Pana, wyraZajllce solidarnosc zjego walkll z polskim buntem. Miniszewski 
byl gl6wnym komentatorem poli tycznym tej gazcty, oglaszal w niej cyld 
artykul6w pt. Rzeczy spoleczne; ich tresc byla bezposrednio uzgadniana 
z Wielopolskim. Dalej, zapisal siQ w opinii jako pismak wydawaniem 
pseudo-satyrycznego pisemka "Komunaly", ktore od deski do deski 
wypelnial swoimi produkcjami, agresywnymi, cZQsto urllgajllcymi elemen
tamemu poczuciu smaku, nie biorllcymi w ogole pod uwagQ spolecznych 
nastrojow. Ukazaly siQ trzy numery tego pisemka (nazywal je "willzkami"); 
willzka czwarta byla podobno gotowa do druku w dniu zabojstwa ' 
Miniszewskiego, Margrabia jednak nie zezwolil na jej publikacjQ. Ma na 
swym koncie takze programowll broszurQ Rzut oka na rozwoj polityczny 
i spo/eczny w Kr61estwie Po/skim wydanll po raz pierwszy w Lipsku w roku 
1862 bezimiennie. Du:Ze jej fragmenty powstaly podobno pod bezposrednie 
dyktando Wielopolskiego,dla ktorego byl to tekst szczegolnie wamy jako 
deldaracja programowa. Niewlltpliwie autorstwa samego Miniszewskiego 
jest parostronicowa Przedmowa, pisana proZll poetyckll, wyrainie .stylizo
wana na Mickiewiczowskie Kri{gi Narodu i Pie/grzymstwa Po/skiego 
i sygnowana: Jan Szlachccki (politycy chyba nie traCll czasu na takie 
poetyckie stylizacje). Podobno pisywal tei: - oczywiScie nie pod wlasnym 
nazwiskiem - artykuly do prasy zachodniej po to tylko, by "Dziennik 
Powszechny" mial co streszczac, udawadniaj~c w ten sposob czytelnikom, 
:Ze jego program polityczny zyskuje aprobatQ w swiecie. Jak twierdzi Adam 
Skalkowski w swym dziele A/eksander Wielopolski w swiet/e archiwow 
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rodzinnych, po Miniszewskim zostaly w r~kopisie dwie broszury: Miko/aj I 
i Aleksander II w Kr6lestwie Polskim (Manuskrypt nosi da~: 14 kwietnia 
1863) oraz Rzut oka na sprawf religi; ; stan duchowienstwa katolickiego 
w Kr6lestwie Polskim /863. Nie wiemy, co w tych broszurach bylo, nie trzeba 
jednak wielkiej intuicji czy fantazji, by si~ domyslic ich zawartoSci. Byl to 
niew~tpliwy lab¢zi Spiew Miniszewskiego. Wydano jeszcze - w roku 1865 

. nakladem Drukarni R~owej - jego powiesc z papierow posmiertnych pt. 
Ciernie kwitnqce, ale potem nast:tpilo jui: zapomnienie, nie wznowiono nigdy 
iadnej jego ksi:tZki, takZe z przed-pismaczego okresu. 0 pismakach, gdy 
schod~ ze seeny (nawet w okolicmoSclach tak-dramatycmych) szybko si~ 
zapomina, puszczaj~ ich w niepami¢ true protektorzy. Nic dziwnego, byli 
dla nich tylko pionkami w politycmej grze. "Dziennik Powszechny" nie 
zamieScil 0 Miniszewskim nawet wspomnieniowego szkicu, ograniczyl si~ do 
notatki 0 skrytobojstwie - w formie przypisu do ostatniego jego artykult; 
ktory ukazal si~ wlaSnie 2 maja 1863 roku. . 

Powro6ny do wlltku podj~tego na poc~tku tego szkicu: Miniszewskiego 
nie tylko nie ialowano, zrewoltowana opinia przyj~1a to morderstwo jako 
zaslui:on~ kar~, wymierzon~ skompromitowanemu dziennikarzowi, pogar
dzanemu za to, Ze - zacytujmy ponownie formul~ Berga - "pisywal na 
Polakow". Wypada si~ teraz zastanowic, na czym owo "pisanie na 
Polakow" polegalo, wypada tym bardziej, Ze Miniszewski nieustannie sw~ 
polskosc podkrcilal i przy · kaZdej okazji zapewnial 0 swym szczerym 
i gor~cym patriotyzmie, a "Komunaly" podpisywal dziwacznym pseudo
nimem Achilles Kacenbergovius, zawsze jednak z dodatkiem: Rodowity 
Polak, tak by nikt w~tpliwoSci nie Zywil. Nasuwa si~ tu nieodparcie 
refleksja, Ze pisarze i publicySci, ktorzy w pismacze szeregi si~ nie 
zaci~gn~li, nie mieli Zadnego powodu, by sw~ polskosc demonstrowac 
w spos6b tak spektakulamy, byla ona bowiem czyms oczywistym i dla nich 
i dla czytelnikow, nie wymagala przeto specjalnego werbalizowania. 
Trudno rozSlldzic, czy to deklarowanie swojskOSL1. tak konsekwentne, 
momentami wr~cz nachalne, wynikalo z potrzeb wewn~trznych, z dllZnOSci 
do oslabienia, dysonansu, ktory nieuchronnie si~ odczuwa, gdy jest si~ 
w konflikcie z cal~ niem al spolecznosci~, czy tei: bylo swiadomym, moZe 
nawet - cynicznym, zagraniem tilktyka, wiedz~cego, i:e w ten sposob rna 
jak~s szan~, by zapewnic swemu pisaniu skutecznosc. Nie b~dziemy 
kwestii tej roztrz~sac, stwierdzimy tylko, Ze owa nieustanna dbalosc 
Miniszewskiego, by przekonac, ii pisze " od wewn~trz", w imieniu spolecz
nosci, do ktorej si~ zwraca, ii: pisze w zgodzie z jej podstawowymi 
wartoSciami, zakonczyla si~ kl~sk~. Zapytamy wi~, co si~ konkretnie 
skladalo na to, Ze w powszechnym odczuciu Miniszewski "pisywal na 
Polakow". 

Przede wszystkim kwestionowanie wszystkich wartosci, ktore spoleczen
stwo oi:ywialy i 0 kt6rych realizacj~ gotowe bylo ono walczyc, negowanie 
d:ti:en, ktore ujawnily si~ z niczym niepohamowanll silli. Byty one dla niego 
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przejawem nieodpowiedzialnosci i szalenstwa, wynikicm obcych intryg, 
spolecznym i narodowym szkodnictwem, prowadzllcym szybko i prosto do 
katastrofy, ktorej wymiary b¢ll nieobliczalne, a skutki - dlugotrwale. 
Dllienia te - krotko i w~zlowato - Sll wyrazem glupoty, jaka na skutek 
romych knowan zdobyla panowanie nad narodem, glupoty, chcllcej 
naruszyc istniejllcy porzlldek i z tej juz choeby racji gl~boko niemoralnej . 
Dla tych, ktorzy glupocie dali si~ zwiese, nie rna Miniszewski nie tylko 
wyrozumialoSci , nie widzi Zadnej moZliwoSci usprawiedliwienia, dzialajll 
oni kierowani zlll wolll, z podmowien i zrnierzajll konsekwentnie do 
niszczenia, ich ruch jest bowiem konsekwentnie destrukcyjny. Jak Mini
szewski zakreSla pole, na ktorym umieszcza wrogow? Zdumiewa, Ze tak 
szeroko, bo w istocie na jego obszarze znalazly si~ wszystkie grupy 
spoleczne, wszystkie bowiem daly si~ zwidc rewolucyjnym szalenstwom, 
choe Sll one ze swej istoty antynarodowe, iadna - poza tymi, ktor;z:y 
popierajll prawowitll wlad~ - nie daje im nalezytej odprawy. 

Glownym wrogiem jest mlodziez, dzialajllca brutalnie i bezmySlnie. 
"Mlokos" - to pod piorem Miniszewskiego wyzwisko najcz~tsze. I ten 
wlaSnie mlokos pragnie nie tylko wzillC fZlld dusz, ale takZe zdobyc 
panowanie nad krajem. Pragnie przede wszystkim wolnoSci, a dla takich 
dllien Miniszewski nie rna poblaiania, jest ,to bowiem miraz nie wiadomo 
przez kogo wymyslony. "Mlodose wie, czego chce - pisze w listopadzie 
1862 roku - i wie, co robi. WlaSnie dla zdobycia upragnionych swoboo 
pogasmy wszystkie ogniska swiatla, zrujnujmy cale narodowe bogactwo, 
stanmy si~ kUPll n¢zarzy zglodnialych - zje diabla ten, kto nas weZmie, 
czy si~ z nami docobi!... Wtedy nikt nie b~dzie chcial patrz~ na Polsk~, 
sluchac 0 Polsce, a my sobie b¢ziemy wolnijak ptaki... " 24Ta rewolucyjna 
mlooi jest t~pa, fanatyczna i nie respektuje prawa. "q ludzie zakazujll 
wszystkim myslec i rozumowac, a nakazuj ll wierzyc w nich slepo, bo ich 
panowanie tylko pomi¢zy ciemn ll czernill rozposcierac si~ moZe. - T ym 
ludziom argumentami rozumnymi odpowiedziec niepodobna, bo dla nicb 
wszelkie logiczne rozumowanie jest zbrodni ll stanu, ktorll przez trybunal 
rewolucyjny kara si~ smiercill." 25 

Wycil!gnlll Minis~ewski z tych konstatacji wnioski praktyczne, bo wolal 
si~ poslugiwaC, duzo bardziej niz rozumnymi argumentami, belferskim 
pouczeniem i insynuacjami. Pouczal wi~: "Wiek mlodzienczy jest prze
znaczonym do nauki i cwiczenia si~ w karnoSci i posluszenstwie starszym, 
a nie do burmistrzowania" .20 Dose jui swawolenia po ulicach, buntowania 
si ~, wykrzykiwania wrogich hasel i rozwieszania plakatow (wlasnie owe 
plakaty uwaial Miniszewski za bron szczegolnie groZnll), dose tych 
nierozwainych poczynan, ktore przywidc mogll tylko do zgubyl Dzialajllc 
w ten sposob, mlodzi buntownicy we wszystkim, co cobill, zakl6cajll 

.. Prz.eglll'l polilyczny, .. Komunaly" 1862 willzka druga, s. 3 . 


.. Odezwa do publiczoo8ci , " Komuoa/y" 1862, wi¢ a trzecia, s. 2 . 


... ibidem 
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elcmentarne nonny spolecznego wspoliycia. Wladze podzicmnc - dobry to 
przyklad insynuacji - tylko dlatcgo zafLldzily podatek, by bez wysilku 
zdobyc duZe sumy pieni¢ zy, oczywiScie dlatcgo, ze SCI to nieroby, 
brzydz'lce si~ uczciw'l praq; gdyby pojechali na ZachOd, musieliby si~ 
nauczyc chocby true kamienie, bo tam ,nie rna naiwnych, ktorzy sypaliby 
groszem na tak niecne cele. 

Mlodziez zaj~la wi~e na polu wroga pozycj~ centraln'l. Miniszewsld nic 
ogranicza si~ do tej grupy podstawowej, wskazuje bowiem, kto jej 
towarzyszy, zajmuje si~ tym, jaldmi metodami wrog dziala i z ezyjego 
poduszczenia, a tau e - do jakich celow zmierza. Przyjrzyjmy si~ wi~ 
spoleeznemu i politycznemu pejzai:owi tego pola nieeo bli:iej . Opanowana 
przez demona buntu mlodziez nie jest bynajmniej w swych szalenstwach 
odosobniona. Nasz prawomySlnie mysl'lcy autor nie dziwi si~, :ie znalazla 
ona sojusznikow wsrOd pospolstwa, i;e sprzymierzyla si~ z "najn¢1l1iej
szym proletariatem",27 a w ten sposob okrdla - jak si~ zdaje -Iudzi ze 
spoleeznego marginesu, 0 nieustabilizowanej pozycji, sklonnyeh do udzialu 
w kazdej awanturze, jeSli tylko nadarzy si~ po temu okazja. Ta klasowa 
interpretaeja ma dla Miniszewskiego duze znaczenie, jej celem jest pod
trzymanie tezy, :ie buntownlkow popierajll ci, ktorzy na wszelldm za
kloeaniu porZlldku mogll tylko skorzystac, do niej jednak si~ nie ogranicza. 
Podnosi bowiem alarm, ze buntownikom sprzyjajll tak:ie pierwsi w naro
dzie (w swym artykule ogloszonym w dniu zabojstwa nazwal ieh pat rye
juszamP") - i oni bowiem dali si~ sterroryzowac ideom, gloszonym przez 
mlOdz nierozwamll i nie robill niczego, by im przeciwdzialac. Najwi~ksze 
jednak pretensje kieruje pod adresem inteligeneji. I ona dala si~ zwieSc, 
w najlepszym razie wyczekuje, co b¢zie dalej, w wi~kszoSci jednak g10si te 
same pogl,!dy co cizba. To 0 sukces u niej zabiegajlliiteraci i dziennikarze, 
nie speiniajllc tym samym misji, ktora stanowi ieh obowillZek. Pole wroga 
- jak widzimy - zostalo wypeinione szczelnie i .bogato zromicowane. 
W istocie maleZli ' si~ na jego terenach wszyscy - od arystokraty do 

. "najn¢zniejszego proletariusza". W ten sposob Miniszewski zarysowal 
wizj~ spoleezenstwa zjednoczonego, przezwyci~Zajllcego w czasie proby 
i narodowego zrywu warstwowe r6Znice, choe z pewnoscill nie talde byly 
jego in tencje. 

Mlodziez dziala wedlug Miniszewskiego - jak wspomnialem - w sposob 
urllgajllcy wszelldm cywilizowanynl normom. Wylcga na ulice (,jawill si~ 
symboJc i sztandary, ktore wywlcczono na uliee"), posluguje si~ plakatanli 
("plakat stal si~ strasznym Ofyzem"), wykorzystuje dla swych cclow nawet 
prowincjonalne jannarki (,,Jarrnarki w malych miasteczkach sll zbiegowis
Idem libertynow, spieszllcyeh na orgie"29). Wszystko staje si~ przejawem 

n Przegl<!d spraw domowych . .. Komunaty" 1862, willzka ~icrwsza, s. 4. 
28 RewolucjonLfci i palrycjusze w narodzie, "Dzicnnik Powszechny" nr 100 z 2 maja ! 863 r. 

Artykul z cyklu Rzeczy spoleczne. 
28 Przegl<!d politycmy. "Komunaly" wi:jZka trzeca. 5.4. 
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w y w rot u (" wywrot" to jedno z najcz~sciej powtarzajllcych si~ slow w tej 
publicystyce): "Mlodzi kupujll czamary, konfederatki z piorkami, buty ze 
sztyJpami, bluzy, pasy z kotwicami, postronki, powrosla slomiane klad~ na 
biodra, wyprawiaj~ kocie muzyki, wyszukujll oliary przdladowania, pisz~ 
i drukujll plakaty, nakazuj~ skladki, rozpisuj~ podatki ... nie pozwalajll 
wprowadzac w iycie nadanych reform politycznych". To jednakie nie 
wszystko: "Mlokos stal si~ prawod aw~, S¢zi~ i katem .. . Z podziemia 
wyszly morderstwa haniebne!"30 Po tych oskarieniach nasuwa si~ Minisze
wskiemu takie porownanie historyczne: "W podziemiach spolecznego 
gmachu formowal si~ ~d gorszy od samowoli Dionizych Syrakuzanskich 
i Neronow ... bo tamci zabijali i katowali cialo ludzkie, a ci odzieral i lud zi 
z czci i wiary, stawiaj~c ojcow i braci pod pr~gierz pUblicznej wzgardy"Y 
Po takich oskarieniach nie pozostalo jui nic innego jak aprobowac brank~, 
przeciwdzialala przeciei zlu - najgorszemu. I Miniszewski przed tyro 
krokiem si~ nie powstrzyroal. Pisal pod sam koniec roku 1862: "Ucisza si~ 
ruch mlody, bo ogloszono stan wojenny ... " . 32 

Mlokosy tak. tlumnie i z takim zapami~taniem zabierajllcy si~ do dziela 
wywrotu, nie dzialaj~ jednak - zdaniem Miniszewskiego - sami z siebie; nie 
tylko zreszt~ ze wzgl¢ u na swoj wiek, dzialae tak bowiem nie moie nikt, 
kto znalazl si~ w obozie wrogow. Przeciwnik, nawet gdy ucieka si~ do naj
osobliwszych ekstrawagancji, pozbawiony jest tu jakby podmiotowoSci, 
czy nawet -.: wlasnej woli. Wybral pot~pienia godny sposob post~powania 
dlatego przede wszystkim, lub wr~cz - wyl~cznie, ie ulegl zlym wplywom, 
posluchal niedobrych podszeptow, zostal zwerbowany(taHe wowczas, gdy 
nie byl tego swiadom). Nie ~dziemy si~ zastanawiali, w jakim stosunku 
pozostaje ten motyw, niezrniemie w pUblicystyce Miniszewskiego wainy, do 
innych jej wlltkow, pismactwo nie musi bye konsekwentne i w ogromnej 
wi~kszoSci przypadkow konsekwentne nie jest, liczy si~ bowiem pewna reto
ryka oskariycielska, na ktor~ skladae si~ mog~ elementy zroinicowane, 
cz~sto nie tylko nie ukladajllce si~ w spojn~ intelektualnie calosc, ale wr~ 
przeciwstawne. Nie chodzi tu bowiem 0 logik~, ale 0 osaczenie wroga ze 
wszystkich stron, tak by w konsekwencji stworzye taki system interpretacyj
ny, ktory pozwalalby oskariaC go 0 wszystko, co uczyni i wszystko 
zapisywae na jego niekorzysc. I na tyro wlaSnie polega swoista "Iogika" 
pismactwa, ,)ogika", nie obawiajllCa si~ :iadnych aberracji, bo jeSli si~ 
pojawiajll- a trudno si~ tu od nich uchronie - to slui~ celowi nad~nemu. 
Aberracj~ wydae si~ moze traktowanie wrogow z jednej strony jako ludzi 
dzialajllcych aktywnie, przekonanych 0 swych racjach, oddanych ruchowi 
calyrn sobll, i - z drugiej - jako marionctki, ktore post~puj~ jak post~puj~ 
tylko dlatcgo, ie popadly pod obce wplywy i ~ perfidnie manipulowane 
(najcz~Sciej zreszt~ na odleglosc). Miniszewski w tej wizji wroga jednoczes

lO ibidem 

31 ibidem 

.. ibidem 
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nie swiadomego siebie w zlej woli i bezwolnego, jakby otumanionego przez 
tych, przebywaj~cych gdzieS daleko, kt6rym zalezy, by nad WisJ~ spokoju 
nie byJo, zapewne sprzecznoSci Zadnych nie dostrzegaJ. 

Owa sfera "zlych wpJyw6w" rozlegJe zagarnia tereny. Obejmuje takZe 
literatur~. Nie wspomina wprawdzie Miniszewski w tym kontekScie 
wielkich romantyk6w, zlo dostrzega w napJywaj~cych z Zachodu i ch~tnie 

/' czytanych romansach. " M Jode pokolenie ma mlod~ literatur~ . BeIJetrys
tyka zagam~Ja na swoje pole histori~, ftIozofi~, poli tyk~, ekonomi~. - Zycie 
publiczne zeszlo na kartki roman sow. A tresci~ romansu mJodej szkoly 
w y w rot. Idee zachowawcze znikaj~, jui: nic si~ nie reperuje, ani nie 
bud uje. CaJy szyk prac odwiecznych narodowego d ucha przewr6cony. 
Naturalizuj~ si~ w Polsce idee Wiktora H ugo i Eugeniusza Sue. Bohatera
rni romans6w 8:l zawsze plebejusze - zbrodnia wszelka osadza si~ w rodach 
arystokratycmych. Dzieje narodu oskarZone i pot~pione, powoli mlodziez 
przestaje si~ uczyc histoID ojczystej, nie ma nawet bohater6w Plutar
chowych."33 Tak wi~ wygl~aly 6wczesne ksi~gi zb6jeckie; do spraw 
powieSci jako rozsadnika zJa Miniszewski, sam przeciei: powidciopisarz, 
nie powracaJ zbyt cz~to. Duzo bardziej niepokoiJ go fakt, i:e "dziennikar
stwo emigracyjne ( .. . ) szerzyJo spustoszenie",34 ze na ojczyste pola wy
wrotowe naplywaly idee m ad Padu, Sekwany i Tamizy, i:e przenikaly przez 
graniczne kordony owe - jak pisaJ z ironi~ - " broszury czarodziejskie", i:e 
dziaJaj~ z ukrycia, wr~cz zza w~gJa, podi:egacze, otumaniaj~cy Iud ciemny. 

Jednakie to nawet nie emigranci 8:l gJ6wnymi sprawcami zla i promoto
rami buntu, rol~ t~ przypisuje Miniszewski - obcym. W~tek ten powraca 
u niego obsesyjnie, dawaJ 0 sobie m ac takze w utworach napisanych 
w przed pismaczym okresie dziaJaInoSci, ch06by w Listach Czeinikiewicza, 
w kt6rych ubolewaJ nad " najazdem cudzoziemskich doktryn". 6w najazd 
rome przybieraJ formy, najcz~sciej zreszt~ ukryte, perfidnie zamaskowane. 
Obcy podsycaj~ w Polsce konflikty, bo maj~ w tym sw6j in teres, st~d nie 8:l 
one - jak pisze - spraw~ narodow~, ale - europejsk~. JednakZe dla 
Miniszewskiego jest " obcym" nie kaidy, kto do narodu polskiego nie nale
i:y. Obcosc ma wyraine ukierunkowania przestrzenne, obejmuje wszystko 
co zachodnie, nie rozci~a si~ zas na WschOd, kt6rego - jak juz wiemy 
z cytowanej relacji WilkOliskiej - Miniszewski byJ wielbicielem. Oczywistym 
przeciwstawieniem obcoSci jest swojskosc, nie maczy to jednak, i:e t~ katego
ri~ obejmuje on takZe to, co wschodnie, po prostu mowi~ 0 Wschodzie do 
tego przeciwstawienia si~ nie odwoJuje, jakby je zawiesza. Zbuntowana 
mlodziez, a takZe ci wszyscy, kt6rzy z ni~ sympatyzuj~, staj~ si~ eksponen
tarni obcoSci, niszc~cyrni rodzime tradycje, naruszaj~yrni odwieczne formy 
polski ego zycia, nie tylko bowiem przez obcych do rewolucyjnych szalenstw 
zostali podmowieni, ale wyJ~mie na korzysc obcych dziaJaj~. 

33 ibidem 
... Przedmowa (podpisana: Syn Szlru:hecki) w' broszurze: Rzut oka na rozwlJj poUtyczny 

i spoleczny w KrlJlestwie Polskim, Upsk 1862, s. III . 
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Obcy zaS, to przede wszystkim Niemcy. I 0 Francuzach, i 0 Anglikach, 
i 0 Amerykanach jest Miniszewski bardzo mamego mniemania, jednakZe 
glownie Niemcy Sll powodem pol skich nieszcz~. To 4dny zdobyczy 
iywiol germanizmu doprowadzil do rozbiorow, 0 ktorych Miniszewski 
pisze w ten spos6b, jakby zapomnial, Ze ktos jeszcze r~ki do nich przyloZyI. 
W drukowanej w "Komunalach" satyrycmej scence warszawski kupiec -
Niemiec cieszy si~, Ze Polacy wariuj~ i robi~ wszystko na wlasn~ zgub~, bo 
dzi~ki temu on i jego rodacy b¢~ tu mogJi budowac swoj~ ekonomiczn~ 
pot~g~ . W takiej np. Norymberdze Niemcy j uz si~ szykuj~, by wyruszyc na 
Polsk~, oslabion~ rozruchami, zanarchizowan~ przez tych, co naruszaj~ 
elementam y por~ek, by j~ szybko i bez oporow kolonizowac. Bunt 
pochodzi w Polsce zawsze z importu i przynosi profity tym, ktorzy z oddali 
go arani:uj~ i podsycaj~. 

Osobna kwestia, to sprawa Zydow, jej pojawienia si~ nalei:y oczekiwac 
od autora, ktory powstanie widzi jako rezultat obcych intryg. Walery 
Przyborowski w swych Dziejach 1863 roku powiada: ,,( ... ) Mmiszewski 
uWaZa Zydow za glowny czynnik powstania" - i na poparcie tego 
stwierdzenia przytacza fragmenty jego prywatnych listow z pocz~tku 
lutego 1863 roku, adresowanych do niejakiego Radolinskiego, ziemianina 
spod Kalisza. Miniszewski wyznaje: "Publiczne odezwanie si~ moje 
w onym czasie (w roku 1861 - M.G.) w celu powstrzymania owej szalonej 
roboty okolo lepienia braterstwa z Zydami i przyciskania do serca pijawek, 
niewdzi~mie ssaj~cych krew narodu przez lat 800, pot~piono . Zydowska 
resursa opanowala mlodych zapalenc6w i uzyla ich na robotnikow 
w swojej kabale". Zydom zalezy bowiem tylko na wlasnej emancypacji, nie 
Zycz~ oni sobie "poprawy losow narodu ch rzeScijanskiego". I dalej 
Miniszewski stawia kropk~ nad i: "Ruchu powstanczego trudno by to 
wyperswadowac, gdy ten stal si~ pozytecm ym i:ydowstwu polskiemu, 
Austrii, AngJii... Zydy nie mog~ sobie i:yczyc odbudowania Polski, bo 
l~kaj~ si~ 0 monopol w handlu, b~~cy w ich r~ku, l~kaj~ si~ rachunku 
narodowego z Zydami Galicji i Ksi~stwa Pomanskiego. Otoz dla tej trojki 
ruch rewolucyjno-powstanczy w Polsce byl blogoslawionym i pchala go 
tajemnie ta hultajska trojka".3S 

I tutaj zwr6cic musimy uwag~ na pewn~ osobliwosc. Swe antysemickie 
•wyznanie wiary zamieScil Miniszewski w prywatnych listach , sprawy tej zas 
nie podejmowal - 0 ile wiem - w tekstach publikowanych.36 OczywiScie 
nie dlatego, Ze klociloby si~ to z owczesnymi nastrojami ("w tych go
~cych dniach - pisze Stefan Kieniewicz - gdy w powietrzu krzyzowalo 
si~ tyle falszywych i prawdziwych oskarZen, nie padly mik~d zarzuty 

.. W. Przyborowski, op. cit. tom II, s. 468. Owo "publiczne odezwanie sif' to :mpewne 
korespondencja w "Czasie" (nr 64 z 17 marca 1861 r.) lej fragmenty cytuje oraz spraw~ omawia 
Z. Stankiewicz w ksillZce Dzieje wieikoJc{ {upadku Aleksantira Wielopolskiego, Warszawa 1967, 
s.203. . 

3d Wyjlltkiem jest wspominana anonimowa broszura Rzut oka... 1. ledlicki w dyskusji nad 
tym tekstem wyrazil wlilpliwoSC, czy jej autorstwo moma przypisywac Miniszewskiemu. 
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przcciwko Zydon1"). Z opin:I publiCZO:I Miniszewski si~ nie liczyl (gdyby 
si~ liczyl, nie m6g1by zostac pismakiem). Chodzi 0 cos innego: rozbudzanie 
emocji antysemickich byloby w konflikcie z koncepcjami politycznymi 
Wiclopolskiego, kt6ry w tej dziedzinie stawial na pojcdnanie i asymilacj~, 
chelle traktowac Zyd6w jako Polak6w wyznani a mojieszowego, a Minisze
wski na nic takiego nie m6g1 sobie pozwolic, ehoe koncepeji tych nie 
podzic1al. Ale tei podzielac nie musial, nie tego od niego wymagano, gdy 
wynaj~to jego pi6ro na poslugi . Fakt ten jednak dili statusu pismaka 
wydaje si~ charakterystyczny. W pewnych przypadkach nie moie on dawac 
wyrazu tym swym mniemaniom, kt6re sklldinllrl doskonale by si~ mieScily 
w jego pismaczyeh praktykach - i w tej dziedzinie nie jest czlowiekiem 
wolnym. 

I tu musimy powr6cic do wlltku, kt6ry jui parokrotnie w tym szkicu 
dochodzil do g!osu, musimy zapytac, co dla Miniszewskiego, tak przeciw- . 
nego wszystkiemu, co obce, stanowi domen~ swojskoSci . Wydaje si~ 
niewlltpliwe, ie swojskie jest dla niego to, co bylo w czasic: przed wybuchem 
buntu, co tworzy sfer~ stabilizacji, sklada si~ na status quo, na ustalony 
porzlldek spoleczny i jego hierarchie. Wszelkie pr6by zrniany r6wnajll si~ 
zamachowi na swojskosc. Ze pojrnuje si~ jll tutaj w spos6b skrajnie 
ko~serwatywny, dodawac nie trzeba. Polskosc jest tu rozurniana jako 
specyficzny zesp61 zewn~trznych objaw6w, na jaki skladajll si~ - obok 
ustalonego porzllrlku rzeczy, kt6rego pod iadnym pozorern naruszac nie 
wolno - tradycyjne obycZaje, a takie pewne z przeszloSci odziedziczonc ' 
symbole. Nie zwraca si~ zas uwagi, w jakim historycznym kontekScie 
elernenty te istnicj:I i funkcjonujll, puszcza sj~ mirno uwagi fakt, ie ~ one 
uwiklane - w niewol~ . By tych tradycyjnych wartoSci bronic (CZtrsto zresz
t:I maj:I one charakter pozornie tradycyjny), rnoina sitr uciekac pod opiek~ 
ciemil,:iycieli i rezygnowac z d:Iien do s,,"ob6d politycznych. Niekiedy 
oksymorony lepiej ujrnujll zjawisko nii fonnuly w Scislym tego slowa 
znaczeniu opisowe, ttr osobliw:I postaw~ nazwierny witrC "patriotyzrnern 
targowickim" . "Patriotyzmern" tych, kt6rzy tak ukochali ojczyzn~, ie ai 
muszll j:I zdradzac. OczywiScie, wypada si~ zastanowic, z jakich powod6w 
postawa taka okazala sitr atrakcyjna dla pisrnak6w w rodzaju Miniszews
kiego. W ich sytuacji rna ona duze walory pragrnatyczne, to prawda. 
Pozwala na wiele, na uprawianie narodowcj demagogii i atakowanie 
postaw przeciwnik6w politycznych jako nienarodowych (czy wrtrcz - anty
-narodowych), pozwala na sugerowanie, ze praktykuje si~ to, co nazwalern 
"pisaniem od wewn:Itrz", a takie rna chronic przed zarzutami 0 rencgact
wo, zaprzanstwo, zdrad~. Wydaje sitr wszakZe, ii 6w "patriotyzrn targowi
eki" rna istotne znaczenie psychologiczne, urnoZliwia przezwyci~Zanie 
wlltpliwoSci, lagodzenie czy wrtrcz znoszenie wewntrtrznych napi¢, jakie 
muszll sitr ujawniac od czasu do czasu, przynajrnniej wchwilach refleksji; 
umoiliwia rninimalizowanie konfliktu, w jaki weszlo si~ z wlasnll spolecz
nosci:I, a CZtrsto - przybieranie pozy rodowitego czy prawdziwego 

70 



PISMAK 1863 

Polaka, przy zalozeniu, i:e ci wszyscy, ktorzy dzialajll pod 7l1akiem 
wywrotu i u1egajll obcym wplywom, takimi Polakami nie Sll. Wi~j, 
sprowadzajll na narOd zgub~. I tu wlasnie ujawnia si~ ze szczegolnll 
dobitnoScill zblizenie do mysli i praktyki politycznej owczcsnych skrajnych 
konserwatystow, ktorych przedstawicielem nujbardziej reprezentatywnym 
byl Henryk Rzewuslci. I on we wszelkim odchodzcniu od tradycji (swoiScie 
rozumianej) dostrzegal nadcillgajllc~ zgub~, nie bi or~c pod uwag~, jakie Sll 
koszty wiemoSci wzorcom, 0 ktorych mniemal, zc - j ako jedyne - Sll 
prawdziwie narodowe, wiemoSci kt6rej patronowal zaborca. Wydaje si~ 
wszaHe, iz pod piorem Miniszewskiego owa traktowana utylitamie 
i dorainie krancowa zachowawczose nabrala speeyficznego zabarwienia , 
podporz~kowana bowiem zostala biei:llcym potrzebom. . 

Wedlug mega zasadmczym zagroi:eniem Sll nie ci, ktorzy odebraIi 
Polakom narodowll, politYCZll ll i spolecZllll podmiotowosc, ale nadchod~
ce z Europy pr~y. Czasem jego wywody na ten temat przybieraj'l fonn~ 
wr~cz humorystycmll. W jednym z artykul6w z cyklu Rzeczy spoleczne, 

·ogloszonym juz po wybuchu Powstania, patetycznie stwierdza, ze War
szaw~ trzeba bronie przed kosmopolityzmem, tak by niestala si~ miastem 
w rodzaju Nowego 10rku.37 Jest to w istocie drobiazg tylko, swiadc~cy 
o dziwacmej obsesji, sklaniaj~cej do roztrzllsania problem ow pozornych. 
Z reguly jednak chodzi 0 rzeezy zasadnicze, 0 narodowll zgub~ wlasnie. 
W ktorejs ze swych publikacji poslui:yl si~ Miniszewski przypowiesci~ 
o Irlandii jako 0 swojego rodzaju figurze Polski. Irlandczycy nie chcieli 

. brae niczego, z czym przyszli AngJicy, krzyczeli tylko nieustannie: "precz 
z dobrodziejstwami najazdu!". Konsekwencje nie daly na siebie czekae: 

"I zapaIeni wzi~li g6r~, a potem przez lat czterdzidci robili demonstra
cje, stojllc z por~kiem politycZllym w opozycji zawzi~tej. 

Co si~ stalo z Irlandill po tych czterdziestu latach? 
Wyczerpaly si~ zasoby narodowcj zamoZnoSci, przyszla n~za. Zgaslo 

swiatlo, u n¢zarzy zapanowala ciemnota i ostatnia nieczulose moraIna. 
Irlandia z ludnosci osmiomilionowej zesz/a do pi~iu milionow. Gdzie si~ 
podziala ta ludnosc? Wyemigrowala, szukajllc za ojczYZllll pracy i chleba, 
jest ona w sluzbie czeladnej u narodow oswieconych i bogatych. Pokai: tam 
dzisiaj n~dzarzowi kawalek mi~sa i chleba, a kupisz go na obronc~ nicwoli 
w poludniowych stanach Amerykanskiego zjednoczenia, kupisz go na 
papieskiego zolnierza i na zolnierza do falangi GarybaIdego - a co 
najgorsza, kupisz go nawet do ui:ycia za bratoboj~!... " 38 

Polakow czekajll, rzecz jasna, podobne strasZllosci , skoro z dobro
dziejstw z takim oslim uporem korzystae nie chq. I Sll bodaj jeszcze 
bardziej niz Irlandczycy nierozwaZni, bo nie dostrzegaj~ szans, jakie si~ 
przed nimi zarysowaly. A mianowicie szans nadanej refonny. Buntuj~c si~, 

37 Pisze 0 lym Minisuwski w lrzeam odcinku arlykulu Organizm mlasta • ..Dziennik 
Powszechny" nr 30 z 7 lulego 1863 r. 

30 Pruglll'l politycmy, ..Komunaly", wi'lzka pierwsza, s. 3. 
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czynill jll niemoiliwll· Od tego oskar:ienia krok jui; tylko do nast~pnego: 
w istocie buntujll si~ wlaSnie przeciw reformom, ktore swiatla wladza 
pragnie wprowadzic, ktore irn, mlldroscill si~ kierujllc, zaofiarowala. 
Miniszewski nie bierze pod uwag~ faktu, :ie reformy wydawac si~ mogly 
spoleczenstwu powierzchowne czy zbyt malo radykalne, b~z tei; nie 
przeprowadzone w sposob, jakiego oczekiwano. Zakwestionowano same 
reformy, bo tak wlaSni.e dzialajll "Hunnowie nowoczeSni" . 

Pragnll oni t.ylko jednego: anarchii - i do zanarchizowania wszystkiego 
konsekwentnie zmierzajll. Anarehill zaS jest kaZd y przejaw niezadowolenia 
i - oczywiScie - buntu; nadaje Miniszewski temu slowu interpretacj~ 
wyrainie rozszerzajllcll i z upOOobaniem, przy kaZdej nadarzajllcej si~ 
okazji, nim operuje. Anarchia: przynosi same nieszc~Scia. Kompromituje 
naroo polski w oczaeh spoleczenstw powaZnie mySlllcyeh, nic przeto 
dziwnego, :ie w Pe>etyzujllcej Przedmowie do broszury 0 rozwoju politycz
nym i spolecznym Krolestwa patetycznie wol~l: "NarOOzie! poki czas, bron 
si~ 00 hanby ostatniej - pOO:iegacze tajemni wiOOll ci~ na wzgard~ 
u rOOziny chrzeScijanskich Iud ow; - przeklnij takich wOOzow, ktorzy a~ 
odzieraj ll z czci i wiary".39 Ale nie tylko, anarchia niszczy ludzkie dusze. 
"C...) cale pokolenie mlOOe zostaje zmam owane! - pisal w ostatnirn 
artykule, ktorego Vi druku juz nie dane mu bylo zobaezyc - Anarchia 
zaraZa mlOOe umysly, nami~tnoSci najzgubniejsze psujll serca! Szkola 
pustoszeje alba si~ rozswa~ola. Niedorostki dzisiejsze nigdy si~ j ui; nie nie 
naucZll, nigdy do wyi;szych posrug spolecznych regulamie nieuzdolnill."40 
Na pierwszy plan seeny powr6ci1 wi~ ow ohydny mlokos, niedorostek, 
ulieznik, chqcy z posad ruszyc bryl~ swiata, ale tei; to on wlaSnie 
wprowadza kraj w stan anarchii, ktora przyniesie katastrof~. Udrapowany 
na Kassand r~ Miniszewski takll rozsnuwa wizj~ t ui; przed wybuchem 
Powstania: "Oto Sll owoce biernej opozycji! Czy tll drogll podZwigniemy 
narOOowosc? Nie - N arody przez ciemnot~ i anarchi~ sehOOzll tylko do 
grobow, ale nigdy przez ciemnot~ i anarchi~, wi~c przez niewol~ najpodlej 
SZll, nie wychOOzll na historyczne wyzyny!" .41 

Tu wlaSnie mamy swietnll prob~ tonu, wlaSciwego publicystyce Minisze
wskiego. Praktykowal on cos wi~j nii; straszenie, moma by powiedzie6, 
:ie szantaZowal katastrof'l. Ci, co si~ buntuj'l, nie tylko sprowadzaj'l na kraj 
naj romiejsze nieszc~scia, po prostu skladaj'l go do grobu. Powstaje tu 
swiat na opak: ruch patriotyczny jest grabarzem Polski, ci zas, kt6rzy z nim 
walcz'l - Sll prilwdziwymi patriotami, ratuj'lcymi ojczyzn~. Nie trzeba 
wielkiej wyobraini, by sobie wystawie, jak na tak'l propagand~ reagowano 
w latach 1861-1863; ·w istocie by sobie to uswiadomic, nie trzeba nawet 
si ~gac do dokumentow, ktore 0 tej reakcji mowi'l, nie trzeba nawet stale 
miee w pami~ci tego, co si~ zdarzylo na Rymarskiej pod osmym w slonecz

30 Przedmowa, w: Rzul olea .. .• s. IV-V . 

.., RewoiucjonLfci i patrycjusze w narodzie. 

41 PrzegJll'I politycmy . .. Komunaly" wi¥-ka trzecia. s. 5. 
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ny majowy poranek. Miniszewski "pisywal na Polakow". M usimy powrb
cic do tej formuly, bo ona najlepiej i najlapidarniej oddaje reakcj~ na te 
pisaniny w tarntym czasie. przedstawiliSmY je w najgrubszym zarysie, nie 
mozemy jednak nie zdawac $Ohie sprawy, Ze wsp6lczd ni czytali je zjeszcze 
wi~ksZll abominacjll, niz my to czynirny dzisiaj , choeby z tej racji, ze dla 
nas wiele skladnikow juz si~ zatario, nie jestd rny w stanie odszyfrowac 
wszystkich aluzji i insynuacji, a wi~ uchwycic tych wszystkich drobnych 
Swinstewek, ktore moze Sll mniej warne, gdy patrzy si~ z odleglej histo
rycznej perspektywy; wspolczesnych jednak niewlltpliwie irytowaly i budzi
Iy takie obrzydzenie jak pismacze swinstwa wielkiego kalibru. Sil~ reakcji 
pot~gowal niewlltpliwie fakt, ze Miniszewski nie byl pismakiem tuzinko
wym, Ze b¢llC najemnikiem piora nie zawsze bywalliterackim czy dzien
nikarskim wyrobnikiem, a wi~ jego dzialania byly szczegolnie widoczne. 
Pismaczll profesjll fZlldzi bowiem pewien paradoks: im pismak lepszy, tym 
gorszy. I wlaSnie ten paradoks stanowil jeden z czynnik6w, Jakie zdecydo
waly 0 losie tego czlowieka, kt6ry majllc szanse fllnkcjonowania jako ch~t
nie czytany i w z.asadzie populamy literat, nie wykorzystal ich i wszystko 
poswi~cil sluzbie zlej sprawie. . 

5. Hipotetyczny ci~ dalszy 

Wierny, jak fatalnie zakonczyla si~ ta historia nie-budujllca, historia 
czlowieka, kt6ry ubolewal, Ze mlodzici Plutarcha czytae przestala, ch06 
sam m6g1 si~ stae tylko figurll z Zywotow rn~ow nie-slawnych. Ale chociai; 
skromny autor niniejszego szkicu nie zamierza isc w paragon z Teodorem 
Parnickim, a dwojga imion Miniszewski nie rna nic wsp6lnego z Joannll 
d'Arc, sprobujmy si~ zastanowic, jak potoczylyby si~ jego losy, gdyby nie 
stalo si~ to, co si~ stalo. Oddalamy si~ w ten sposob od twardej rea1nosci 
historycznego faktu, to niewlltpliwe, ale czyz nie wolno nam tego czynic, 
skoro naszym celem jest nie tylko relacja 0 losach konkretnego czlowieka, 
lIle takZe refleksja nad cechami istotnymi pewnego zjawiska? Czyz nie 
wolno nam tego czynic, gdy Slldzimy, Ze owo jakze cz~to osrnieszane 
"gdybanie" , rozwai;anie co by bylo, gdyby bylo, umoZliwi przedstawienie 
tych jego stron, ktore z koniecznoSci uszlyby uwagi'? Postawimy wi~ 
pytanie, kt6re na pierwsze wejrzenie wydaje si~ absurdalne, ale 0 ktorego 
sensownosci jestd my przekonani: jak moglby funkcjonowac Miniszewski, 
gdyby nie zginlll w roku 1863? A pami~tajmy, Ze zasztyletowano go, gdy 
znajdowal si~ 'w pelni wieku m~kiego i w pelni Zd rowia, dozyc wi~ m6g1
powiedzmy - roku 1900. " Ofiarll zamachu - slowa J ana J 6zefa Lipskiego 
padl pisarz czterdziestoletni. Przy szcz~sliwym zbiegu okolicznoSci, takich 
jak dobry stan zdrowia, og61na sprawnosc umyslowa itd. - moglby pi sac 
w nowych warunkach do konca XIX w. Pytanie, co by jeszcze dal z siebie. 
Nie pot~piajllc kategorycznie ludzi, ktorzy wydali krwawy wyrok - Jakie 
dzis, po stu przeszlo latach, mamy prawo do potwienia decyzji po
dejrnowanych w tak trudnym czasie - a szczegolnie nie pot~piajllc 
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najmniej tu odpowiedzialnego wykonawcy, pelnego poswi~ia zolnierza 
podziemia, Moina cbyby stwierdzic, iZ decyzja sprawia wra:ienie pocbop
nej, zb¢nej, a z punktu widzenia kultury narodowej - szkodliwej".42 
Sprobujmy wi~ postawic pytanie takie: co by Miniszewski robil w latach 
nast~pnych? To pewne, Ze nie moglby kontynuowac swej pismaczej 
dzialaInoScl w tej postaci, w jakiej jll praktykowal w dwu ostatnich latach 
swego Zycia. PrzyCzynll zasadniczll nie jest nawet to, ze jego zwierzch
nikowi szybko dane bylo zejsc z politycznej sceny; 0 nowych pysponentow, 
ktorzy chcieliby korzystaC z dziennikarskicb uslug kogos tak wolnego od 
skrupulow, z pewnoscill nie byloby trudno. Miniszewski bez klopotow 
moglby si~ urz~zic, tyro razem juz jako bezposredni wykonawca zalecen 
zaborcy. Jest wszakZe niewlltpliwe, iz musialby zmienic styl swego pisania, 
gdyz w formie dotychczasowej moglo 000 funkcjonowac tylko w okresie 
szczegolnych spolecznych i narodowych napi~, malo zaS by si~ tlumaczylo 
w czasie, w ktorym zapanowal upragniony spokoj, choe byl to spokoj po 
Id~, spokoj grobowy; innymi slowy, w swyro poprzednim ksztaJcie 
byloby z1eceniodawcy po prostu niepotrzebne. Miniszewski zdolnoSci, 
tam zdolnoSci do zmian naglych, nie byl pozbawiony, mogl wi~ zapewne 
bez specjaInycb kiopotow wejsc w t~ . rol~ - nie tyle nowll, co przeksztal
conll· 
B~Zmy dla naszego antybohatera wielkoduszni, zastanowmy si~ przeto 

nad ewentuaInoSciami dla niego korzystniejszymi. Po upadku Powstania 
Miniszewski - z takich czy innycb wzgl¢ow - pragnie zamknllc swoj 
pismaczy epizod, zrywa z pisaniem niegodnym, ktore wystawilo go na 
powszechne spoleczne pot~pienie i pogard~ (na jej dowody natykal si~ 
nieustannie), postanawia powr6cic do normalnej pracy literackiej i pub
licystycznej , nie naraZaj~j go juz na konflikty, w jakie poprzednio si~ 
wmotaJ. OczywiScie, Miniszewski moZe pisac i moze publikowac (jesli 
znajdzie ch~tnego wydaw~). Czy moze jednak stac si~ ponownie pisarzem, 
po kt6rego ksi@d si~ga si~ tak, jak po dziela kaZdego innego autora, kt6ry 
jeSli nawet nie jest autorytetem moraInym, nie rna w swej biografri tak 
haniebnego epizodu? Zywimy w tyro przedmiocie wlltpliwoSci zasadnicze 
(przypomnijmy nasz komentarz do testamentu Miniszewskiego). Oczywis
cie, pismactwa moina zaprzestac, moina si~ go nawet publicznie wyrzec, 
nie jest si~ jednak w stanie spowodowaC, by 0 nim zapomniano, by nawet 
wybaczajllc puszczono wszystko w niepami¢ . Jcili pismak cos niszczy, to 
przede wszystkim swoje nazwisko, sw6j autorski podmiot, siebie. Jego 
dzialaInosc jest formll publicznego samob6jstwa, samob6jstwa w swej 
istocie ekshibicjonistycznego, dokonywanego na oczych wszystkich 
- i tych, co chCll patrzee i tych, co odwracajll wzrok od tego Zenujllcego 
widowiska, ale nie wiedziee 0 nim nie mogll. Pismak pozostawia po sobie 
w zasadzie ziemi~ spalonll, nie ma do czego wracac. W zasadzie, gdyi: Zeby 

.. Lipski, op. cit., s. 126. 
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dzialo si~ inaczej, nastilPiC musz'ljakid niebywale historyczne wydarzenia, 
daj'lce szanse rehabilitacji lub teZ musi si~ stac cos nadzwyczajnego 
w biografii samego pismaka; zdarzenia takie mog'l wplyn'lc na bieg rzeczy 
tylko pod warunkiem, i:c rzuCil nowe swiatlo na pismacz'l aktywnosc, 
pozwol'lj'l zreinterpretowac, czyli dojrzee w tym, co traktowane bylo jako 
pismactwo, chocby cien tego, co nim nie jest. Taki bieg wydarzen wydaje 
si ~ wszaki:c mozliwoSci'l Scisle teoretyczn'l, trudno przypuszczac, by rzeczy 
tak si~ potoczyly w opisywanym w tym szkicu przypadku. Pismak na mocy 
prostej, ale bezwzgl~nie dzialaj'lcej logiki wydarzen jest podmiotem 
zgranym, zgranym na zawsze, do konca swych dni - i nic nie jest w stanie 
tego zmienic. 6w kierunek Miniszewskiego, 0 j akim wspominal Dembow
ski, zwichn'll si~ tak bardzo, i:c nie stalo juz pot~gi, ktora bylaby zdolna go 
naprostowac. 

Wydaje si~ przeto, i.e wsrOd grup politycznych i ideowych, dzialaj'lcych 
w popowstaniowej Polsce, nie bylo Zadnej, ktora chcialaby Miniszewskiego 
przygam~. Z pewnoSci'l nie uczyniliby tego pozytywiSci ,4J mimo i:c w jego 
dorobku tak publicystycznym, jak beletrystycznym W'ltki organicznikow
skie zajmowaly sporo miejsca. Nie moi:cmy zapominac, i:c pozytywizm byl 
ruchem nonkonfonnistycznym, programem przetrwania po kl~, nie 
mozemy zapominac, i.e takiemu np. Adamowi WiSlickiemu w red akcji 
"Przegl'lrlu Tygodniowego" koncepcji ideowych nie podsuwali biurokraci 
z tych czy innych dykasterii. lakiekolwiek wi~c bylyby dalszc losy 
Miniszewskiego, czy wycofalby si~ z Zycia publicznego, korzystaj'lc z za
sluzonej emerytury, czy tci pisalby dalej, np. powid ci obyczajowe, listy 
z podroZy, czy cokolwiek innego, dni jego - z moralnego, a wi~c taki:c 
literackiego, punktu wid zenia - bylyby dniami kl~kL44 

lipiec 1982 Michal Glowinski , 

.., Mimo i.e w jego publikacjacb pojawia si~ wiele Wl\tk6w ideowych pozytywi1ll1owi b1iskich. 
lako 0 przedstawicieli prepozytywizmu piu.e 0 Miniu.ewskim B. Skarga, NarotJziny pozytywizmu 
polskiego (183/-/864), Warszawa 1964, s. 203-206. 

... lui: po napisaniu tego szkicu przeczytalcm ccnny artykul E. Knobloch-Kalety AchiI/a 
Kocenbergoviu.r, 0 J6zefll! Alek.Jandrze MinLrzewskim - tJziennikarzu zIe} s/o.wy, "Miesi~k 
Literacki" 1978 Dr 2. 
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KONCEPCJE PODM IOTOWOSCI 

SPOt.ECZENSTWA 


W MYSLI POLITYCZNEJ 

NA PHZEt.O M IE XIX I XX WIEKU 


W ZABORZE ROSYJSKIM 


WLADZA PANSlWA ZABORCZEGO 

W K.r6lestwie Polskim i na Litwie wladza cywilna oparta na aparacie 
policji i wojska skupiala si~ - po Smierci namiestnika Berga w 1874 r. 
w ryku general-gubemator6w, kt6rzy byli jednoczeSnie dowoocami od
powiednich okryg6w woJskowych oraz "strzegli" bezpieczenstwa wewn~
trznego. Od roku 1879 ukaz carski przymal im prawo oddawania os6b 
cywilnych pod slld wojenny i zsylania bez wyroku Slldu tych os6b, kt6rych 
pobyt uznaj~ za szkodliwy. 

Ziemie polskie zaboru rosyjskiego byly pomijane w refonnach, nie 
dopuszczono do stworzenia samorz~du terytorialnego a nawet gospodar
czego - inaczej niz w Cesarstwie. Nie rozci~gniyto tei: na ziemie polskie 
ustawy wydanej w 18.10 r. i sprzyjaj~cej rozwojowi instytucji oraz zwi~
k6w gospodarczych i kulturalnych. Przeciwnie, na ziemiach polskich wpro
wadzono prawa wyj~tkowe (chroniczny stan wdjenny lub wzmocnionej 
ochrony), kt6re bardzo utrudnialy zakladanie stowarzyszen gospodar
czych, charytatywnych, nie m6wi~c 0 kulturalnych czy naukowych.W tYm 
stanie rzeczy wszelkie fonny zrzeszania siy robotnik6w, rzemidlnik6w, 
chlop6w, inteligencji i wszelkie fonny zorganizowanej obrony, nawet 
w zakresie interes6w socjalnych czy materialnych byly nielegalne. 

Ograniczono prawa KoSclola katolickiego. Od 1867 r. polscy biskupi 
zostali poddani wladzy kolegium duchownego w Petersburgu. Zakazano 
im kontaktowac siy z Rzymem. Klasztory ulegaly likwidacji, biskup6w 
i opornych ksiyZy wi~ziono i wywozono. Jeszcze wczesniej, bo w roku 1865, 
rz~d skonfiskowal dobra duchowne, a cale duchowienstwo przeszio na 
pensjy rz~dow~. Oznaczalo to. calkowite uzalemienie KoSclola w Polsce od 
rz~du rosyjskiego. Na Litwie represje szly jeszcze dalej: j~zyk polski zostal 
usuniyty z ksi~g parafialnych, a nawet z kazan i ch6r6w koscielnych. 
Unit6w zamieszkuj~cych Podlasie, Polesie, ChehnszcZyzny sil~ zmuszano 
do przyjycia prawoslawia. Usuniyto twardo stojl!cych przy unii i polskosci 
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ksi<:zy unitow, a na ich miejsce sprowadzano prawoslawnych blldf 
unitow-Rusinow z Galicji. W 1875 r. dokonano kasaty unii. 

Represyjna i unifikacyjna polityka wladz panstwowych wobec spole
czenstwa polskiego si~gala w gillb duchowego i materialnego i;ycia narodu. 
Utrzym uj llCC si~ prawo druku w j~zyku polskim ograniczono ostrll 
cenzurll. Drukarnie, zaklady fotograficme poddano kontroli i nadzorowi, 
podobnie jak i czytelnie, ksi~gamie, biblioteki. Sztuki scenicme, wystawy 
artystycme - rowniez cenzurowano. 

Zakazujllc prasie zajmowania si~ sprawami politycznymi i kulturll 
narodowll zmierzano do tego, aby byla ona polska tylko z j~zyka. 
Redaktorzy pism oraz innych wydawnietw byli juz z tytulu tych funkcji 
podejrzani politycmie i przdIadowani. Ciekawe, ze nawet redaktorzy 
i pubIicySci ugodowi wobec wladz carskich nie czuli si~ bezpiecznie ani 
w Warszawie, ani w Petersburgu. Swoje ksilli;ki niejdnokrotnie wydawali 
za granicll, pod pseudonimami. W roku 1904 "Slowo Polskie" pisalo m.in.: 
"Ugadowcy rozpoczynajll stwierdzenia swoich zasad od ich zaprzeczania, 
ad wydawania niecenzuralnycb blldf co blldZ, a wi~ nielegalnych ksilli;ek 
i rozpowszecbniania ich na nielegalnej drodze". W tych warunkacb 
drukowanie tekstow z ducha polskich stawalo si~ nie Iada problemem. 
"Pisac jednak dla cenzury .,- notowal w swoich Dziennikach Stefan 
Zeromski - tak nie umiem jeszcze, Ze niepodobna mi ustrzec si~ wyrazow 
razllcych. Trzeba by miec za sobll piSZllC tabli~ z szematem verborum 
prohibitorum. Jest to kolo mlynskie Iezllce na giowie czlowieka, ktory musi 
myslec". I dalej rozpaczliwie: "BoZe usun z'Warszawy cenzur~! Niepodob
na pisac w tych kleszczach, trzeba smai;yc mozg nad wynalezieniem 
wyrazow, ktore by nie nie mowily i ktore by mowily wszystko. Najcz~sciej 
tez wynajdzie si~ takie wyrazy, ktore nic nikomu nie mowill". 

Polityce represyjnej wladz towarzyszyla rusyfikacja. Rusyfikatorskie za
fZlldzenia wladz obj~ly, w miar~ uplywu lat, wszystko: urz~y, Sl}downictwo, 
szkoly, a nawet prywatne instytucje. Wsz~zie obowillZYWai j~zyk rosyjski. 
Jui: w roku 1864 do szkol wprowadzono j~zyk rosyjski, a od roku 1885 j~zyk 
ten obowillzywal w nauczaniu wszystkich przedmiotow, nawet na najnii:
szym szczeblu szkoly Iudowej, z wyjlltkiem nauki j~zyka polskiego i religii . 
PoZniej nawet nauk~ j~zyka polskiego prowadzono w j~zyku rosyjskim, 
a w guberniacb wschodnich Krolestwa probowano w tym j~zyku prowadzic 
religi~. Na szc~e niewielu bylo ksi~i;y, ktorzy by si~ na to zgodzili . 

Jak ~i~ wydaje, wlaSnie szkolnietwo (Apuchtin) stalo si~ najstaranniej 
przemyslanym aparatem podporzlldkowujllcym spoleczenstwo wladzy pan
stwowej. Zasadniczym celem polityki oswiatowej bylo wyksztalcenie i wy
chowanie czlowieka 0 tak uksztaltowanym umysle, ktory to, posiadajllc 
pewne umiej~tnosci niezb~ne do wypelniania swych funkcji zawodowych, 
nie stwarzalby poprzez nieodpowiedzialny nawyk wolnego, niezaIei:nego 
myslenia k!opotow politycznych. przed tym mialo chronic wladze konsek
wentne w'szczepianie w mlodych ludzi szacunku wobec cara, ojczyzny
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Rosji, systemu polityczno-spolecznego i jednoczdnic przez wytwarzanie 
l~ku przed nim. Trzeba przymac, i:e ogolny stan nastrojow spolecznych 
w Polsce, w pierwszych kilkunastu latach po upadku powstania, nie 
utrudnial polityki rusyfikacyjnej. "N ajpotwomiejsze narz¢ zie ucisku 
pisal Stanislaw Witkiewicz - szkola rosyjska obl~zona przcz rodzic6w, 
byleby tylko wepchnllc do tego domu tortur biedne polskie dzieci. He 
podlosci, nikczemnoSci popelniono, i:eby si~ dziecko tam dostalo, jak 
dr~zono i pilnowano dzieci w domu, i:eby mialy dobry stopien z rosyj
skiego." , 

Zaprowadzony w zaborze rosyjskim ustroj oswiatowy byl doskonale 
zintegrowany z caloSci~ systemu politycmego. Szkola zorganizowala 
dozorowanie i szpiegowanie ucmiow, ktore daleko wykcaczaly poza jej 
ramy, obejmowaly bowiem internaty, prywatne stancje, a nawet probowaly 
wnikac w Zycie osobiste ucmiow. Szkola zmuszala do obci~ania pami~ci, 
a pOiniej do mechanicznego odtwarzania treSci pozostaj~cych w konflikcie 
z osobistymi pogllldamr ucmiow, uczyla konformistycznej ulegioSci i umie
j~tnosci "przylegania" w kaZdej sytuacji. To wszystko skladalo si~ na 
sprawnie funkcjonujllCY system, ktory deformowal swiadomosc i mial 
wytwarzaC wygodne dla wladz postawy i zachowania spolecme i politycz
ne, przyuczac do Zycia w klamstwie i niewoli . Pomimo tych "walorow" 
szkoly, wladze niech~tnie rozwijaly ich siee. Wydatki na oswiat~ i szkolnict
wo na ziemiach pol skich byly macmie nizsze niz w Cesarstwie. Z tego 
powodu odsetek analfabetow w Rosji byl niZszy niz w Polsce. , 

Dla polityki wladz carskich bardzo charakterystycme bylo popieranie 
wyszynku i spoZycia alkoholu. Wladze likwidowaly nawet lokale beztrun
kowe, ktore byly zakladanc z inicjatywy polskich organizacji chrzeScijans
kich. Rozpijanie i demoralizacja polskiego chlopa i robotnika byly wi~ 
celowym i swiadomym zabiegiem administracji zaborczej. 

Program "duchowej" i j~zykowej rusyfikacji wykonywano nie tylko za 
pomoc~ odpowiednich zakarow, rozporzlldzen czy organizacji, ale i za 
posrednictwem dzialati z pozoru bardzo niewinnie wygl~dajllcych - przy
kladowo ... bale! Zacz~ si~ od Paskiewicza po roku 1831, pOiniej po roku 
1864 Berg i kolejni general-gubematorzy rowniez organizowali bale 
z udzialem towarzystwa polskiego, co nie bylo niczym nowym. przeciwnie, 
bale mialy dluM tradycj~, z tym, i:e towarzyszylo im to, co bylo wlaSciwe 
i nieodlllczne od obyczaju rosyjskich imperatorow i general-gubematorow: 
przymus. Bale i biesiady "u wladz" mialy skompromitowac ich uczest
nikow - Polakow. Sens tych i podobnych dzialan zostal zrozumiany 
i oceniony m.in. przez lozefa Pilsudskiego. "Niewola moskiewska - pisal 
- tym si~ roini od wszelkiej innej, i:e opr6cz krzywdy i ucisku naroo 
ujarzmiony musi mosic stale upokorzenia. RZlld carski za przykJadem 
wszystkich despotow Wschodu lubuje si~ w zewn~trmych przejawach 
ulegloSci i pokory, w obraZaniu godnoSci ludzkiej niewolnika. Nie rlosyc 
mu uderzyc nahajll, chce on jeszcze, by uderzony pocalowal narz¢zie 
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toctury; malo mu powalic przcciwnika, trzeba jeszcze zwyci~zonemu 
wymierzyc policzek ... Bezczelne naigcywanie si~ z uczuc ludzkich wchodzi 
w system rz~zcnia, bo tylko ludzie pozbawieni godnoSci przez ci1lgle jej 
deptanie mog1l mosie tak ohydn1l niewol~ jak cacska". 

SPOlECZENSTWO . 

W latach szeSCdziesi1ltych i siedcmdziesi1ltych obrona pczed nasilajClcymi 
si~ dzialaniami rusyfikatocskimi ze strony spoleczenstwa polskiego byla 
bardzo sJaba. Powstanie stycmiowe wyczecpalo kcaj i ogoJocilo go 
z energiczniejszych ZywioJow. Upadek ducha byl tak wielki, Ze prawie nikt 
nie zdobyl si~ na odwag~, by b ronie tych resztek pcaw krajowych, 
narodowych, ktore jeszcze powinny byly obowiCiZywac w Krolestwie, 
bowiem car Aleksander II natychmiast po powstaniu nie zmienil dotych
czasowych przepisow prawnych, ktore to pozwalaly bronic polski ego 
charakteru szkoly, administracji, SCldownictwa. W Rosji :irodlem prawa byl 
car, zatem cusyfikatorskie i unifikacyjne poczynania administracji carskiej 
w Krolestwie i na Litwie byly cz~sto niezgodne z obowi1lzuj1lcym prawem. 
W takiej atmosferze zanikla wszelka mysl 0 obronie, 0 walce. Wszystkich, 
zwlaszcza pokolenie doroslych, opanowala jedna "realistyczna" mysl: jak 
najpr¢zej i byle bez strat przystosowae si~ do narzuconych warunkow. 
Triumfowallojalizm, ktory to zdaniem Stanislawa Witkiewicza "nie moZe 
stawiac z1ldari, ani nic zdobywac,jest on bezczynem, w p e wnej lojal
nej pozie wyczekiwaniem, czy i kiedy przejdzie zly humor i ch~ 
przesladowania u zdobywcow". Ogolny stan nastrojow spoleczeristwa 
polskiego zostal odnotowany i u innych .autorow: "K1~skil. - wspominal 
Ludwik Krzywicki - na razie wyrwala z dusz ludzkich doszcz~tnie - jak 
gdyby poslugiwala si~ najlepszytlu chemikaliami, wszl;lkie pierwiastki 
glosnego protestu. WytWila entuzjazm i wszelk1l wiar~ we wlasne sily. Ci, 
ktorzy przeszli byli katastrof~ i po niej nie upodlili si~, milczeli pod 
ci~zarem zw1ltpienia i obawiali si~ dla mlodziezy nawet samego zapalu bez 
jakiejkolwiek treSci, jako zapowiedzi nowego poruszenia serc i nowej 
kl~ski ... Pomi¢zy nimi a mlodziezCl nie bylo zadnej spojni, Zadnego 
oddziaiywania ... Sami zdobywalismy wszystko, ai: do drog prowadz1lcych 
do X Pawilonu w Cytadeli". Rzeczywistosc uczyla egoizmu, uzasadniala 
go, czynila go jedynCl realistyczn1l postaw1l i:yciow1l. Zapomnienie stawalo 
si~ wai:n1l po trzeb1l, a milczenie i wewn~trzna emigracja byly najcz~stszymi 
rozwi~iami w zakresie zachowari ludzkich. Przeblagac, uspokoie i wy
prosic jakici ust~pstwo w Petersburgu stalo si~ istot1l polityki ludzi 
"trzefwych" i w ogole ludzi uwai:aj1lcych si~ za realistycznie myslClcych. 

Sytuacja owczesna w Europie nie upowai:niala tez do nadziei na jakies 
wydarzenia zcwn~trzne, ktore by stworzyly okazj~ do walki 0 zmian~ 
polozenia w Polsce. We wszystkich trzech zaborach, wyrzekaj1lc si~ mysli 
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o nowym powstaniu zbrojnym czy rachub na pomoc i okolicznoScl 
zewnytrzne, zwr6cono siy do pracy wewnytrznej, pozytywnej, do zabiegow 
okolo spraw bezposrednio ogol obchodzllcych. Gloszono apolitycznosc . 
jako zbawczll i rOZSlldn'l zasady, wynikajllCll jakoby z nowoczesnej, 
pozytywnej wied zy 0 spoleczenstwie. "Rewolucjasil nie tworzy - pisal 
czolowy przedstawiciel poznanskiej pracy organicznej Maksymilian Jac
kowski - zatem czas wielki zejsc z niej, a cofni~cia siy w kola rodzinne, kola 
spoleczne, a tam przechowywanych tradycji narodowych, troskliwym pie
l~gnowaniem sil dawnych, naukll i praCll przygotowywac sily nowe i tymi 
dzwigac wewn~trzn ll wartosc i godnosc narodu" . W roku 1872 ukazal siy 
"program polski" Jozefa I. Kraszewskiego, ktory wzywal do zamkniycia 
rozrachunkow popowstaniowych i podjycia spraw dnia jutrzcjszego, wska
zywal, ze najblii:szym zadaniem narodowym jest przejScle do "czynu przez 
pra~ produktywnll, oswiaty ludowll, obron~ narodowoScl." Takich i po
dobnych glosow bylo znacznie wiycej. One zresztll przewai:aly. 

W miar~ uplywu czasu okazalo si~, Ze propozycje teoretyczne i dzialania 
praktyczne polskich pozytywistow: organizacja sil polskich "dzis", SIl 
niewystarczajllce. Koncentrowanie si~ na zagadnieniach doramych i kon
kretnych: obrony i wzmocnienia Zywiolu polskiego - to za malo. Brak 
moZliwoSci swobodnej manifestacji swojego sprzeciwu wobec otaczajllcej 
rzeczywistoSci nie pozostawaJ bez wplywu na psychik~, kumulowal nieza
dowolenie, poglybial upokarzajllce poczucie niemom oScl. NarastaJa 
zwlaszcza wsroo mlodych - potrzeba protestu. Dlatego od lat osiem
dziesilltych XIX w. rozpocZllI si~ bunt mlodych i stopniowo zaczyly si~ tez 
ksztaltowaC elity, nieliczne moze, lecz aktywne i wszechstronne w dzialaniu 
spolecznym i kulturalnym. W rozgalyziajllcytn si~ podziemiu politycznym 
tworzyly si~ nowe koncepcje spolecznej , socjalistycznej lub narodowej 
irredenty. Z czasem uformowane w lonie elity partie, polityczne wplywaly 
na szersze srodowiska inteligenckie, propagujllc wsroo nich wlasne trcici 
ideowe i polityczne, przewodzllc zazwyq :aj z podziemia polskiej opinii 
publicznej i znajd ujllc coraz wi~j sympatykow i wyznawcow. Wszystko to 
bylo dzielem pokolenia, ktoremu ze wszystkich dotychczasowych, zgodnie 
z wolll wladz, najbardziej grozilo wynarodowienie i demoralizacja. Na 
przestrzeni lat osiemdziesilltych i dziewi~ziesilltych dalo one spoleczen
stwu nowll, pr~mll i wcale liCZI1ll kadr~ inteligencji, wskrzesilo zamarle 
w duzym stopniu i;ycie kulturalne, spoleczne i polityczne. Wraz z narodzi
nami wielu orientacji i kierunkow politycznych, pojawily si~ nowe - pole
mizujllce zarowno z weteranami 1863-64, luminarzami pozytywizmu, jak 
i z ugodowcami - propozycje stworzenia na ziemiach pol skich pod 
zaborami spoleczenstwa wolnego, niezalemego od aparatu panstw zabor
czych. Jest zrozumiale, Ze aktywnosc mlodych i pojawienie si~ nowych 
dynamicznych propozycji politycznych przerai:aly ugodowcow i realist6w. 
"Konsekwentnym rozwini¢em polityki legalnej - pisal Stanislaw Wit
kiewicz - jest strach przed mlodziezll... jest zupeJne negowanie jej dllien 
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, 
i zap¢zanie do ksillZki, egzaminow i praey ... Mlodziez bowiem - nowe 
pokolenie, w ktorym odradza si~ narOO, musi bye radykaIne, musi mice 
odwag~ i bezposredniosc uczue, musi chcice zye, rozwijae si~ i zdobywac 
swobod~... , komu ehodzi 0 zatrzymanie Zycia w narodzie, 0 bezrueh 
i martwot~, 0 trupill wegetaej~, kto nie rozumie, i:e mlod ziez ta, gdyby 
w mlodoScl myslala, jak starey oszolomieni strachem - na starosc bylaby 
spodlonym stadem. Nie rozwniejll, ze to »Nie pozwaIam«; ktorym 
mlodziez odpowiada na wszelkie proby wytworzenia rozpaezliwej rezyg
nacji i poddania si~, i:e to »Nie pozwaIam«, jest najcenniejszym glosem 
przyszloSci!... i jei:eli w niej nie innego nie b~dzie oprocz zdawania 
egzamin6w i cichej poslusznej pracy nad dobrobytem, wtedy mama by 
rozpaezac - bylibySmY na wymarciu". 

KONCEPCJE PODM IOTOWOSCI SPOlECZENSTWA 

Najbardziej interesuj llce koncepcje i programy dotyeZllee podmiotowoSci 
spoleczenstwa powstaly W kr~gu ludzi zwillZanyeh z lewiCll socjaIistycz
no-niepodlegloSciowll. WsrOO nich na szczegolnll uwag~ zasluguje teoria 
Edwarda Abramowskiego. Poczlltkowo byl on czlowiekiem ruchu socjaIis
tycznego, poZniej poszedl wlasnll drogll. Swoje polityczne credo zawarl na 
kartach kilku broszur i artykulow prasowych, wydawanych na przestrzeni 
kilkunastu lat, w okresie poprzedzajllcym rewolucj~ 1905/07 i w jej trakcie. 
Najwamiejsze pozycje, ktore wtedy si~ ukazaly to: Etyka a rewolucja 
spoleczna (1899) oraz Zmowa powszechna przeciw rzqdowi (1 905). 

Juz w broszurze pt. Program wykladow nowej etyk i wydanej w Londynie 
w 1899 r. okreslil zasadnicze czynnoSci prowadzllce do stworzenia jeszcze 
pod zaborami spoleczenstwa w pelni niezalemego od aparatu wladzy. Co 
ciekawe, pra~ t~ pisal jeszcze pod . firm ll PPS, z myslll 0 niej i 0 jej 
czlonkach i sympatykach: ,,8ojkot panstwa: a) nieposlugiwanie si~ in
stytucjami Slldowniczymi i policyjnymi w Zadnych sprawach prywatnych, 
b) zalatwianie sporow osobistych przez polubowne Slldy towarzyszy ... c) 
odm.awianie wszelkiej pomocy policji i slldom w sprawach kradziezy, 
w Sciganiu przest~pcow, w swiadczeniu przed Slldem lub urz¢ami, d) 
niezanoszenie Zadnycb skarg przed urz¢y policyjne lub Slldowe. Ogolnie, 
wytworzenie opinii klasowej, ze mi¢zy panstwem a robotnikami nie 
powinno bye nie wspolnego". W okresie p6Zniejszym zwr6cil tez uwag~ 
i na to, by "nie przyjmowac- zadnej sluiby rzlldowej , ani pomagae przy 
dostawach dla wojska, ani kupowae fZlldowych papierow i wOOki. Zadnej 
lllcznoSci z najeZd:lcami. Zadnego zblizenia si~" .. . " Nikt z nas tego rzlld u 
siepaczy (tj . carskiego) nie potrzebuje, nie potrzebujemy ani jego praw, ani 
jego opieki, ani jego administracji". 

Podobnie bez ogrOOek mysl t~ wyrazil Ludwik Gumplowicz: " ... Carate
wi nie powierzamy zadan. spolecznych, od caratu nie przyjmujemy zadnych 
uslug, jak tylko tej jednej i:eby zdechl". 8yla to wi~e propozyeja 
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wezwanie do bojkotu rzlldowych struktur zycia publicznego. Abramowski 
twierdzil, i:e wladza pozostaje silna tak dlugo, jak dlugo spoleczenstwo si~ 
jej l~ka. Dlatego propagowal tak radykalne w swej zwi~zloSci hasto: "Zyjmy 
jak ludzie wolni" ... "zanim przyjdzie czas, kiedy powiemy fZIldowi 
moskiewskiemu: precz z naszej ziemi, stajemy teraz przed nim ze slowami: 
precz z Zycia naszego". Jak sam twierdzil, do takiego stawiania sprawy my, 
spoleczeristwo, mamy peine prawa, bowiem "nikt z nas tego rzlld u nie 
uznawal i nie uznaje nigdy za swoj fZIld, ktory istnieje za naszll zgodll 
i wolll, znosimy te fZIldy ulegajllc tylko przemocy". 

Abramowski oraz jego przyjaciele i wspolpracownicy w swojej publicys
tyee podkreslali rozmaite walory bojkotu: jest malo groiny, bowiem 
represje policyjne, z istoty rzeczy, SIl tu trudne do przeprowadzenia, jest 
czynnikiem integrujllcym srodowisko i je· wychowujllcym, jest wreszcie 
- jak przekonywano - metodll skutecznll. "Wrog (tj. spoleczeristwo) jest 
wsz¢zie i nigdzie - pisal Abramowski - zadaje ustawiczne ciosy, a sam jest 
nieuchwytny. Bo i w jaki sposob moma zmusie ludzi, i:eby przysylali dzieci 
do szkoly, gdy posylae nie chCIl; i:eby chodzili do S/ldu ze swoimi sprawami; 
i:eby wzywali pomocy policji, gdy wzywae nie chCIl; i:eby kupowali rzlldowe 
papiery, lub stawali do licytacji. Na to najsilniejszy rzlld nie rna Zadnego 
sposobu; staje si~ bezsilny i bezradny." Jak powiada Bohdan Cywinski: 
"Bojkot zrealizowany, chocby w postaci udanego strajku - jest wielkim 
przeZyciem zespolowego u w a I n i a n i a s i ~. Wolnosc przychodzi z trud
nego cza.sem odrzueenia czegos, co uznane jest za niesluszne czy nie
sprawiedliwe, wynika ze wspolnego wystllPienia, rodzi si~ z konkretnej 
solidarnoSci. Z tych wszystkich wzgl~dow bojkot stanowi zadanie 0 wyjllt
kowym nat~i:eniu walorow 'wychowawczo-spolecznych, uczy bowiem, Ze 
spolecznose wladna jest uniezalemie si~ od wrogiej struktury, jeSli tylko 
gotowa ponieSe solidarnie zwillzany z tym ci~zar" . 

Oczywiscie dzialalnosc spoleczna nie mogla si~ ograniczae tylko do 
negacji. Uzupelnieniem wi~ akcji negatywnej musiala bye rownolegla 
dzialalnose pozytywna: tworzenie zagubionej w okresie niewoli pod
miotow6sci politycznej, solidarnosci i niezbywalnego poczucia niezawislo
Sci, poczucia po~rzeby wspoldzialania. Nalezalo wi~ uczye si~ zye,uczye si~ 
istniee. Istnienie zbiorowe polega jedynie na tym, ze slabe indywidualne 
istnienie wspomaga si~ nawzajem. Dlatego, jeSli mamy istniee, musimy 
zorganizowanemu nieistnieniu przeciwstawie samorzutne, oddolne organi
zowanie si~ do istnienia. 

"Nie jest to - pisal Abramowski 0 Polakach - spoleczenstwo nowoczes
ne, zorganizowane w rownorz¢ne zrzeszenia i zwi/lZki wolne, lecz do 
niedawna jeszcze zbiorowisko lumych jednostek, wyczekujllcych, jakie 
reformy b~dil mu dane, w jakim nowym 10Zysku paristwowym kaZe plynlle 
jegoZyciu. Nie majllc wlasnych iQstytucji spolecznych, ktore by mogl dalej 
rozwijae i doskonalic, oczekiwal (Iud polski) tylko na reformy policy
j n e. I ten zanik samodzielnoSci tak gl~boko wsillkl w charakter narodu, Ze· 

82 



SPOtECZErilSlWO POLSKIE W ZABORZE ROSYJSKIM 

nawet umysly przoduj~ce, programy partii i stronnictw nie mogly zdobye 
si~ na iadne inne postulaty spoleczne, jak tyl ko na takie, ktore zawieraj~ 
si~ v.: formie »czego ~ae od panstwa«." W takiej sytuacji haslo bojkotu 
panstwa musialo zostae spr~gni~te z haslem "zmowy powszechnej przeciw 
rz~dowi", tj. ksztaltowania za posrednictwem rozmaitych inicjatyw spole
cznych niezaleinego spoleczenstwa. Polskie spoleczenstwo, odrzucaj~c po
szczegolne instytucje aparatu panstwowego, musi - zreszt~ nie rna wyboru 
- wylaniac roinorodne zast~pcze struktury spoleczne, musi tworzyc 
organizacje i stowarzyszenia, ktore od tego panstwa, od tcgo systemu, od 
tej wladzy, a w szczegolnoSci od jej nomenk.latury, b¢~ niezaleine, a wi~ 
altematywne. Abramowski podkrdlal, ie naleiy uczyc si~ obywania bez 
posrednic,~wa panstwa tam, gdzie pelni ono funkcj~ obroncy systemu 
spolecznego, wykonawcy sprawiedliwosci i stroia moralnoSci publicznej. 
Samorzutnie powstaj~ce spoleczne organizmy rozjemcze, s~dy polubowne, 
towarzyskie czy 10kaIne grupy sarnoobrony "mogly-by bye krokiem w tym 
kierunku". Tak wi~c policj~ musi zast~pie cywilna sarnoobrona, na miejsce 
~du oficjaInego m alezc si~ powinien spolecm y - obywatelski, towarzyski, 
szkol~ rz~dow~ zast~pie musi wolna szkola, uzupelniona przez kola 
i towarzystwa oswiaty niezaIeinej - to wszystko rna i moie bye legaIne, 
nielegalne, pollegalne. W wyniku akcji spoleczenstwa "faktycznie znikn~ 
- twierdzi Abramowski - na ziemi polskiej carskie szkoly i carskie ~dy, 
czyli, ie Polska przestanie si~ rz~dzie carskimi prawami. I chociai zostan~ 
budynki z napisarni rosyjskimi »rz~d«, »szkola«, ale budynki te stae ~d~ 
pustk~ i urz¢ nicy carsey nie b¢~ mieli co robic. Tak sarno na 
bezczynnosc skazana b¢zie policja; b~dzie ona co prawda i nadal 
wykonywae rozkazy swojej wladzy, ale w nasze prywatne sprawy wtr~cac 
si~ nie b¢zie, odk~ przestaniemy wzywac jej pomocy i opieki. Pozostanie . 
ona policj~ najazdu i przemocy, ale nie opiekunk:} nasz:}". 

Naleiy tu wspomniec, ie Abramowski, podobnie jak i inni przed
stawiciele lewicy niepodlegloSciowej (Stefan Zeromski, Waclaw Sieroszew
ski, Stanislaw Brzozowski), doceniali m aczenie lcgalnie istniej:}cych in
stytucji i organizacji i propagowali maksymalne ich wykorzystywanie. 

Najtrudniejszym - jak si~ wydaje - zadaniem bylo tworzenie wolnych 
szk61 oraz sieci stowarzyszeri i k61 oswiatowych. Ta dzialalnose, ze 
wszystkimi jej konskwencjami, musialaby miee charakter konspiracyjny, 
w wyj:}tkowych wypadkach p6Uegalny, a choeby z tego powodu bylaby to 
dzialaInose politycma. e el tej roboty bylby dwojaki: zwielokrotnienie 
liczby osrodkow upowszechniania oSwiaty tak w mieScic jak i na wsi. 
Musimy bowicm zdawac sobie spraw~, ie w kOllCU XIX w. analfabeci 
stanowili jeszcze blisko 2/3 ludnosci Krolestwa i Litwy. Sprawa druga: to 
zalamanie monopolu panstwa na wiedz~ i wychowanie. Abramowski 
zd awal sobie spraw~, ie wymagaloby to iscie katoriniczej pracy, gdyi 
wolna szkola to nie tylko lokalc konspiracyjne, caly system maskowania 
rzeczywistej dzialalnosci, ale rowniei odpowiednie zestawy lektur, pomocy 
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dydaktycznych i naukowych, srodkow pieni~mych, wreszcie - co na 
poc~tku bylo bodaji:e najwamiejsze - samych nauczycieli . Budow~ 
niezalemej oswiaty nalei:aloby rozpoc~e od stworzenia wolnych, spolecz
nych kol reedukacji i uobywatelniania nauczycieli, zwlaszcza szk61 ludo
wych. Ale gra warta byla swieczki: chodzilo 0 to, by spoleczenstwo stalo si~ 
podmiotem wychowujllcym. R6wnoleglym zadaniem dla spoieczensLwa 
bylo organizowanie i kierowanie r6morodnymi stowarzyszeniami (gos
podarcze, spoleczne, kulturalne, naukowe, charytatywne). Stowarzyszenia 
te tworzylyby si~ m.in. w celach konkretnych i bie4cych: organizacja 
produkcji spolecznej jako ekonomicznej podstawy niezalemoSci i pod
miotowosci spoleczenstwa, dalej budowa i wypo:iyczanie mieszkan, ochro
na zdrowia, sport i wypoczynek, ochrona przeciwpo:iarowa, przeciw
powodziowa itp. Dzialalnosc ta moglaby w miar~ wzrostu pr~:inoSci 
rozrywac ograniczajllcy j ll z reguly gorset przepis6w i prawidel. Cz~ 
z tych instytucji moglaby miee charakter legalny - mne nielegalny. 
"Trudnose zadania - twierdzi Cywinski - pol ega na wzbudzeniu spolecznej 
wyobraini (bojkotem kierowal gniew), a poiniej na praktyce solidarnoSci 
i demokracji jui: nie w buncie, ale w tworczym, zespolowym dzialaniu. 
Walor stowarzyszenia, a zwlaszcza propagowanej najusilniej kooperatywy, 
polega na biiskoSci i prostocie cel6w bezposrednich, co zapewnia przei:ycie 
codziennego niekwestionowanego, namacalnego sukcesu wyniklego ewi
dentnie z podj~a wspolnego dzialania. Stlld kooperatywa staje si~ - jako 
mini model spoleczenstwa - szkolll demokracji i uczciwej dzialalnoSci dla 
wsp6lnego i wlasnego dobra" . Rozwoj wszystkich typ6w stowarzyszen 
i mstytucji mial doprowadzic do stworzenia niezale:inego od panstwa :iycia 
spolecznego, gospodarczego, kuituralnego. Bardzo istotny byl rowniei: 
aspekt wychowawczy: przyslosowania ludzi do wspoloej pracy w spolecz
nym samorzlldzie, w warunkach wewnlltrzorganizacyjnej demokracji. Byla 
to jedyna wedlug Abramowskiego droga "do wolnosci ka:idego czlowieka 
w wolnej Polsce" . 

W podobnym duchu wypowiadali si~ rownie:i inni przedstawiciele 
polskiej lewicy niepodleglosciowej. Jeden z nich, Stanislaw Wojciechowski, 
poiniejszy prezydent II-giej Rzeczypospolitej, w swoich wspomnieniach 
zanotowal: "Nie mo:ina wychowywae prawdziwej demokracji tylko na 
plaszczyioie politycznej, poniewai: sfera oddzialywania na poszczeg6lne 
jednostki jest bardzo wllska i malo jest sprawdzian6w moralnej wartosci 
jednostek wysuwajllcych si~ na przyw6dc6w. Prawdziwa demokracja nie 
powstaje z organizacji dla walki, lecz z organizacji samorzlldu i samopo
mocy spolecznej, rozwijajllccj ducha samodzielnoSci i solidamosci spolecz
nej, bez zacieSniania jej do granic partyjnych czy k1asowych. Dlatego 
pierwszym krokiem na drodze politycznego odrodzenia powinno bye 
wytwarzanie samodzielnej kuitury, opartej na samorZq,dzie i zrzeszeniach 
wzajemnej pomocy. W nich to typ niewolniczy, chodzllCY dotlld luzem lub 
w stadzie, jako bierny pionek w r~kach przyw6dc6w i biurokracji, 
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przekuwa si~ ita typ demokratyczny, umiejl!cy zbiorowo ulepszac iycie 
z pelnym poczuciem oHpowiedzialnosci i obowillZkow spolecznych". 
Helena Radlinska: "Zwyci~stwo wyobrai:ano sobie (tzn. grupy " spolecz
nikow") jako doprowadzenie do powszechnego wspoluczestnictwa w pracy 
i w korzystaniu z dorobku ... Sprawa przebudowy wi~la si~ nierozerwal
nie ze sprawl! zrzucenia niewoli i przebudowy ustroju gospodarczego. 
Uwaiali, i.e najskuteczniejszl! walk~ moma prowadzic przez budowanie 
nowych instytucji rozsadzajl!cych wi~zy rliewoli" . 

Podsumowujl!c, moma stwierdzic, i.e naczelnym zadaniem dla Ab
ramowskiego i grupy jego wspolpracownikow miala stac si~ nie tylko 
walka z ~em zaborczym, ale i budowa - mimo i przeciw niemu 
wolnego spoleczenstwa opartego m.in. na wzorach moralnosci chrzeScijan
skiej. Chcieji bud owaC Polsk~ ,jako organizm niewidzialny, wymykajl!cy 
si~... panowaniu zaborcow" z dnia na dzien, we wszystkich wlltkach iycia 
spolecznego i politycznego, publicznego i osobistego. "B~dzie to stop
niowe, lecz cil!gle budowanie tej rzeczy pospolitej ludowej polskiej , ktorej 
tak pragniemy, a ktora przez nikogo nam dana nie b~d zie, dopoki my sami 
jej nie stworzymy." 

Wielkl! zaletl! koncepcji Abramowskiego i jego ideowych przyjaci61 byla 
jej powszechna dost~nosc. Nie wszyscy ludzie bowiem sl! zdolni do 
najwi~kszych poswi~n i do stalego wystawiania swojego zdrowia a nawet 
iycia na niebezpieczenstwo, nie wszyscy tez posiadajl! skrajnll determinacj~ 
i stale nieprzejednanie. Koncepcja mogla wi~ Iiczyc na zrozumienie 
i stosunkowo - jak na owe czasy - szerokl! akceptacj~. W jej realizacji 
znajdowala upust olbrzymia, jak si~ pofniej okazalo, energia witalna 
spoleczenstwa polski ego. 

Przeciwnicy koncepcji Abramowskiego uwazali, ze tworzenie spoleczen
stwa wolnych zrzeszen, ktore wyprl! panstwo, przy czym spoldzielczosc 
spelni tu rol~ rewolucyjnll, jest pomyslem utopijnym i naiwnym. Jak pisal 
m.in. Ludwik KuIczycki w socjalistycznym "Przeswicie", jego pogillrly 
przypominajl! "prostot~ ewangelicznl!" i "pokojowy anarchizm" - nie Sll 
wi~ czyms nowym i oryginalnym. Moralnosc ewangeliczna, komunizm 
chrzeScijanski prosty i bezposredni - to wszystko, jak zauwaiyl Kulczycki , 
bylo juz u pierwszych chrzescijan i roi:nych pofniejszych sekt - ale dzis 
nalezy juz tylko do historii. Inni z kolei krytycy pogilldow Abramowskiego 
atakowali go za zerwanie z tradycyjnymi zasadami moralnymi i za walk~ 
z religill. Na te zarzuty tak odpowiedzial Abramowski: "Powiedzll nam 
jeszcze najgorsze, najbardziej bezczelne klamstwo, i.e zmowa nasza sprzeci
wia si~ religii: Lecz ktokolwiek nam to powie, ksil!dz czy kto inny, 
b¢ziemy, mu mogli odpowiedziec z call! powag~ prawdy, i:e nie jest 
chrzeScijaninem. Tylko ten bowiem, ktory nie zna nauki Chrystusa, lub 
ktory jl! obludnie tlumaczy, moze twierdzic, i:e zmowa nasza jest tej nauce 
przeciwna. Zmowa przeciw rz~owi jest prawdziwym wyrazem nauki 
Chrystusa, jest obowil!zkiem kazdego, kto t~ nauk~ chce wyznawac nie 
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tylko slowami, ale i Zyciern wlasnym ... Chrystus powiedzial: »Oddaj tedy 
co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Bo:iego - Bogu«. I my to spelnimy: 
bo nie oddamy cesarzowi ani sumienia swego, ani swojej woli, ani swego 
Zycia i pracy. Sumienie nasze, wola, Zycie i praca Sll to rzeczy boskie i do 
Boga tylko nalei:ll... " 

In l1~ interesuj~Cll propozycj~ stworzenia na terytorium panstw zabor
czych, ale de facto obok nich, wolnego, niezalemego spoleczenstwa 
polskiego i "niewidzialnego panstwa" , przedstawil polski oboz narodowy. 

"Niewidzialne Panstwo", "polskie panstwo podziemne" mialo bye 
jednoczdnie zal~iliem przyszlej suwerennej panstwowosci, "Nie ~dziemy 
panstwern uznanym, ale panstwern de facto. Nie marny organizacji 
panstwowej, ale mo:iemy j~ stworzye" - twierdzil Zygmunt Balicki. 
W publicystyce obozu narodowego "panstwowosc" byla form\Jl~ dokt
ryny, wedlug kt6rej nalezy rownorniernie popierac wszystkie strony Zycia 
narodowego kr~powanego przez zaborcow. Drog~ konspiracyjn~ powinny 
byc .odbudowane wszystkie dzialy Zycia narodowego, ktorym w panstwach 
wolnych odpowiadaj~ ministerstwa, I~cznie z dyplornacj~. Poiniej te 
pornysly zarzucono. Mowiono co najwyi:ej 0 "rz~dzie dusz" , "rz~zie 
moralnym", 0 "niepodleglosci wewn~trznej ", 0 tym, i:e sprawy panstw 
zaborczych Sll dla nas zagadnieniem zewn~trznym . Z koncepcji "pans two
wosci" dworowali sobie z jednej steony socjaliSci, z drugiej ugodowcy. 

Program "na dzis" narodowcOw, podobnie jak i lewicy niepodlegloScio
wej, uwzgl~dnial dwa zasadnicze kierunki dzialania, w praktyce prze
prowadzane r6wnolegle: 1) bojkot, 2) upowszechnianie obywatelskich 
postaw i zachowan oraz rozwoj niezalei:nych organizacji, stowarzyszen, 
wydawnictw i prasy - z tym, i:e ruchern "etykow" Abramowskiego 
kierowala niesformalizowana od strony organizacyjnej elita ruchu spolecz
nego zaboru rosyjskiego, natomiast dzialalnose obozu narodowego rniala 
bye i byla kierowana przez trojzaborow~ organizacj~ narodow~: Lig~ 
Narodow~, scentralizowan~ i zhierarchizowan~; W roku 1900 jej organ 
"Przegl~d Wszechpolski" tak uzasadnial stworzenie organizacji narodowej: 
"Organizacji paIistwowej rz~dow zaborczych przeciwstawic nalezy swobo
dn~, ale karn~ i systernatycm~ organizacj~ sil narodowych. Z sil~ 
zorganizowan ~ walczyc moze skutecznie tylko inna sila zorganizowana, 
z rz~dami zaborczyrni - rz~d nasz wlasny, polski - nie l~kajmy si~ wyrazow 
- rz~d narodowy. Nie rz~ narodowy w znaczeniu wladzy, spisku lub 
powstania, w znaczeniu dyktatury opinii publicznej, ale taka organizacja sil 
narodowych, ktora bylaby zdolna spelnie te czynnosci zycia zbiorowego, 
bez kt6rych normalny rozwoj jego jest niemozliwy. Slowem - organizacja 
przystosowana nie tylko do wymagan taktyki obronnej i zaczepnej w walce 
z rz~dami wrogirni i z wrogami wewn~trznymi w spoleczenstwie wlasnym, 
ale i do tworczej pracy politycznej i spolecznej". 

Narodowcy zdawali sobie spraw~, ze bez zwi~kszenia presji wewn~trznej 
na rodakow, bez rnobilizowania woli oporu i walki , nie rozwinie si ~ 
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) 
organizacja narodowa, nie nastllPi wi~c oZywienie- swiadomosci obywatel
skiej w kraju, ani nie zostanie wywalczony margines swoboo. W zwillZku 
z tyro przckonaniem wychowanie polityczne szerokich srodowisk spolecz

. nych bylo wyjSciowll metodll dzialania Ligi Narodowej, powolujllcej do 
Zycia szereg organizacji spoleczno-wychowawczych. Z tym, :ie dla obozu 
narodowego uswiadomienie polityczne spoleczenstwa polskiego, narod u 
polskiego bylo tylko srodkiem walki z zaborczym rzlldem, jakims jej 
etapem. Celem ostatecznym byla bowiem niepodleglosc. Natomiast dla 
takich myslicieli, pozostajllcych poza partiami, jak: Wojciechowski, Abra
mowski, Radlinska, Brzozowski, Witkiewicz spoleczenstwo bylo raczej 
samoistnym podmiotem politycznym. Praca nad nim i z nim byla 
zasadniczym celem ich dzialan. Do bli:iej nieokrdlonej Rzeczypospolitej 
ludowej miala prowadzic dzialalnosc pokojowa. UZycie sily przeciwko 
zaborcy zasadniczo wyld uczano - inaczej nii narodowcy, ktorzy w pierw
szym okresie swojej dzialainoSci nie wylduczali potrzeby zorganizowania, 
w sprzyjajllcej sytuacji, powstania narodowego. 

Dzialalnosc obozu narodowego przebiegala zgodnie z programem Ligi 
Narodowej, programami Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego 
z 1897 i 1903 r. W programie z 1903 r. czytamy m.in.: stronnictwo "slawia 
sobie za eel osi llgni~e moiliwie najwyzszego stopnia niepodleglosci 
wewn~trznej przez organizacj~ samoistnej pracy narodowej na wszystkich 
polach i zaspakajanie wszelkich narodowych potrzeb, niezalcinie od 
obcych rz;idow". ' 

Zgodnie z zalozeniami programowymi oboz narodowy sprzyjal pracom 
nad cywilizowaniem kraju (pobudzenie inicjatyw gospodarczych, kultural
nych, tworzenie kultury duchowej, kultury pracy legalnej, codziennej , 
walka 0 prawa j~zykowe w gminie i w szkole oraz 0 przywr6cenie 
KoSciolowi katolickiemu nalemej mu roli i pozycji, obrona un i tow). We 
wszystkich przedsi~wzi~ciach tego typu obowillzywal postulat unikania 
wspolpracy z zaborcami i tym m.in. narodowcy roZnili si~ od organicz
nikow. Trosk~ 0 wylllcznosc polskiego zycia narodowego rozszerzono 
daleko poza dziedzin~ gospodarcZll i politycznll - na cale zycie publiczne, 
kulturalne a nawet i towarzyskie. Od zaborcy nie chciano niczego, nawet 
bon i guwemantek. Jeden z czolowych dzialaczy tegoi obozu, Mieczyslaw 
Harusewicz, twierdzil: ,,:ie zawsze i wsz¢zie naleiy naje:Zdzcy wskazywac 
jego wlaSciwll rol~ i nie nalciy hanbic si~ towarzyskimi z nimi stosunkami. 
Prowadzi to do kompromisu z sumieniem polskim ... 0 ile Polacy zbiorll si~ 
chocby w celu towarzyskiej zabawy, nie powinni bye znieprawiani obecnos
cill Moskali, a jezeli juz wypadnie spotkae si~ z nimi w towarzystwie, to 
w rozmowie nie powinni unikae tematow drazliwych, glosno 0 tym mowie, 
co ich narodowo boli". 

Narodowcy od swoich zwolennikow i:lldali, aby ci usun~li si~ od prac 
spolecznych, czy kulturainych, firmowanych przez wladze panstwowe i aby 
opuScili te wszystkie instytucje i stowarzyszenia, w kt6rych przedstawiciele 
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wladz zaborczych Sll reprezentowani. N awet robotnikow wzywano, by, 
o ile to moZiiwe, w konfliktach klasowych, omijali wladze panstwowe 
(inspektorat fabrycmy, policja, administracja). 

Zasada izolacji od przedstawicieli wladz carskich i tych wszystkich, 
ktorzy z nimi kolaborowali i manifestowali lojalizm, uleglosc, moskalofilst
wo, byla obowi;p:kiem pierwszej potrzeby, albowiem bez niej niemowwe 
byloby zbudowanie niezalemego, solidarnego spoleczenstwa ze wszystkich 
trzech zaborow. Nielegalne trojzaborowe kierownictwo mialo organizowac 
politycmie Polakow trzech zaborow, tworzyc dla nich jeden - co prawda 
tajny, ale niezalemy system oswiaty, budowae podstawy wspolnej , ponad
regionalnej kultury, unifikowae wysilki gospodarcze i wprowadzae jedno
lity system instytucji polityczno-prawnych, prowadzic bojkot wladz wszyst
kich trzech _ IW miar~ mowwoSci - zaborcow oraz stopniowo wprowadzac 
powszechne, regularne, aczkoJwiek dobrowolne, opodatkowanie spole
czenstwa na potrzeby prac narodowych. "Nie w dorywczych wybuchach 

\ 	 oporu - pisala Liga Narodowa w odezwie z 1899 r. - nie w zebraninie task 
u fZl!dow zaborczych ... widzimy zadanie polityki narodowej, ale w walce 
nieustannej 0 prawa nasze, 0 naszll samoistnosc i samodzielnosc spoleczn~ 
ludu, w walce, ktora da nam szereg zdobyczy realnych, przyblizajllcych 
osi~~e celu - calkowitej niepodleglosci .. . W pracy obywatelskiej 
popierae b¢ ziemy i rozwijac samopomoc Spo1ecm'l, zorganizowanie 
sluzby publicznej we wszystkich dziedzinach i;ycia zbiorowego. M usimy 
w niewoli i rozbiciu politycmym zakladac podwaliny i Wlllosic zr~by 
samodzielnoSci llarodowej przyszlej Polski, musimy rozrasta6 si~ w or
ganizm i;yjllCY zyciem wlasnym, posluszny tylko sobie, rzlldZllCY sob'l 
wbrew wszelkim narzuconym prawom". "Naroo, ktory chce bye wolny 
czytamy w innym tekScie - musi t~pic w sobie moralnosc niewolnikow". 

Dzialalnose obozu narodowego miala si~ przejawiac za posrednictwem 
organizacji nielegalnych, p6llegalnych, ale rowniez, i to na jak najwi~ksz'l 
skal~, jawnych. "Nalei;y wyczerpae - pi sal Harusewicz - wszystkie sposoby 
legalnego ataku i starac si~ wyjllc trzonowy Zllb przeciwnikow, interpre
tuj ll,C odpowiednio wlasnie to prawo, na ktorym przeciwnik si~ opiera". 
Wszystkie dzialajll,ce jawnie organizacje i roi:norcxtne stowarzyszenia mialy 
si~ stac - zdaniem Ligi Narodowej (podobnie jak i lewicy niepodleglos
ciowej) - autentycm ymi reprezentacjami tlumionej opinii publicznej , kt6ra 
tym samym moglaby przekazywac interesy i zadania spoleczne oraz 
wywierae wplyw na rzeczywistosc. Byla to wi~c polityka przyjmuj'lCa 
okrdlony kompromis z realiami, ale nie czynill,ca zen punktu odniesienia, 
lecz traktuj ll,ca jako poczlltak drogi. Nalezalo wykorzystac wszystkie 
istniejll,cc moi:liwoSci prawne systemu w tym kierunku, by uczynie je 
trybunami narodowej protestacji. UWaZano, i;e organizowanie wbrew 
obowi;p:ujllcym przepisom prawnym prac narodowych i spolecznych zmusi 
rzlj,d do pogodzenia si~ w koricu z istnieniem danej dzialalnoSci i do 
zalegalizowania dokonanych czynnosci lub do przeciwdzialania pracom 
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nielegalnym przez "dozwolenie na odpowiednie roboty legalne". W panst
wie "niekonstytucyjnym - zauwaiyl Jan L. Poplawski - ... jedynil 
skutecznil dro~ wykazania szkodliwoSci ustawy i dilZenia do jej zmiany 
jest przekraczanie jej jak najcz~tsze. Spoleczenstwo, nie mogilc si~ 
wypowiedziec w cialach prawodawczych i oddawac tam glosow przeciw 
danym ustawom, dzialalnoSciil nielegalnil wyk~uje rzildowi, ktore ograni
czenia chce przede wszystkim usunilc i zmusza go poniekild do ich 
usuwania, do u1egalizowania dilZeti i faktow, ujawniajilcych si~ coraz 
~Sciej w zyciu wbrew patistwu". 

-Najslabiej zagadnienia bojkotu wladzy patistw zaborczych i tworzenia 
struktur niezaleinych zostaly uwzg1¢nione w programach partii robot
niczych. Zasadniczym ich celem (pPS i SDKPiL) nie bylo bynajmniej 
mozolne organizowanie suwerennego spoleczenstwa w ramach dotych
czasowych struktur panstw zaborczych, lecz ich calkowita likwidacja. 
Dopiero w niepodleglym panstwie polskim (PPS) lub w systemie republik 
socjalistycznych (SDKPiL) mialo si~ rozpoczilC budowanie nowego spole
czenstwa. Z tego wi~ powodu wszelkie akcje z myslil 0 "dzis" byly 
traktowane jako dzialania drugoplanowe, moZe z wyjiltkiem tworzenia 
organizacji niezaleinych, spies7.:lCych z pomocil wi~iom politycznym i ich 
rodzinom oraz Sildow robotniczych, ktore zyskaly spOfll populamosc 
w srodowiskach robotniczych. Niedocenianie dzialalnoScl oSwiatowo-wy
chowawczej, kulturalnej, sp6ldzielczej i innych form pracy spolecznej nie 
skierowanej bezposrednio ku celom politycznym bylo slaboSciil polskiej 
lewicy - z czego zacz~to zdawac sobie spraw~ na krotko przed rewolucjil 
1905/07 r. (gIownie w PPS). "Musimy - pi sal Pilsudski - dac jasne prawidla 
i wymagac, by tak postwowano, jak mowimy - w stosunkach z policjil, 
wladZll, szpiclami, musimy wprowadzae w zycie bojkoty spoleczne i we
zwac do wspoldzialania w nich inteligencj~, bojkoty czy to instytucji czy 
ludzi". Wzywano wi~ robotnikow i inteligentow, aby pot~piali i boj
kotowali tych wszystkich, ktorzy wspolpracowali z policjil, zandarmeriil, 
czy ochranil carskil. "Szpicle, donosiciele, zdrajcy - stwierdza odezwa PPS 
z 1904 r. - powinni na kaZdym kroku i przy kazdej sposobnoSci odczuwa.c 
pogard~ ogolu. N ie wolno si~ z nimi zadawac, nawet najblizsi 

. krewni jezeli Sil uczciwymi ludZmi, powinni z nimi zerwae stosunki, nalei:y 
ich unikac jak zapowietrzonych, szkodzic im czem tylko moina, dokuczac 
wszelkimi sposobami, n ie pozwalac im pracowac razem 
z u c z ciw ymi robotnikami". Do bojkotu organow pofZildkowych 
wzywaly odezwy PPS i SDKPiL rowniez strozow: "Nie sluchajcie lotrow
skiej policji moskiewskiej, nie wypelniajcie jej rozkazow, kiedy one was 
hanbiil, grzechem obarczajil sumienie i lilczcie si~ z nami, Zeby razem 
walczyc przeciw podlemu rzildowi moskiewskiemu". 

Dopiero wi~ w zwiilzku z wojnil rosyjsko-japonskil 1904 r. propagowa
ne przez SDKPiL i PPS haslo bojkotu mialo si~ urzeczywistniae. Dotyczylo 
to w zasadzie dw6ch - obok wyzej wymienionych - ale niezmiernie 
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istotnych akcji: bojkotu podatk6w i poboru rekruta. "Nie dawac w tej 
wojnie rz~dowi ani jednego grosza, ani jednego zolnierza! - wzywala 
odezwa PPS z 1904 r. - Nie stawiajmy si~ na t~ rzekomo 'pr6bn~' 
mobilizacj~. Niech czynownicy wykonuj~ swoj~ grozb~ ukarania tych, co 
si~ nie stawi~, 7-dniowym aresztem. A raczej niech nie b~d~ w stanie tego 
wykonac z powodu masowego niestawiania si~". Odezwy obu partii 
socjalistycznych wzywaly tez zolnierzy, a zwlaszcza swiezo zmobilizowa
nych rekrut6w, aby nie strzelali do strajkuj~cych i demonstrujl!cych 
robotnik6w, chlop6w, inteligent6w, student6w, aby odmawiali wykonania 
rozkazu: pal! 

Bojkoty te jednak widziano jako jeden z element6w skladaj~cych si~ na 
sytuacj~ przedrewolucyjn~, jako czynnik pot~guj~cy nastroje rewolucyjne, 
a nie jako skladnik sluzby spolecznej na polu samoorganizacji si~ spole
czenstwa. Pomimo, Ze biezl!ca dzialalnosc propagandowo-agitacyjna i or
ganizacja obu partii socjalistycznych nie sluZyla tworzeniu juz teraz 
niezalemych od panstwa zaborczego struktur, to jednak podnoszl!c tempe
ratur~ Zycia politycznego, oslabiajl!c pozycj~ panstwa zaborczego, ulatwia
la pra~ "etykom" Abramowskiego i innym grupom " spolecznik6w" 
i "kulturalnik6w". 

DOKONANIA 

Dzialalnosc tw6rcza, organizatorska polskiej spolecznoSci, jak i przep
rowadzenie bojkotu zarz~zen i instytucji wladzy panstwowej przez grupy 
"etyk6w" Abramowskiego, narodowc6w i socjalist6w byla ulatwiona przez 
fakt wyksztalcenia si~ na przestrzeni XIX w. mechanizmow samoobron
nych spoleczenstwa: norm etycznych "zapisanych" w kodeksie post~powa
nja Polak6w w warunkach zabor6w. Mi¢zy owymi normami a dzialalnos
ci~ biez~~, tw6rcZll istnial wzajemny zwi~zek funkcjonujllcy na zasadzie 
sprz~Zenia zwrotnego. Zgodnie z owym kodeksem narodowym istnial - jak 
pisal Stefan Kieniewicz - obowillzek swiadczenia na cele spoleczne: czy to 
pi6rem, czy skladkll, czy wi~kSZll fundacjll, czy tez przede wszystkim prac~ 
organizacyjnll. Za niedopuszczalne uWaZano marnotrawstwo grosza i mie
nia spolecznego oraz kolaboracj~ z wladzami zaborczymi. Generalnll 
zasadll bylo przestrzeganie solidarnoSci calego spoleczenstwa polskiego 
w stosunkach z wladZll, niezaleinie od wyznawanych pogllldow i przynale
inoSci do partii i ugrupowan politycznycp. OczywiScie zdarzaly si~ 
odstwstwa od tej zasady, ale z reguly spotykaly si~ z powszechnym 
potwieniem. Propagowana przez cz~sc spoleczenstwa ugoda z wladzami 
miala charakter taktyczny a nie doktrynalny. Ci, kt6rzy rzeczywiScie 
szczerze wyznawali swoje lojalistyczne pogllldy i serio mysleli 0 ugodzie, 
byli izolowani. Symptomatyczna byla pr6ba wydawania przez Walerego 
Przyborowskiego dziennika w Warszawie 0 nazwie "ChwiIa", majllcego 
propagowac mysl pelnej ugody z Rosjll, idee solidarnosci slowianskiej 
z braku czytelnik6w przedsi~wzi~cie rychlo upad lo. 
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Zasada solidamosci obowi~ywala teZ w srodowiskach emigracyjnych, 

rozsianych po calej Europie i Ameryce - pomimo dzielllCych ich ro:inic 
pogJ:¢ow politycznych, czuli si~ jednll polskll rod zinll. Zawsze ostrzcgali 
si ~ wzajemnie przed grozllcym im niebezpieczcnstwem ~ strony agentow 
i szpiegow, g10wnie policji carskiej. Ci nieliczni emigranci , ktorzy zglaszali 
si~ po paszporty do carskiej ambasady, a jeszcze gorzej, gdy podejmowali 
si ~ pracy szpiegowskiej, byli pot~piani przez wspolziomkow, a po przyjef
dzie do kraju - 0 He zostali zdemaskowani - na wlasnym grzbiecie 
odczuwali ci~zar spolecznego ostracyzmu. 

Warunki polityczne zaboru rosyjskiego powodowaly, iz znaczna cz~ 
wszelkich robot poli tycznych, spolecznych, kulturalnych musiala si~ od
bywae w warunkach konspiracyjnych. Istniala milCZllca zasada, i:e wszyst
kic te grupy polityczne IllCZY podobny antycarski i antyzaborczy charakter. 
Przeto nie uchodzilo szkodzie konkurentom i przeciwnikom w podziemiu 
u wladz zaborczych. Tym samym obowillzywala mi¢zy nimi solidarnosc 
w stosunku do obcej wladzy. Panowala rowniei: zasada, ze Moina nie 
nalei:ee do podziemia, moina metod jego dzialan i sam fakt konspiracji 
pot~iac, lecz nie uchodzi dzialae na jego szkod~. Wi~j, dobrze byly 
widziane przez spoleczenstwo fakty wspomagania podziemia czy to 
w formie pieni~Znej, czy tei: innej . Znane Sll liczne przyklady, jak to 
przedstawiciele "sytej" cz~sci spoleczenstwa materialnie wspierali ruch 
socjalistyczny i niepodlegiosciowy. Donosy i denuncjacje, ktorych wyni
kiem byly aresztowania, zsyiki , nie byly przez spoleczenstwo polskie 
akceptowane. OczywiScie i tutaj zdarzaly si~ wyjlltki. Lecz z reguly 
denuncjatorzy kompromitowali si~ w oczach opinii publieznej, a niejedno
krotnie jej g10s na tyle byl dla nich wi~llcy i znaczllcy, i:e wycofywali si~ 
z piastowanych funkcji, czy tez publicznie, w prasie legalnej , odwolywali 
swoje pogllldy i pokornie przepraszali poszkodowanych. Sankcje spoleczne 
wobec denuncjatorow byly bolesne, skoro wypadki donosicielstwa nalei:aly 
jednak do rzadkoSci. Jan L. Poplawski pisal: "W ostatnim okresie walki 
z uciskiem moskiewskim spoleczenstwo wyrobilo sobie odpowiednill do 
warunkow, w jakich Zye i dzialae musiaio, etyk~ politycznll. Nakazy tej 
etyki byly SciSie przestrzegane, nie tylko w stosunku do rZlldu rosyjskiego, 
ale i w naszych stosunkach wewn~lrznych, w sprawach Zycia publicznego 
i prywatnych. Niewola stulecia - choe nie upada, to nie uszlachetnia; 
przeciwdzialanie demoralizacji, ktorej »sludzy niewolnikow unikn'lc nie 
mogll« byio gl6wnym tej etyki zadaniem. Surowy, cz~sto bezwzgl¢ny Slld 
opinii, stal na straZy przepis6w morainoSci narodowej, pot~pial wszelkie 
przeciwko nim wykroczenia, nawet w najlepszej mysli , w ch~ci shii:enia 
sprawie publicznej popelniane . 

.. . 8yla sfera nietykalna dzialalnoSci narodowej, nieograniczona formal
nie, ale powszechnie uznana. Otaczala jll »swi~ta bruzda« wyorana 
w sumieniu og6Iu ... tak szanowana za dobrowolnll zgodll, Ze Wde jej 
zniewazenie poczytywanym bylo za »swi~tokradztwo, za zdrad~«( .'W opinii 
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polskiej wyrobito si~ jakby instynktowne poczucie, co i kiedy 0 dzialalnoSci 
narodowej, legalnej i Dielegalnej, mowic i czynic woIno, CO powinno bye 
w niej jawnym i podlegae krytyce, a co trzeba oslaniae f ochraniac. 
W poszczegolnych wypadkach to poczucie bylo niemal nieomylnym, 
niemal nigdy Die zawodzilo". W prasie, broszurach atakowano przeciw
nikow ideowych czasem ostro, ale zawsze w pewnych gratticach, 0 ile 
mozna bylo przypuszczac, :Ze krytyka nie obudzi czujnoSci policji i och rony 
carskiej. 

Negatywny stosunek do wladzy zaborczej m~,al i ten skutek, iz niech~t
Die - zwlaszcza od lat 9O-tych - wst~powano do sluzby patistwowej. 
"Mlodziez - pisal Stanislaw Nowak - odrzucala od siebie wszelk'l mysl 
kariery urz¢niczej, w duszy jej wytworzyl si~ pewien nastroj apatistwowy, 
co bylo logicznym nast~pstwem ... sytuacji, ze wszystko, co mialo zwi'lZek 
z patistwem, by to wrogiem polskosci. WyjScie z tej sytuacji bylo tylko 
jedno - praca w tych dziedzinach Zycia spolecznego i gospodarczego, ktore 
mogly istniec i rozwijac si~ niezaleZnie od Zycia patistwowego". 

Uczestnictwo w oficjalnych uroczystoSciach patistwowych, "galowkach" 
oraz w swi~tach nie bylo co prawda czynnosci'l pot~pian'l przez polsk'l 
opini~ publiczn'l, ale i nie przynos~CCl w jej oczach splendoru i powaZania. 
Natomiast udzial Polakow w uroczystosciach typu: odsloni~cie pomnika 
carycy Katarzyny czy slynnego Murawiewa-Wicszatiela w Wilnie spotkaly 
si ~ z solidarnym pot~pieniem polskiej prasy i osrodkow krajowej opinii. 
"A stala si~ rzecz potwoma - pisala prasa narodowa - zdobylismy jedn'l 
z najhaniebniejszych kart naszych dziejow porozbiorowych.. . lud zie ci 
wesp61 z rosyjskimi czynownikami i popami wymierzali policzek polskosci 
i katolicyzmowi ... T o nie jest akt tej samej kategorii, co np. przyj~cie 
Mikolaja II. w Warszawie, ktore przede wszystkim bylo aktem politycznej 
glupoty - to akt ilarodowego zaprzatistwa i upodlenia, obelga wymierzona 
narodowi przez tych, ktorzy si~ jeszcze za jego czlonkow uwazaj'l. Ze 
stanowiska moralnosci narodowej, ktora jest jeszcze niebylejakim fun
damentem narodowego bytu, lepsze bodaj byloby otwarte odszczepierist
wo, wyparcie si ~ polskoSci i przejScie na prawoslawie., Naroo by widzial, :Ze 
mu wyrwano cz~c jego ciala, ale nie czulby, :Ze nosi w swoim lonie 
gangrenf '· 

Propagowane przez wszystkie aktywne grupy polityczne haste bojkotu 
zar~dzeti i instytucji patistwa zaborczego, znajdowalo zwlaszcza od kotica 
XIX w. coraz szersze zrozurnienie i poparcie spoleczne. Bojkotowano 
placenie podatkow, poborowi w miar~ moZliwoSci unikali stawiania si~ do 
wyznaczonych punktow rekrutacyjnych, studenci demonstracyjnie chodzili 
w ubraniach cywilnych, nie nos~c mundurow obowi~zkowych, ani 
przepisowych czaPek, mieszkaticy rniast coraz cz~sciej nie podawali 
wladzom ani daty, ani rniejsca organizowania spotkati towarzyskich, czy 

. rodzinnych uroczystoSci, w szkolach uczniowie bojkotowali szczegolnie 
znienawidzonych profesorow, urz¢nicy polscy, nauczyciele, uczniowie, 
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studenci bojkotowali oficjaIne swi~ta panstwowe omz nabozenstwa prawo
slawne, stosowali ostracyzm towarzyski wobec przedstawicieli panstwowej 
administracji, ~ownictwa, szkolnictwa oraz tych wszystkich Polakow, 
ktorzy z nimi wsp6lpracowali. 

Na najwyzsze nasze uznanie zasluguje jednak nie bojkot, lecz dzialalnosc 
tworcza, organizatorska. Niekiedy miala ona charakter zywiolowy, c~Sciej 
inspirowany i kierowany przez ugrupowania polityczne, czy tei: "spolecz
nikow" i "kulturalnikow". Istotnll jej cech~ i sil~ stanowila masowosc, 
zauwaZalna zwlaszcza na przelomie wiekow. W zaborze rosyjskim (rowniez 
pruskim) szeroko zostaly rozpowszechnione tajne przedsi~wzi~a oswiato
we i samoksztalceniowe, ukryte zgromadzenia zakonne, organizacje udzie
laj'lcc pomocy opomym unitom i wi~zniom politycznym oraz te wszystkie 
zalegalizowane przedsi~wzi~a, jak pensje prywatne, czytelnie, ksi~gamie, 
muzea, kluby sportowe, gniazda Sokola, towarzystwa oswiatowe, Spiewa
cze, gospodarcze, ktore to pod pokrywkll legaJnych czynnoSci uprawialy 
"nielegalszczyzn~". Wladze z reguly byly bezsilne, skutecznosc pracy 
aparatu bezpieczenstwa - znikoma. Swiadome i dobrze zorganizowane 
spoleczenstwo skutecznie ochranialo swe czynnoSci przed uchem i okiem 
niepo~danych. Masowy ruch podziemny moZe si~ rozwijac tylko tam, 
gdzie policja rna ograniczone moZliwoSci inwigilacji i infiltrowania spole
czenstwa. Wladze zaborcze stworzyly takll przepasc mi~dzy sobll a wi~k
szoScill spoleczenstwa, IZ w gruncie rzeczy nie mialy do niego dostwu. 
Liczba agentow, donosicieli byla zbyt mala, aby przy ich pomocy policja 
czy ochrana mogly skuteeznie zlikwidowac konspiracj~ i p6lkonspiracj~, 
ktora obj~la u progu rewolucji 1905/07 r. znacznll cz~c spoleczenstwa. 
Glowny problem polegal na tym, Ze spoleczenstwo w ogromnej wi{:kszoSci 
stanowilo zwarty i bardzo solidarny blok. 

Wszystkie wymienione przedsi~wzi~cia robiono z inicjatywy spolecznej, 
poza aparatem panstwowym i c~sto wbrew niemu. Wbrew wladzom 
panstwowym fetowano prywatnie i publicznie swi~ta narodowe, manifes
towano roczni~ wamych wydarzen historycznych. Przykladowo w roku 
1892 i 1895 oboz narodowy zorganizowal Zalob~ z okazji rocznicy II i III 
rozbioru Polski, a dzien 3-go Maja, poczynajllc od roku 1892, uznano za 
"doroczne" swi~to narodowe. Jedna z odezw Ligi Polskiej z 1892 r. 
moWila, iz "kaZdy Polak ... , powinien w dniu tym zaprzestac pracy 
i zachowac si~ tak, jak w najuroczystsze swi~to koscielne". 
Najwi~kszym bez w'ltpienia przedsi~wzi~ciem organizacyjnym i spolecz

nym bylo stworzenie szeroko rozwini~tego, od szkol ludowych poczynaj'lc, 
a na Lataj'lcym Uniwersytecie koncZllc, niezalemego systemu szkolnego 
i oswiatowego. Oswiata, szkola, ksztalcenie zostaly uznane za artykul 
pierwszej potrzeby. Wedlug zrooel policyjnych tajnym nauczaniem romego 
szczebla obj~to oketo 1/3! ludnoSci Krolestwa Polskiego i 1/5! cz~ Litwy. 
Glownie dzieci, ale i doroslych. Ogromny byl to wysilek organizacyjny, 
wymagaj'lcy niemalej dyscypliny i odwagi cywilnej. W konspiracji od
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bywaly si~ zaj~a nie zarejestrowanej nigdzie szkoly, uczono poszczeg61
nych przedmiotow, prowadzono kursy j~zyka, historii i geografri Polski, 
zakladano male punkty biblioteczne, pisano i wydawano ksill,zeczki dla 
ludu, organizowano kursy dla tych nauczycieli z miasta, kt6rzy szli na wies 
do pracy, robiono pomoce dydaktyczne, zbierano srodki pieni~zne. Coraz 
szersze kr~gi zataczala oswiata na wsi, nauczanie dzieci wiejskich. Powoly
wane m.in. z inicjatywy chlop6w tajne komitety szkolne. Nauczal po 
polsku samouk, sam prawie niepismienny, wysluzony zoinierz, ksi ll,dz, 
w¢rowny rzemieslnik, pozostajlj,cy w zatargu z zandarmeri lj, i ukrywajlj,cy 
si~ student. . 

Niezalernie od owych zorganizowanych form nauczania zawilj,zyWaly si~ 
samorzutnie kolka i grupy samoksztalceniowe w gimnazjach, seminariach 
nauczycielskich, szkolach rzemiesiniczych i ludowych. Wbrew zamierzeniom 
wladz szkoinych, dlj,i:l!cych do uczynienia ze szkoly instrumentu dezintegracji 
ideowej spoleczenstwa polskiego, rzeteina, dobrze zorganizowana dzialal
nose k6lkowa, samoksztalceniowa, zarowno w mieScie, jak i na wsi , 
w gimnazjach i szkolach ludowych, pozwolila wykorzystae te same szkoly 
jako narz¢zie tworzenia siinych, niezalei:nych struktur spoleczno-ideowych. 

Omawiajlj,c pokrotce dokonania spoleczenstwa polskiego w okresie 
przed rewolucjlj, 1905/07 r., nalezy wspomniee 0 znaczeni u wolnego slowa 
drukowanego (odezwy, broszury, prasa, ksilj,Zki). Owczesne polskie spole
czenstwo wydawalo "bibul~H nielegalnlj" gdyz musialo znae prawd~ 0 sobie 
samym, widziee sw6j obraz niezafalszowany, slyszee swoj glos prawdziwy. 
Istnienie wowczas nielegalnej literatury bylo istotnym i niezb¢nym etapem 
w walce z duchowym zniewoleniem, 0 wolne; suwerenne spoleczenstwo. 

Warnym skladnikiem ksztaltuj lj,cego si~ spoleczenstwa byly nieformalne 
.od strony organizacyjnej i tworzone w wi~kszoSci ad hoc rozmaite slj,dy 
obywatelskie: honorowe, kolezenskie, polubowne oraz instytucje rozjemcze 
dla rozstrzygni~ia hie tylko prywatnych, ale i publicznych sporow. 
Odwolujlj,c si~ do arbitr6w 0 znanym autorytecie, tym samym wyrazano 
votum nieufnoki slj,downictwu panstwa zaborczego. Obrady tych slj,d6w, 
przesluchiwanie oskarzonych oraz swiadkow odbywaly si~, co jest zro
~miale , tajnie. Wst~p za specjalnymi zezwoleniami. 

Najwczd niej instytucja sll,dow kolezenskich rozwin~la si~ w srodowisku 
mlodziei;y gimnazjalnej i akademickiej. Za sprzeniewierzenie mienia spole
cznego, za denuncjacje i donosy, "wyslugiwanie" si~ zaborcy kary byly 
surowe. Nie moglo bye inaczej. W owym czasie te przest~pstwa, w warun
kach, gdy nie morna dochodzie swych praw zwykllj, droglj, slj,dowlj" 
uchodzily za godne najsurowszego pot~pienia. W wypadku udowodnienia 
winy, a z reguly byly to sprawy ewidentne, sll,d orzekal wykluczenie 
skazanego ze spolecznosci akademickiej czy gimnazjalnej na stale, lub na 
przecill,g kilku lat, zwrot zdefraudowanych pieni¢zy (grosz publiczny to 
grosz swi~ty!), zakaz publikacji w pol skich pismach legalnych i nielegal
nych, zakaz peinienia przez skazanego Jlrz¢6w z wyboru. 
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Jeszcze w okresie przedrewoIucyjnym upows2;echnily si~ w srodowiskach 
robotniczych s~dy-trybunaly robotnicze organizowane przez partie soc
jalistyczne i cies~ce si~ z reguly duzym autorytetem. Rozpatrywaly sprawy 
o kradziez, pijanstwo, dlugi, lagodzily konflikty mi~dzy robotnikami 
a nawet i mi~zy... malzonkami. Skutecznosc dzialania tych s~ow byla 
niekiedy tak duza, iZ w danyni Iokainym srodowisku ustawalo przy
kladowo pijanstwo "a pili w dnie tylko swi~teczne. Ladna mi wolnosc 
mowili niekiedy robotnicy - gdy nam nie pozwalacie wypic kieliszka 
wooki" . Kary orzekane w tych s~dach to: pot~pienie, izolacja spoleczna, 
rozgi wymierzone wlasnor~znie przez ~dziow. 

WartoSc wszystkich akcji bojkotowych oraz przedsi~wzi~c oswiatowych 
i sieci wielorakich stowarzyszen i kooperatyw wytworczych, spoZywczych, 
budowlanych, wzajemnego kredytu, i innych form samopomocy, dalej 
'rozmaitych Slldow i instytucji rozjemczych - przekracza sfer~ materialn~. 
Ucz~c poszanowania kridego czlowieka, karnoSci i dyscypliny, aktywizmu 
i sprawiedliwosci, ksztaltuj~c demokratyczn~ kultur~ polityczn~, wszystkie 
te akcje i przedsi~wzi~cia, podejmowane bez ogl~dania si~ na sytuacj~ 
zewn~trzn~ i uklad sil w swiecie, staly si~ sil~ polityczn~ spoleczenstwa. 
W warunkach zaborow to wszystko bylo m.in. swiadectwem moralnego 
odrodzenia si~ narodu, ktorym kierowaly nieliczne, ale politycznie i moraI
nie wyrobione grupy dzialania. Pocz~tkowo nieliczne i niewinnie wy
gl~daj~ce owe grupy, stowarzyszenia i instytucje z czasem stawaly si~ coraz 
pot~zniejsze, podrywaj~c, w sposob niedostrzegalny omalze, egzystencjaJne 
interesy i baz~ spoleczno-polityczn~ systemu panstwa car skiego i przy
czynialy si~ do powi~kszenia sumy wolnoSci wewn~trznej spoleczenstwa. 
Wolnosc polega wszak na braku przymusu. Wywalczenie pewnej swobody 
dzialania przez te instytucje i stowarzyszenia w okresie wieikich wydaneri 
rewoIucyjnych 1905/07 bylo wyraznym tego przymusu ograniczeniem. 

Andrzej Chwalba 
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CONRAD 1983 

idz bo lyllco lalc b¢ziesz przy~ty do grona 
zimnych czaszek 

do grona lwoich przodk6w: Gilgamesza Hektora 
Rolanda 

obrOlic6w kr61eslwa bez kresu i miasla popiol6w 
Blldz wiemy Idz 

Zbigniew Herbert 

1 
1ak siebie widzimy? 1ak nas widzi Swiat? Pytania te - odrzueane 

powracajll jak bumerang, zwlaszeza w okresach, w ktoryeh gwaltownernu 
rozchwianiu ulega rytm naszego Zycia. Slyszymy -lub kaZe si~ nam slyszeC 
- na ogol opinie niepochlebne. A to nas jakis Wolter opluje, a to 
Dostojewski nam nasobaczy, to znow z ust bliskieh wyzwiska 0 pawiu 
i papudze narodow slyszymy. Zapewne - jest w tyeh wszystkich utys
kiwaniaeh jakis slad prawdy. Ale slad jedynie: w koneu kai:dy naroo 
obrasta w tego rodzaju obelgi i brudy, ktoryeh nie szcz¢zll mu zarowno 
obey jak i swoi. 

lui: blisko pOl wieku mija od ehwili, gdy pytania 0 naszll toisamosc 
pojawiajll si~ z coraz wi~kszym nasileniem. W roku 1939 zalamaia si~ 
bowiem nie tylko panstwowosc polska; zaehwianiu ulegla wiara w moe 

- tyeh zasad naszej kul tury, ktore wyznaezyly jej los. Z kolei w okresie 
p'owojennym nie tylko te zasady ulegly zakwestionowaniu - spora cz~ 
i{olskiej inteligeneji poddala w wlltpliwosc system ufundowanyeh na 
chrzcicijanskim swiatopogl~zie wartosci kultury europejskiej. Nisza 
Dwudziestolecia mi~dzywojennego, w ktorej ciSnienie historii mniej si~ 
nam dawalo we znaki nii: przedtem i potem, pozwoliia kulturze narodowej 
zaczerpn;¢ tehu, nasycic si~ normalnoscill, odzyskac pogubione 
w XIX-wiecznej zawierusze wlltki, odbudowac spojnosc podzielonego 
spoleczenstwa. Nie starezylo jednak czasu na umocnienie owej nonnaInoSci 
i wzmocnienie wi~zi z tradyejl!. Gdy wyehodzilismy z wojny, wszystkie 
nonny naszej kultury trzeszczaly w szwach poddane miai:dzl!cej sile 
dorainyeh przeobrai:en, ktoryeh szybkosc i dynami ka nie pozwaIaly · 
otrzl!snl!c si~ z koszmaru okupaeji hitlerowskiej. Do dnia dzisiej szego 
presja tyeh przeobraZen i rozleglosc wywolywanyeh przez nil! wstrzllSOW 
zmusza nas do nieustannego ponawiania pytan, ktore postawilem na 
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, 
pocZ'ltku niniejszego szkicu. Ich stale roztrz~sanie swiadczy 0 tym, ze wci~z 
gwaltownie poszukujerny tego, co rnoina by nazwac j~drern polskosci , jej 
najg!~bsZ'l istot~. W ci~gu ostatnich lat poszukiwania te nasilily · si~ 
w stopniu dot~ niespotykanym. Wzrasta ilosc publikacji historycznych 
i historycznoliterackich zmierzaj~cych do przewartoSciowania naszych 
wyobrai:en 0 sobie i 0 swiecie. Rewi zji zwlaszcza u1egaj~ wyksztalcone 
pr~z wiek XIX i ustaIone w okresie p6zniejszym stereotypy. Owo nasilenie 
badan i poszukiwan, nakierowanie si~ kultury polskiej na dochodzenie 
swych hood i stanu swej samoswiadornosci jest z jednej strony, jak si~ 
zdaje, efektern zwi~kszaj~cego siC( poczucia zagrozenia przez obecne 
procesy przeksztalcen cywilizacyjnych na swiecie, z drugiej zas wynikiern 
przelornu duchowego, jaki nast~iI rnniej wiQCej w polowie lat siedern
dziesi~tych i doprowadzil do dramatycznego zrywu spoleczenstwa: zrywu, 
kt6rego nie da siC( opisac wyl~cznie w kategoriach politycznych. WyczuwaI
ne jest d~enie do syntezy dziej6w naszej kultury, jej doswiadczen 
egzystencjaInych i historycznych. 

I w tym kontekscie warto zwr6cic uwag~ na rol~, jak~ w kulturze 
powojennej, niernaI od pierwszych chwil po likwidacji okupacji hitlerow
skiej, odgrywala w tej kulturze - w literaturze zaS przede wszystkirn 
"sprawa Conrada". Jej Zywotnosc swiadczy, jak si~ zdaje, 0 tym, Ze 
pisarstwo Conrada stanowi punkt skupienia wartoSci dla naszej kultury 
najistotniejszych, do dzis wyznaczaj~cych jej specyfik~ i okreslaj~cych jej 
toisamosc. Warto przy tym parni~tac, iijest to pierwszy pisarz, kt6ry nasze 
doswiadczenia - swiadomie czy nie, to akurat rna tutaj najrnniejsze 
znaczenie - potrafil zuniwersaIizowac i uczynic z nich punkt odniesienia 
dla calej kultury europejskiej. Mniej b~dzie rnnie tu interesowalo zagad
nienie tego, jak rnu siC( to udalo, bardziej natorniast - pr6ba dojScia istoty 
tego przekazu. Nirn jednak zajrn~ si~ bezposrednio samym pisarstwem 
autora Lorda lima, chcialbym opisac jego powojenne perypetie. 

2 
Sprawa zaczC(la siC( od wyst~pienia Jana Kotta. W 1946 roku publikuje 

on na larnach "Tw6rczoSci" szkic 0 laickim tragizmie Conrada. Poddaje 
tam postaw~ pisarza "ostrej i bezkornprornisowej" krytyce: "Conradowska 
wiernosc sarnernu sobie jest w rzeczywistosci, w konkretnej rzeczywistoSci 
spolecznej, posluszenstwern praworn swiata, kt6rymi siC( wewnC(trinie 
gard zi, odrzuceniern prawa do buntu. Conradowska wiernosc samernu 
sobie jest wiernoSci~ niewolnik6w, niewolnikiern jest bowiern ten, kto sluzy 
panu, kt6rym pogardza" i troszczy si~ jedynie 0 sw~ wewn~trzn:t prawosc. 
( ... ) Z zawodowej rnoraInoSci kapitan6w okrC(tu nie wolno czynic kodeksu 
post~owania czlowieka wolnego. Ani wiernosc, ani honor nie s~ same dla 
siebie wartosciami rnoralnymi". 

W postawie Kotta rzuea siC( w oczy przede wszystkirn redukcja wartosci 
moraInych do sytuacji, do konkretnych warunk6w ludzkiego Zycia. Jest to 
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postawa typowa dla przedstawicieli mentalnosci rewolucyjnej. Kultywowa
nie wartoSci jest w tyro uj~u moZliwe dopiero po osi~gni~i u raju na 
ziemi. Wizja ;,swietianej przyszlosci" - czy to b¢zie wytwor poetyckiej 
wyobraini, czy wykoncypowana "na naukowych podstawach" utopia 
pierwsz~ powinnoSci~ czlowieka w warunkach, ktore odbiegaj~ od owego 
idealnego po~dku spolecznego czyni korzystanie z prawa do buntu, 
naklada nan obowi~zek "zmieniania swiata", przeksztalcania jego struk
tur. Wszystko inne jest po prostu uiegloSciq wobec nieludzkiej rzeczywisto
Sci, zgod~ na zlo. Pierwszym i podstawowyro prawem rZlldzqcyro ludzkim 
Zyciem jest odmowa posluchu "panu, ktoryro pogardza" si~ w duszy. 
Troszczenie si~ ,jedynie 0 SWq wewn~trzn~ prawosc" jest ucieczk~ od 
rzeczywistoSci, zdrad~. 

Uderzenie Kotta wyroierzone zostalo przeciwko Jerzemu Andrzejew
skiemu. Omawiaj~e jego opowiadanie Przed sqdem pisze: "Opowiadanie to 
jest jaskrawyro przykladem zachwiania slusznych spolecznie ocen czynow 
ludzkich. I to nie tylko przez swoj bezposredni wyglos, ale rowniei przez 
metod~, w ktorej zagadnienie zdrady staje si~ spraWq intencji, samotnego 
ialu i gestu wybaczenia. ( .. . ) Znamy te frazy: Conrad". 

Ogolny sens ataku Kotta da si~ sformulowac w taki oto sposob: 
Odrzucamy jakiekolwiek "wieczne dramaty" ezlowieka; sprawdza nas 
jedynie nasze tu i teraz. Antygona jest w tyro uj~iu dramatem przywiqza
nym wylqcznie do swojej epoki. Historia bowiem si~ nie powtarza 
historia post~puje naprzoo w sposob rozum ny, odrzueaj~c wszystko to, co 
w przeszloSci zostalo skompromitowanc. Skompromitowana zostala row
niei moralistyka Conrad a - odwolywanie si~ do niej swiadezy 0 nie
zrozumieniu procesow dziejowych, a nade wszystko 0 niezrozumieniu 
dokonujqcej si~ rewolueji. Gdy si~ zrozumie jej ielazne i konieczne prawa, 
wowezas stanie si~ spraw~ oczywist~, ie nie czlowiek jest naszym punktem 
odniesienia, nie jakaS tam abstrakcyjna osoba ludzka, lecz spoleczenstwo, 
ktoremu ow ezlowiek winien aktywnie sluZyc w dqieniu do doskonalego la

. duo Nie rna tu miejsea na samotnosc i rozwaianie "n~dzy ludzkiego bytu,,
tu toczy si~ walka. Czlowieka moma oceniac jedynie w skali historyczno
-spolecznej , wszelkie "egzystencjalistyczne" wartoSciowanie post~kow 
jednostki jest kapitulaejq wobee wrogiej przemocy. Totei nie dziwnego, ie 
atakuj~e w tyro samyro czasie egzystenejalizm powiada Adam WaZyk, 
wowczas rowniez bard rewolueyjnego przeobraiania stosunkow spolecz
nych, ii rola tej fllozofii polega na wspierani u przeciwnikow komunizmu: 
"skupic anarchizujll,ce elementy sposroo inteligeneji, rzekomo lewicowe, 
a wrogie komunistom, aby przygotowac je do kapitulacji wobec dolara". 

W tym klimacie umyslowyro, jaki zostal narzucony Zyciu duchowemu 
Polski w drugiej polowie lat 4O-tych i w poczqtku lat 50-tych moralistyka 
Conrada, dla ktorej centralnyroi kategoriami byly poj~ia osoby ludzkiej 
i wolnoSci, byla nie do przyj~cia. Wprowadzenie nie tylko w publicystyce, 
lecz taue w calej humanistyce terroru terminologii "rewolucyjnej" stalo 
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si~ przyczyn:t, dla ktorej zakwestionowane zostaly - przynajmniej w pub
licznych wypowiedziach - tradycyjne wartosci kultury europejskiej i naro
dowej. St:td juz niedaleko bylo od jawnego oskarZania takich pisarzy jak 
Conrad 0 zwi~zki z faszyzmem. I wlasnie prefaszyst:t okrzykn~1 autora 
Nostrorno Jan Kott. W tym najbardziej prymitywnym i obskuranckim, 
najciemniejszym epizodzie polskiej kultury miaidzono z pasj~ delikatne 
struktury tego systemu wartoSci , ktory w swym centrum umieSciI osob~ 
ludzk~, wolnose i godnose czlowieka. Przyj~ty schemat rozumowania 
wygl~dal nast~puj~co: hitleryzm w szczegolnoki, a faszyzm W ogole 
stanowi:t najbardziej monstrualne konsekwencje przyj~cia uksztaltowanego 
przez chrzeScijanstwo systemu kultury europejskiej; jezeli tak - a jest tak na 
pewno, gdyi fakty na to wskazuj~, faszyzm jest takim faktem - to jest to 
system u swych podstaw nieludzki; jest zas nieludzki, gdyi abstrahuje od 
konkretnych warunkow ludzkiego bytu, ustanawiaj ~c jakieS oderwane od 
rzeczywistoSci, ogolne kategorie - moraine, estetyczne, poznawcze itd.; 
oceny ludzkiego post@owania zawieszone s:t w proini; a tymczasem 
jedynym wyznacznikiem "slusznych spolecznie ocen" jest praktyka, 
w szczegolnosci zas stosunek do rewolucji - tylko w ten sposob moiliwe 
jest przezwyci~zenie przesqdow, ktore w czasie wojny doprowadzily 
ludzkose na skraj przepaSci. 

St~d , w konsekwencji, pojawia si~ postulat zerwania z tradycj~. Postulat 
ten stawiany byl w roinych wariantach. Od wariantu "slab ego", "Iiberal
nego", mowi~cego, iz nie wszystko z przeszloki zasluguje na odrzucenie, 
ai po wariant "twardy", ktory bezwzgl~nie domagal si~ tworzenia 
wszystkiego " od zera" . Kott blizszy byl postawie pierwsilej , d ruga zd omi
nowala cz~se umyslow owczesnej mlodziezy li terackiej, ktorej przed 
stawiciel , Tadeusz Kubiak, zamkn:tl jej zasady w nast~puj~cej formule: 

Mi~kkosc w robocie rewolucyjnej 

przynosi kl~sk~. 

Niechaj tnie ostro miecz rewolucji 

ai do zwyci~stwa . 


(Serce Partit) 

3 

Wyst~pienie Kotta nie przeszlo jednak bez echa. Najostrzej w obronie 
moralistyki Conrada wypowiedziala si~ Maria D:tbrowska. W artykule 
Conradowskie poj(cie wolnosci zwrocila pisarka uwag~ na fakt, ii atak 
Kotta, poza wzgl~ami doktrynalnymi, mial rowniei sWll wymow~ prak
tycznll - zmierzal mianowicie do zdyskredytowania wiernoSci iomierzy 
polskiego Pal1stwa Podziemnego. Broni:tc ich postawy stwierdza D:tbrows
ka: "ani zolnierze z AK, ani wszyscy Polacy, ktorzy z bezprzykladnym 
m~stwem naraiali si~ i gin~li , a w koncu rzucili na szal~ nawet los 
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najukochanszej stolicy, nie byli glupcami, ktorzy slepo sluchali takich lub 
innych nakazow. Ci wielotysi~zni zolnierze i cywile waiczyli 0 Polskt: 
rzeczywikie wolnll i rzeczywikie demokratyczn ll". Powiada wi~ Dllbrow
ska tyle, iz nie byli to ludzie 0 morainoSci niewolnikow sluZllCY, jak 
sugeruje artykul Kotta, pami, ktorym pogardzaii. Ustawiajllc spor w tej 
plaszczyinie dotyka Dllbrowska kilku naraz problemow. Uderza przede 
wszystkim w narzuconll wowczas interpretacjt: Powstania Warszawskiego, 
w ktorej zolnierze AK wa1czllCY w Warszawie staii sit: mario~etkami mani
pulowanymi przez cynicznych graczy politycznych z Londynu. Bylo ina
czej: Powstanie mialo dla tych bojowcow znaczenie Die tylko polityczne 
waiczyli oni 0 Polskt: "rzeczywikie wolnll i rzeczywik ie demokratycznll". 
Ich wiernosc byla wi~ nie tylko troskll ,j edynie 0 sWll wewnt:trznll 
prawosc" - byla wiernoScill wspolnemu dobru, jakim jest ojczyzna. I nie 
bylo dla nich wszystkich obojt:tne ani to, jaka ta ojczyzna bt:dzie, ani to, 
jakimi drogami do niej dojdll. 

Przytaczajllc conradowskie stwierdzenie 0 "kilku prostych wyobraZe
niach" morainych, na ktorych opiera sit: swiat, zauwaZa Dllbrowska, Ze 
"wchodzi tu w gr~ sprawa, ktorll nazwalabym sprawll wewn~trznej 
autonomii czlowieka. ( ... ) Kott wlasnie dlatego zwa\cza »niebuntow
niCZOSC« postawy conradowskiej, Ze zawiera ona w sobie cos, co dla 
wyznawcow swi~toSci danej wladzy jest bardziej denerwujllce od buntu, 
zawiera niezaieinosc duchoWll". I dalej: "procz wielu innych rzeczy, ta 
wlasnie roi:nica - wi~kszej troski moralnej 0 srod ki niz 0 cele i na odwrot 
decyduje 0 postawie humanistycznej i ahumanistycznej , zas w pewnych 
kranoowych lub zboczeniowych (hitleryzm) wypad kach - antyhumanis
tycznej" . 

Spor wi~ dotyczy - poza dorainym planem politycznym - problemu po 
wojnie najistotniejszego: wiernoki wartosciom kultury, wiernoSci tradycji. 
Jest to zatem spor 0 zachowanie tozsamoSci kultury narodowej poddanej 
cisnieniu totalitarn ych instytucji. "Polska rzeczywikie wolna i rzeczywiScie 
demokratyczna" nie jest w wypowiedzi Dllbrowskiej jaklls utopill, wizjll 
absolutnie nowego ladu. Przeciwnie: jest symbolem tozsamoSci naszej 
kultury, w tym taue kultury politycznej , ktorej podstawowym punktem 
odniesienia jest osoba Iudzka. Zolnierze AK waiczyli w tym uj~iu 
o ojczyzn~, w ktorej niezalemosc duchowa jednostki "moglaby bye w pelni 
uszanowana i w ktorej owa jednostka znaiazlaby warunki do pelnej 
samorealizacji w hannonijnej wspolpracy z innymi. Jest to wizja Polski 
pozostawiona nam w spadku przez tradycj~. Jest to wizja Polski, ktora 
wydala Konstytucj~ 3 Maja i ktorej wladcy nie rZlldzili sumieniami swych 
wspolobywateli, ktorzy im wladz~ powierzyli. A ta wlasnie wizja byla nie 
do przyj~cia dla przedstawicieli mcntalnosci rewoJucyjnej, dla ktorych 
Slepe dllzenie do urzeczywistnienia wykoncypowanej , oderwanej od spole
cznej praktyki narod u utopii usprawiedliwialo ui:ycie kazdego srodka. 
Nie naJci:y bowiem zaporninae, iz zolnicrze AK powracajllcy po wojnie do 
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swych domow witani byli afiszami 0 "zaplutych karlach reakcji", pos~dze
niami 0 wspolpra~ z hitlerowcami itd. Ich conradowska wiemosc sarnemu 
sobie stanowila jedyny puklerz chroni~cy ich tozsarnosc, jedyn~ ostojt: ich 
godnoSci w wykolejonym swiecie. 

" Kott nazywa Con rada - pisze D~browska - »ostatnim moralist~ 
mieszczanstwa«. Trudno sit: z tym zgodzic. ( ... ) to co rozumiemy pod 
slowami »moralnosc mieszczanska« (a co dopiero mowic 0 »ostatkach« tej 
moralnosci), jest moralnosci(l konwencjonaln~ i zabezpieczon(l, mowi~c 
slowami Conrada, »przez opinit: i policjt:«. Otoz moralnosc Conrada nie 
tylko nie jest konwencjonalna, lecz jest os~dzeniem wszelkiego konwenc
jonalizmu, czyli umownoSci - na korzysc 04,Wagi »bycia sob~« (nie 
mozemy zaprzeczac pozytywnej trdci tego pojt:cia dlatego, ze na przyklad 
jawny zboj rna odwagt: »byc sob~«) i na korzysc doslownoSci moralnej". 
I w innym miejscu: "Swiat dzisiejszy, w ktorym przekroczone zostaly 
wszystkie granice ludzkiej przyzwoitosci, a jednoczesnie zalamaly sit: 
autorytety wszystkich oficjalnych wiar, doktryn i dogmatow,'stan~1 wlasnie 
w obliczu conradowskiej proby moralnosci. Nie jestdmy jeszcze w stanie 
powiedziee, czy swiat ttl probt: wytrzyma, mozemy jednak z cal(l pewnoSci~ 
powiedziee, i.e lepiej bt:dzie, aby swiat sit: od conradowskiej postawy nie 
odzegnywal. Wklad tej postawy i tej moralnosci okai:e sit: potrzebny 
kai:demu, kto b¢zie chcial ksztaltowac nowoczesn~ rzeczywistosc moral
n~" Te slowa Marii D~browskiej bodaj najbardziej precyzyjnie okrdlaj~ 
podstawowy kr~g problemow, jaki wyznacza w polskiej literaturze powo
jennej recepcja Conrad a i dyskusja wokol wpisanej w jego tworczosc 
moralistyki. 

Zwlaszcza problem smierci autorytetow i kryzysu dotychczas obowi~zu
j~cych wiar oraz doktryn bt:dzie jednym 'z centralnych punktow skupienia 
poszukiwan tworczych. W pelni jednak zagadnienia te uzyskaj ll prawo 
obywatelstwa dopiero po przelomie Pazdziernika 1956 i wylonieniu sit: 
nurtu krytyki wewn~trz polskiego marksizmu. W tej sferze przenikliwosc 
D~browskiej zasluguje na szczegoIn~ uwagt:, gdy juz w 1946 roku zauwaza, 
ze wklad postawy reprezentowanej przez bohaterow Conrada okaze sit: po
trzebny "takZe i marksistom, wbrew przewidywaniom i obawom Kotta". 
Koncz~c te uwagi 0 polemice D~browskiej z Kottem dodajmy jednak 
gwoli wyczerpania tematu - glos ttl dyskusjt: uzupelniaj~cy w wiele lat 
pOiniej , gdy wiara w idee postt:pu spolecznego, podobnie jak wiara 
w rewolucjt:, zostanie podwazona. W Piekle Conrada napisze Michal 
Komar: "D~browska nie dopuszczala do siebie mysli 0 conradowskim 
tragizmie. Wierna idei postt:pu spolecznego, chc(lca dostrzec w przebiegu 
dziejow dowOd na reaIne istnienie procesu doskonalenia sit: moralnego 
ludzkoSci lub przynajmniej dowOd na moZliwosc dokonania sit: tego 
procesu - nie umiala; nie chciala i nie mogla szukac zw~tpienia tam, gdzie 
wedIe jej historycznie, poIitycznie i literacko okrdlonej wrazliwoSci wi n
n a b yea fi r ma c j a". St~d wni,osek, iz "zycie prawdziwie moraIne pol ega 
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na opowiedzeniu si~ po stronie wartoSci, a przeciw swiatu". To pieklo jest 
jednak nie tylko pieklem Conrada. 

4 

Lecz wczesniej jeszcze, w roku 1948 do dyskusji wokol Conrad a w1l!czy 
si~ - posrednio - Czeslaw Milosz w swym Traktacie moralnym. W zakon
czeniu poematu czytamy: 

Na dzis nie daj~ ci nadziei, 
Nie czekaj darmo treuga Dei, 
Bo z zycia, ktore tobie dano, 
Magicznl! nie uciekniesz braml!. 
Idfmy w pokoju, ludzie prosci. 
Przed nami jest 

- "Jl!dro ciemnoSci". 

To jui: wprost odwolanie si~ do tworczoSci autora Lorda Jima. Komen
tujl!C problematyk~ Jqdra ciemnosci zauwaZa Zdzislaw Najder: "Zarowno 
zlo jak i dobro, Sl!dzi Conrad, Sl! w zasadzie wytworami jednostek. 
Spoleczenstwo instytucjonalizuje zlo (w postaci interesownoSci), a dobro 
ocalic moina tylko wbrew ujednolicaj~cym naciskom tlumu". Spost
rzeienie niezwykle trafne, zarazem wydobywajl!ce istot~ moralistyki Con
rada w relacji spoleczenstwo - jednostka. Spoleczenstwo, poprzez system 
instytucji czy to politycznych, czy religijnych, zrnierza do redukcji systemu 
wartoSci humanistycznych, przy czym redukcja ta w pierwszym rz¢ zie 
dotyczy osoby ludzkiej . Jej uprzedmiot6wienie - a taki jest istotny efekt 
owej redukcji - oznacza przede wszystkim odarcie jej z duchowej niezalez
nosci. 

Tak tei si~ dzieje w Jqdrie ciemnosci, gdzie proces ten uchwycil Conrad 
ukazujllC proces podwojncgo zniewolenia. Opisujl!c calkowicie odhumani
zowany stosunek bialych kolonizatorow i ich czamych sluzl!cych do 
tubylczej ludnosci odslania autor miarozl!ce jednostk~ mechanizmy cywili 
zacyjnego, odbywajl!cego si~ w imi~ post~pu zniewolenia. Wiemy jednak, iZ 
czlowiek - nawet postawiony w sytuacjach ostatccznych - dysponuje 
bronil! pozwalajl!Cl! mu ocalic sWl! suwerennosc i godnosc. Milosz - nawil!
zujl!C tutaj do skonstruowanego przez Conrada modelu spolecznej rzeczy
wistosci - wskazuje ow sposob samoobrony: 

Potrzebna tobie dyscyplina 

Eliminacji. Po teorie 

Nie si~gaj grzecznie i pokomie. ( ... ) 

Nie jestci jednak tak bezwolny, 

A choebys byl jak kamien polny, 

Lawina bieg od tego zmienia, 
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Po jakich toczy si~ kamieniach. 
I, jak zwykl mawiac juz ktos inny, 
Moiesz, wi~ wplyn na bieg lawiny. ( ... ) 
Zbyt wielesrny widzieli zbrodni, 
BySmY si~ dobra wyrzec rnogli ( ...) 

, Albo koniecznosc widz~c bredni 
Uznawac je za chleb powszedni. 

Chodzi wi~ 0 trosk~ ,,0 sw~ wewn~trzn~ prawosc", 0 ocalenie wlasnej 
niezaIemosci i wiernosc podstawowym wartosciorn naszej kultury przeka
zanym nam przez tradycj~, przez ni~ wyksztalconym. To sarno powtorzy 
w Przeslaniu Pana Cogito Herbert ostrzegaj~c, Ze "tak zdob~dziesz dobro 
ktorego nie zdob¢ziesz". Postulat wiernoSci zasadorn, wielkirn slow om , 
starym legendom ludzkoSci nie da si~ uzasadnic. Jest imperatywem 
niezbywaInym w swiecie kultury, wyrazem upartej obrony wlasnej toz
samosci. Wlasnej - to maczy: ludzkiej. 

Skazani jesteSrny na nieustanne - samotne i w swej istocie tragiczne 
rozpoznawanie i sprawdzanie wlasnego czlowieczenstwa . Jqdro ciemnosci, 
ktorym okazal si~ wiek XX, pozbawia nas wszystkich podporek - wiary, 
rozumu, autorytetu. Nie odbiera nam jednak nadziei - w Ziemi U/ro 
napisze wi~c Milosz: "A jednak nie uciec narn od danych wlasnego losu 
i w jakims sensie cale iycie pozostalern »katastrofist~«. Postawa taka daje 
t~ przynajrnniej korzysc, ie stale oezekujerny najgorszego, jesli wi~ 
najgorsze przyjdzie, nie jest niespodziank~ i jako tako rnoiemy w nowych 
warunkach funkcjonowac. Zarazern nie opuszcza nas oczekiwanie eschato
logiczne nowej powszechnej hannonii »wieku wiary i sily« ( ... ) Lata 1930-te 
byly ponure przez nagromadzenie w powietrzu absurdu, przez widok 
zbiorowych zaslepien, ucieczek w bezmyslnoSc i fanatyzm, ale nie odczu
warn lat 1970-tych jako lepszych, choc wi~ skrornna, moja nadzieja 
odnowy nie jest wymierzona w bliskll przyszlosc". Oto bowiern - czytamy 
w Traktacie poetyckim: 

Politycy gr~ jui: przegrali, 
Triurnfy ich tylko pozorne 
Jak blyskawice s~ wieczorne, 
Choe nikt z nich nigdy nie utraci 

Ufnosci w moe indoktrynacji, 
Ktora wyznawc6w da kohorty. 

Spoleczne jednak SCl retorty 
Bardziej zloi:one, a pierwiastki 
Jak nieodkryte plyn~ gwiazdy. 

Wierny przeciei - zwlaszcza po doswiadczeniach ostatnich dwu stuleci 
ii: s~ w nas te "nieodkryte gwiazdy", ktore kieruj~ naszyrni postawarni, 
wyznaczajll narn drog~. To nie jest przedrniotern wiary lub niewiary. To 
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przedmiot gl~boko w nas osad~onej i nie do kOlica uswiadomionej wiedzy, 
tej wiedzy, z ktorej nie sposob uczynie "poZytku" , a ktora jest naszym 
najwyzszym dobrem. Jest naszym ocaJeniem. W w wiadomieniu sobie tej 
wiedzy upatcuje Milosz szan~ czlowieka. Napisze wi~ w Ziemi Ulro: 
"Niektore odkrycia zrobiono dawno, ale albo zapomniane albo odsuni~te 
poza zakres praktyki, b¢ 'l powszechnie przyj~1'l wiedZl!: Ze niewola 
poczyna si~ nie tam, gdzie jej przyczyn szukal wiek dwudziesty; Ze 
klamstwo jako zasada mi¢zy-ludzkich obcowan rna gl~bsze korzenie niZ 
tylko strach i Z<ldza wladzy; ze rewolta ludzi przeciwko warunkom Zycia 
uznanym przez nich za nieludzkie kryla w sobie d'lzenia, ktore tylko 
z pozoru otrzymaly nazw~ w haslach dyktatorow i demokratycmych 
trybunow. Jaki ustroj wtedy b¢zie wybrany, nie staram si~ odgadywae. 
Gdyby to byla teokracja id'lca w parze z daleko postini~t'l decentralizacj'l, 
wcale bym si~ nie zdziwil. A i to przyjame wspolzawodnictwo narodow, 
z ktorych kai:dy, nawet najmniejszy, jest potrzebny, bp razem S'l niby 
barwy t~czy - jak to roili polscy romantycy -- musi przecie kiedys wyjsc 
poza f~ dzisiejszej parodii". 

Ocalenie - conradowski tyt~1 pierwszego po wojnie tomu Milosza - jest 
odrzuceniem postawy, w ktorej bierze si~ ,;natchnienie nienawiSci za 
pi~kno lirycme~', zaS "sil~ slep'l za dokonany ksztalt". Z pozogi czasu 
wynosi poeta: 

Dwa ocalone wyrazy: 

Prawda i sprawiedliwosc. 


(W Warszawie) 

To one wyznaczaj'l system wartosci, ktoremu nalezy pozostae wiemym. 
Bez pytan 0 uzasadnienia: uzasadnieniem rna bye bowiem nasze Zycie. 

5 

W pytaniach 0 to jak siebie widzimy i jak nas widzi swiat, probujemy 
okreslie zarowno nasz'l toi:sambsc jak i granice wspolnoty. Odpov.i adaj'lc 
na pojawiaj'lce si~ 0 nim opinie, jako 0 przedstawicielu slowianszczymy, 
pisal Conrad: "Tak zwana w literackim swiecie slowianskose jest absolut
nie obca polskiemu temperamentowi, z jego tradycj'l wolnoSci , jego 
rycerskim pogl'ldem na moralne w~dzidla i przesadnym szacunkiem dla 
praw jednostki; pomin'lwszy juz ten wai:ny fakt, Ze polska umyslowosc, 
zachodnia z natury, ksztaltowala si¥ na wzorach wloskich oraz francus
kich, sympatyzuj'lC zawsze, jak swiadczy historia, nawet w sprawach 
religijnych, z najbardziej liberalnymi pr'ldami mysli europejsldej. Bezstron
ny pogl'ld na ludzkosc we wszystldch jej fazach wspanialoSci i n¢zy, 
a przy tym szczegolny szacunek dla praw tych, co na tej ziemi pozbawieni 
S'l przywilejow, szacunek nie wyplywaj'lcy z pobudek mistycmych, lecz 
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, 
oparty na gruncie prostego kolezenstwa i szlachetnych wzajemnych uslug 
oto zasadnicze rysy duchowej atmosfery w domach, pod ktorych dachem 
sp¢riJem niespokojne dziecinstwo; a rysy te wyplywaj~ z wewn~trznych 
gl~bokich przekonan, niewzruszonych i konsekwentnych, bardzo dalekich 
od tego humanitaryzmu, ktory wydaje si~ tylko kwesti~ niepoczytalnych 
nerwow lub chorobliwego sumienia". 
Recenzuj~ zbior szkic6w D~browskiej 0 Conradzie zauwa:ia Pawel 

Hertz, Ze "Conrad, czego nie dostrzegaj~ zazwyczaj cudzoziemcy, a co slusz
rue bardzo wytyka D~browska, jest w istocie prob~ zetkni~cia si~ Polski ze 
swiatem, prob~ ogniow~ imponderabiliow bardzo polskich i nie wspoinego 
rue maj~cych z szowinistyezn~ koncepej~ ducha narodowego, przeruesionych 
w wieiki swiat. CzymZe jest lord Jim, jesli nie uosobieruem owyeh imponde
rabiliow? Czyrn:ie jest cala Conradowska koncepcja wiernoSci sobie jako 
podstawowego warunku odpowiedzialnoSci za siebie i innych?" To prawda: 
"przesadny szacunek dla praw jednostki", 0 ktorym pisze Conrad, a ktory 
jestjedn~ z fundamentalnyeh zasad jego moralistyki, wynika z tej interpreta
cji wartoSci naszej kultury, ktory osob~ ludzk~ czyni podstawow~ kategori~ 
w okrdleniu mi¢zy-ludzkieh stosunk6w. To nie osrodek skupienia ,ja'\ 
indywidualizm - to manifestaeja ,ja" innego czlowieka, szacunek dla jego 
indywiduainoSci . I to jest podstaw~ wi~zi lll~cych ludzk~ wspolnot~ 
w tworczoSci Conrada: nie ,,humanitaryzm", ktory traktuje on jako poz~, 
ale humanizm w najgl~bszym tego slowa znaczeniu. Takie rozumienie leZy 
u podstaw polskiej "tradycji woinoSci" zakorzenionej w kulturze szlacheckiej. 

St~d te:i zreszt~ tak Wielka Zywotnosc tworczoSci Conrada w Polsce. To 
w koncu nie przypadek, iz pisarstwo to stanowi jeden z centralnyeh 
punktow zainteresowania, zas jego problemy stanowill tak wainy punkt 
odniesienia. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem rownie istotnym, jak 
w przypadku tworczoSci Witolda Gombrowicza. a dwaj pisarze umieli 
bowiem wyartykulowae "polski kosmos" w j~zyku uniwersalnym, uezynie 
z doswiadczen naszej kultury dziela stanowillce wklad w ku1tur~ swiatowll. 
Moiliwe zas to si~ stalo w drodze odrzucenia wpisanego w naszllli teratur~ 
przez romantyzm historyzmu. 

W tworezoSci Conrada istotna jest prezentacja postawy - jej oryginal
nose stanowi 0 istocie zainteresowania tworczoSci~ autora Ocalenia. Jak 
juz wiemy, ufundowana zostala ona przez "polski temperament" stanowill
cy osnow~ duehowej atmosfery wyniesionej przez Conrada z czasow 
"niespokojnego dziecinstwa". Ow wlasnie "temperament" jest istotll 
li teratury przezen tworzonej - on tei: przede wszystiqm sku pia na sobie 
uwag~ interpretatorow jego pisarstwa. Nie ulega zas wlltpliwoSci, iZ 
centrum owego "polskiego temperamentu" musiala stanowie spuscizna 
kultury - rowniei: politycznej - szlachty. Ojciec Conrada, zakladaj~e 
"Dwutygodnik", ktory - jak pisze Zdzislaw Najder - mial bye ,j awnym 
organem tajnej organizacji narodowej", tak oto zwracal si~ do maj~cego 
nadsylac materialy ze 'Lwowa wspolpracownika: "Nade wszystko prosz~, 
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blagam: aby byly korespondencje mlode - zywe - demokratycm e, .na 
szlacheckiej naszej tradycji demokratycmej oparte". Bez w~tpienia tez te 
wlaSnie "szlacheckie trlidycje demokratyczne" wpajane byly mlodemu 
Conradowi w okresie jego mlodoSci. One tez stanowily podstaw~ "rycers
kiego pogl~du na moraIne w¢zidla", a zarazem okreslaly ow "przesadny 
szacunek dla praw jednostki". 

Nie b¢zie chyba bl¢em przyj~e, iz "szlachecka nasza tradycja 
demokratycma" stanowi w pelni sobie przez pisarza uswiadamian~ 
podstaw~ jego moraIistyki. Swiadczyc by 0 tym moglo podj~e tego 
samego tematu, ktory w przemyconej na ZachOd ksi~Zce Po/ska a Rosja, 
rozwijal Apollo Korzeniowski przestrzegaj~c Europ~ przed agresj~ cars
kiego imperium. PowieSC Conrada W oczach Zachodu spelniala podobn~ 
funkcj~: sprawa Rosji jest tutaj negatywem "sPR'wy polskiej", tym samym 
zas "szlacheckie tradycje demokratycme" przeciwstawione zostaj~ mentaI
nosci uwiklanej w diaIektyk~ _despotyzmu i rewolucji. Conrad odrzuca 
wszelk~ mentaInosc rewolucyjn~; zas czyni to w przekonaniu, ii: przed
stawiciele owej mentalnoSci ~ - jak zauwaza w interpretacji Conrada 
Michal Komar - "uksztaltowani przez okrdlone spoleczenstwo, jego 
nawyki, wierzenia, tradycje, wyobrazenia wolnoSci oraz obecnie istniej~ce 
instytucje polityczne, tedy w swojej waIce muszll si~ poslugiwac metodami 
wywodZllcymi si~ ze swiata, ktory uprzednio uznaIi za niemosny i moraInie 
odraZaj~cy". Owej mentaInoSci przeciwstawia Conrad "rycerski pogl~d na 
moraIne w¢zidla" - nic Zatem dziwnego, i.e przez rewolucjonist~ Kotta 
uznany zostanie za czlowieka tiumillcego postaw~ buntownicz~. 

Ale tez niebuntownicza atmosfera rz~dzila zyciem mieszkancow Ber
dyczowa, w kt6rym urodzil si~ pisarz i ktorego okolice byly okolicami jego 
dziecinstwa. Niebuntownicza, lecz przeciez - skupiona na obronie zasad, 
ktore ochranialy tozsamosc tego Zycia, ocaIaj~c j~ zarowno przed druz
goc~cym cisnieniem carskiego despotyzmu i chaosem rewolucji. Opisuj~c 
ow klimat w pi~knym Eseju berdyczowskim Jerzy Stem pow ski opisuje 
jednoczesnie koniec pewnej epoki: "Panowanie trzech cesarzy zac~lo si~ 
wlaSnie wykruszac w wyobraini poddanych. Koniec ustalonego porz~dku 
byl juz w zasi~gu przewidywan. (.,.) Wiadome bylo tylko, i.e nowy rozdzial 
historii zacznie si~ od zwolania zgromadzen konstytucyjnych. Jakie idee 
porZlldkowe i jakie interesy ludnosci dojdll w nich do glosu? Jak iskry 
w g~stym dymie, pytania te pojawialy si~ i gasl)' w rozmowach z miejscow~ 
inteligencjll, rewolucjonistami romych obrZlldkow, dzialaczami samorz~
dowymi, mieszczanami i chlopami. Zaden konkretny obraz nie wynurzal 
si~ z tych rozmow. Rzecz w tym, i.e dawna Rzplita zostawila w-tym Iaaju 
niezliczone grupy spoleczrie, narodowoSciowe, wyznaniowe i zawodowe; 
kaZda wydawala si~ zamkni~ta w swym j~zyku i obyczaju, bez Zadnej wi~zi 
i bez blizszego kontaktu z innymi. Powrot do warunkow, w jakich powstal 
ten dziwny twor historycm y, wydawal si~ niemoZIiwy, przynajmniej 
w drodze rewolucji i zgromadzen konstytucyjnych. Na domiar zlego 
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, 
ZachOd, w kt6rym triumfowal w6wczas nacjonalizm, ofiarowywal jako 
wz6r do nasladowania tylko panstwo narodowe w stanie wiecmego 
zagro:ienia i permanentnej mobilizacji. Model ten wydawal si~ niepraktycz
ny, zbyt daleki od rzeczywistosci Mi¢zymorza. Zresztll po dwoch wojnach 
swiatowych sprzykrzyl si~ tak:ie Europie Zachodniej". Ok:olica dziecinstwa 
Conrad a to okoliea mniej lub bardziej harmonijnego wspolZycia ro:inych 
Iud ow, wiar i narodowosci. Si~gnijmy znow do wspomnien Stempowskie
go: "Ta ogromna cz~sc Europy, le:illca mi¢zy morzem Bahyckim, morzem 
Czarnym i Adriatykiem, byla jednll wielkll szachowniCliludow, pelnll wysp, 
enklaw i najdziwniejszych kombinacji ludnoSci mieszanej . W wielu miejs
each ka:ida wieS, ka:ida grupa spole~na, kaid y zawOd niemal mowil 
odmiennym j~zykiem. W mojej ojczymie sredniego Dniestru ziemianie 
mowili po polsku, wloScianie - po ukrainsku, ur~dnicy - po rosyjsku 
z odcieniem odeskim, kupcy - po :iydowsku, cieSle i stolarze jako filiponi 
i staroobrz¢owcy - po rosyjsku z odcieniem nowogrodzkim, kabannicy 
mowili swym wlasnym narzeczem. Procz tego w tej samej okolicy byly wsie 
szlachty zagrodowej mowillcej po polsku, tej:ie szlachty mowillcej po 
ukrainsku, wsie moldawianskie mowillc po rumunsku; Cyganie mowili po 
cygansku. Turkow wprawdzic jui: nie bylo, ale w Chocimiu po drugiej 
stronie Dniestru i w Kamiencu staly jeszcze ich minarety. C...) Wszystkie te 
odcienie narodowoScl i j~zykow majdowaly si~ nadto w stanie cz~sciowo 
plynnym. Synowie Polakow stawali si~ nieraz Ukraincami, synowie 
Niemcow i Francuzow - Polakami. C... ) - lei:eli Polak oi:eni si~ z Rosjankll 
- mawial moj ojciec - dzieci ich Sll zwykle Ukraincami lub Litwinami. C... ) 
W mojej mlod oSci tego rodzaju procesy nurtowaly cale kresy wschodnie 
starej Rzeczypospolitej. Zycie wewn~trzne grup narodowoSciowych po
gI~bi alo si~ i rafinowalo przez ponownie dokonywane wybory indywid ual- 
ne i niezb~nll do tego in terpretacj~, wybor bowiem wymaga rozwa:ienia 
przynajmniej dwoch alternatyw w caJej . ich rozcillgloSci, ·stani~cia na 
rozdroi:u, z ktorego widac od wewnlltrz obie drogi . Za mega dziecinstwa 
dawne kresy ukrainskie byly takim wielkim rozdrozem, z ktorego opr6cz 
wszystkich bocmych Sciezek, wychodzily cztery drogi: jedna prowadzila do 
kijowa, druga do Krakowa, trzecia do Petersburga, czwarta wreszcie, 
ktora wowczas jeszcze nie prowadzila do Palestyny, ukazywala w koncu 
wielkll ksi~g~, IllczllCli w tajemniczy sposob niezmiernie zro:iniczkowany 
swiat Izraela". 

Z tej dziwnej wyspy wyruszyl Conrad . w sWll podroi: po morzach 
i oceanach swiata. l ej obraz przebijac ~dzie w Smudze cienia, gdzie - jak 
pisze Komar - "walk~ z Losem, ze swiatem i jego oboj~tnoscill prowadzic 
b¢zie nie osamotnionajednostka, lecz ludzie zillczeni poczuciem odwa:inej 
solidarnoSci, wspolrozumienia, swobody". 
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W szkicu Autokracja i wojna pi sal Conrad: "Trupi blask plomieni ukazal 
z niemilosiernll wyrazistoScill pelni~ niewydolnoSci Europy, posledniosc 
wnysl6w oraz system6w wojskowych i administracyjnych. I niewiele 
potrzeba teraz odwagi, aby stwierqzie, ze slawetna Rewolucja Francuska, 
z wyjlltkiem sHy niszczycielskiej, byla w gruncie rzeczy malo budujllcym 
zjawiskiem. ( ... ) Zwyrodnienie idei wolnoSci i sprawiedliwosci juz u pod- . 
staw Rewolucji Francuskiej ujawnilo si~ w osobie jej spadkobiercy; 
czlowieka bez prawa i wiary, zgodnie z panujllcll modll przedstawianego 
w postaci orla, ale w rzeczywistoSci bardziej podobnego ~powi Zerujllcemu 
na zwlokach Europy, kt6ra isto tnie przez kilkanaScie lat przypominala 
trupa. Nie spos6b przecenie subtelnego i wielostronnego wplywu Napoleo
na - jako naucZyciela przemocy, siewcy nienawisci mi¢ zy narodami, 
bezposredniego prowokatora ciemnoty i zacofania, politycznej tyranii 
i niesprawiedliwoSci. Wiek dziewi~tnasty rozpoczlll si~ od wojen, kt6re byly 
skutkiemskorumpowanej rewolucji. Moma powiedziee, ze wiek dwudzies
ty zacZllI si~ od wojny, kt6ra jest jakby wybuchowll fermentacjll grobu 
moralnego, sklld moZe si~ jeszcze wylonie nowy organizm polityczny na 
miejsce gigantycznego i przeraZajllcego widma". Chodzi - rzecz jasna 
o wojn~ rosyjsko-japonskll, wojn~, w kt6rej wielkie nadzieje pokladali 
przede wszystkim Polacy dlli:llCYdo odrodzenia utraconego samostanowie
nia. 

Krytyka Rewolucji Francuskiej podj~ta zostala przez Conrada ze 
stanowiska, kt6re odrzuca przemoc i nienawisc w dlli:eniu do zmian 
istlliejllcego porZlldku spoleczno-politycznego. Ich zastosowanie musi silll 
rzeczy prowadzie do zwyrodnienia nawet najszlachetniejszych idei. "Duch 
rewolucyjny" owladni~ty jest bowiem mirazem post~pu : "Post~p - pisal 
zostawia na swej drodze trupy, bo post~p to tylko wielka przygoda, 0 czym 
w gl~bi duszy wiedzll przywoocy i zwierzchnicy". Post~p w jego nowoczes
nej wersji narzuconej przez wolterianski racjonalizm zaklada bowiem 
celowosc rozwoju spoleczenstw obiecujllc im raj na ziemi. Jest wiarll 
w moiliwosc osillgni~a form doskonalych. Wierze tej - dyktujllcej wiar~ 
w koniecznose okreslonych przeksztalcen maj:'lcych bye wyrazem wcielania 
si~ V! Zycie spoleczne rozumu Historii - przeciwstawia Conrad obserwacj~ , 
iz "wydarzajll si~ zawsze rzeczy nieoczekiwane, a swiat ogilldany okiem 
spokojnym i beznami~tnym okazuje si~ scenll, na kt6rej dziejll si~ gl6wnie 
cud a". Wiara w post~ jest zatem jednll z gl6wnych przyczyn zwyrodnienia 
idei . Zasadza si~ ona na dziwacznym - jak pisze Conrad - przekonani u, Ze 
"w slad za upadkiem istniejllcego porzlldku musi przyjsc zasadnicza 
przemiana w sercach". 

Owej idei post~pu przeciwstawia autor Lorda Jima ewolucyjny progr;lm 
reform. Ewolucyjny - czyli stanowillcy rozwini~e i upowszechnienie 
najistotniejszych w Zyciu ludzkim wartosci. Przy tym Conrad nie odwolyj 
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wal si~ do utopijnych wizji jakiegos nowego ladu. Odwolywal si~ do 
wzorca znanego mu z doswiadczenia dziecinstwa i mlodoSci reaIizowanego 
na kresach wschodnich starej Rzeczypospolitej. "Nowy organizm politycz
ny", rozrastaj~cy si~ i jednocz~cy Europ~ odwolae si~ moze do doswiad
czen polskich: "Scalanie obszar6w Najjasniejszej RzeczypospoIitej C•••) 
nie zostalo dokonane si l~. C...) Dojrzewaj~ce powoli poczucie koniecznoSci 
gospodarczych i spolecznych, a p r zed e wszystk i m rosn~ca swia
d omo se mo r al n a mas (podkr. moje - L.S.) byly czynnikami, kt6re 
spowodowaly, i:e czterdziestu trzech przedstawicieli krain li tewskiej i rus
kiej pod przewodem najznaczniejszego z ksi~z~t zawado zwi~zek poIitycz
ny, jedyny w swoim rodzaju w historii swiata, spontaniczn~ i calkowit:t 
uni~ suwerennych panstw, swiadomie wybieraj:tcych drog~ pokoju. Z~den 
dokument polityczny nie wyrazil nigdy Scislej prawdy niz wst~pny ust~p 
Traktatu Unijnego (1413). Zaczyna si~ on od sl6w: »Ten Zwi~zek, b¢llCY 
wynikiem nie nienawisci, lecz miioSci« C... ) Nawet po utracie niepodleglosci 
Polski 6w sojusz i unia zachowaly sil~ ducha i wiernoSci. Wszystkie 
narodowe ruchy wyzwolencze rozpoczynane byly w imi~ caloSci lud6w 
zamieszkuj~cych w granicach dawnej Rzeczypospolitej, i wszystkie prowin
cje braly w nich udzial z calkowitym oddaniem" . 

Moma, oczywiScie, podwai:ae te opinie Conrada. Mom a wskazywae, 
iZ zar6wno w dawnej Rzci:zypospolitej," jak w okresie rozbior6w oraz 
w Dwudziestoleciu mi~dzywojennym stosunki mi~dzy narodami wspol
tworzllcymi spoleczenstwo Polski wcale si~ tak idealnie nie ukladaly. 
Dowod6w na to nie braknie - to prawda. Lecz prawd~ jest r6wniez, ze 
ten model rozwoju spolecznego - tak w skali narodowej jak w stosun
kach rni~dzy narodarni - model oparty na przekonaniu 0 "rosnllcej 
swiadomosci moralnej mas", jest modelem wyniesionym przez pisarza 
ze "szkoly polskiej", i ze on wlasnie stanowi zloty rdzen jego tw6r
czosci. 

Czlowiek Conrada to czlowiek wolny - podobnie jak byl wolnym polski 
szlachcic. To wewn~trzne poczucie wolnoSci jest istotll jego osobowosci , 
a takZe wartoScill, na kt6rej ufundowany powinien bye porzlldek mi~dzy
ludzkich stosunk6w. Jest to wartose nie dajllca si~ zredukowae do i:adnych 
instytucjr poIitycznych czy reIigijnych: wolnose stanowi wi~ gwarancj~ 
suwerennosci osoby ludzkiej. Przy tym nie jest to w tym uj~u jakas 
abstrakcyjna kategoria, lecz owoc pewnej Zyciowej praktyki - owoc, jaki 
pozostawila nam w spadku Pierwsza Rzeczypospolita, ktorej , testament 
zapisany zostal w Konstytucji 3 Maja. 

Zywotnosc conradowskiego uj~ia problematyki moralnej moma, jak 
Slldz~, lllczye w Polsce z jej narodowymi zroolami. Bez wlltpienia nie jestem 
w stanie w niniejszym szkicu rozwin~e szerzej tego tematu - wymagaloby 
to prezentacji bardzo szczeg610wych badan zwillzanych przede wszystkim 
z analizll "rnitow rodzinnych" Zywych w pami~ci, pisarza. Rozbi6r tych 
rnitow i powillzanie go z interpretacj~ poszczegolnych dziel, a taki:e 
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z analizll polskiej recepCJI Jego tworczoSci to zadanie wci'lZ jeszcze 
czekaj'lce na swojego badacza . . 

7 
W 1957 roku "Nowa Kultura" przeprowadzila - z okazji 100 rocznicy 

urodzin pisarza - ankiet~ "w oczach mlodziezy .- Conrad 1957". Ankieta 
przeprowadzona zostala wsrod mlodziezy licealnej. W swych wypowie
dziach uczniowie na ogol dystansowali si~ od postaci ukazywanych 
w powieSciach autora Szalenstwa Almayera: "Ksi'lzka ta nie jest w petru 
bliska i aktualna dla i:yjllcego pokolenia. ( ... ) Malo jest mtodziei:y 
pokrewnej duchowo Jimowi, ktora by tak jak lim gl~boko myslata 
i wycillgala konsekwencje ze swego postwowania". "Dla dzisiejszej 
mlodziei:y problemy lima S:J, obce i dalekie. Nasza mlodziei: rna malo 
poczucia obowi'lZku, odpowiedzialnoSci". Respondentami ankiety byli 
ludzie mniej wi~cej 18-letni, urodzeni w okolicach 1939 roku, ostatnie 
roczniki "pokolenia 1930". lch starsi bracia debiutowali w naszej literatu
rze w okolicach 1956 roku. \ 

Zestawmy te cytaty z programow'l wypowiedzill jednego z czolowych 
przedstawicieli tej generacji w literaturze - ze stowami wyj~tymi ze szkicu 
Stanislawa Grochowiaka /VJrabela pozostala na strychu: "Istnial u nas 
i istnieje w swiadomoScl starszych bardzo konkretny polski wzorzec 
mlodoSci. Wzorzec mlodoSci powstanczej, konspiratorskiej i utanskiej . 
Wzorzec mlodoSci egzaltowanej. ( ... ) Powiedzmy sobie otwarcie, i:e wedlug 
owego wzoru mlody czlowiek oznaczal przede wszystkim czlowieka 
pozbawionego samokontroli. ( ... ) Zapal i entuzjazm to duza rzecz, ale sam 
zapal i entuzjazm to rzecz ryzykowna. ( ...) Oto nast~puje kompromitacja 
prapolskiej idei kawaleryjskiej szari:y. ( ... ) Autorytet rozumu, nie wolnego 
od poz'!rlanej dozy sceptycyzmu, stan:J,1 ponad autorytetem serca. Mirno, 
i:e i my mie1ismy okres pozytywizmu, przeciez az do dzisiaj eksploatowano 
u nas gtownie tradycje rornantyczne, wi~ nie dziw, i:e kornprornitacja 
starych ideatow nie mogla obyc si~ bez kraks. T 'l kraks:J, w najrnlodszym 
pokoleniu jest sceptycyzm przefajnowany, niewiara zbyt rnonstrualna. Ale 
sam proces jest zdrowy, bo zgodny z sytuacjll historyczn'l" . Ten glos, jak 
si ~ wydaje, jest dose typowym gtosern pokolenia, ktore w polowie lat 
50-tych podj~lo trud rozpoznania swojej tozsarnoSci. Powolanie si~ na 
"autorytet rozumu" przeciwstawiony "autorytetowi serca" dowodzi, ii: 
nast'lpila tu znamienna redukcja narodowej tradycji ogranic7.aj 'lca jll do 
obrazu "ulanskiej szari:y". To oczywiste, iz obraz ten musial wywotywac 
odruch sprzeciwu. Ale tei: byt to obraz z gruntu fals zywy. Powolanie si~ na 
"okres pozytywizmu" przeciwstawiony "prapolskiej idei szarzy", jdei 
w dodatku "roman tycznej ", oznacza nie tylko prymitywne uproszczenie 
treSci narodowego dziedzictwa, nie tylko spustoszenie naszej historii, ale 
taue podporz'ldkowanie swego rnystenia systemowi narzuconych katego
rii, odci~ie si~ od trad ycji. 
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Nic wi~ dziwnego, Ze wlasnie w tym pokoleniu pojawia si~ postulat 
zwrotu w kierunku "literackoSci literatury", przekonanie 0 zasadniczej 
autonomii sztuki wobec zycia spolecznego: Analiza strategii debiutantow 
tej generacji, sposobu ich wchodzenia w i:ycie artystyczne wskazuje na 
programowe niemal oddzielanie spraw "literatury" i "polityki". Przy tym 
prawie wszystkie opublikowane programy skladajll si~ z dwoch wyraZoie 

_ od siebie oddzielonych cz~Sci, z ktorych jedna jest wyrazem uznania dla 
istniejllcej rzeczywistoSci politycznej, druga zas mowi cos na temat 
programu czysto artystycznego. W kazdy wi~c program literacki w sposob 
mniej lub bardziej otwarty wpisane jest haslo "realizmu politycznego" 
polegajllcego po pro stu na przyj~ciu istniejllccgo stanu rzeczy za niezbywal
ny i niepodwai:alny. 

W jednym ze szkic6w rozwai:ajllcych aktualne zaleznoSci mi¢zy polity
kll i literaturll pisze Krzysztof G llsiorowski: "Powiesc czy poemat b¢llce 
swoistym laboratorium wzruszen i poligonem zachowan czlowieczych, 
zarowno tych najgl~biej intymnych, jak i publicznych, nie mogll wi~ 
pozostawac poza zainteresowaniarni polityki i ideologii, .W wieku dwu
dziestym, wieku polityki, jest to zainteresowanie nie tylko zrozumiale - jest 
oczywiste. W rozognionym wn~trzu naszej epoki polityka okazala si~ 
wspoJnym mianownikiem wszystkich dzialan wspolczesnego czlowieka. 
Pytanie: czy to Zle, czy to dobrze? - jest wlasciwie pozbawione sensu". Stlld 
jedynie postulat, by jednak - mimo tych nadrz~dnych koniecznoSci 
- literatury calkowicie do polityki nie redukowac. Postulat "mlldroSci 
politycznej" rna tu obowillzywaC obie strony - politykow i pisarzy: 
"Chodzi tu bowiem 0 znalezienie i sformulowanie m iej sca Ii te rat u ry 
w rzeczywistoSci spolecznej. Bez tego zaczniemy nie wiedziee, czego od 
literatury wymagac si~ pow inn 0, przestaniemy wiedziec, czego od niej 
wymagac m 0 z n a". 

Wypowiedi Gllsiorowskiego nie jest odosobniona, lecz ona chyba stawia 
problem najbardziej otwarcie. Chodzi tu w gruncie rzeczy 0 takie 
zinstytucjonalizowanie literatury, ktore okresli raz na zawsze zakres jej 
dzialania. Tak czy inaczej polityka i jej zasady stajll si~ tutaj punktem 
odniesienia - jedynym i nieredukowalnym - dla tworczoSci pisarskiej. przy 
czym z zalozenia zasady polityki, sarna polityka tatie, nie poddajll si~ 
ocenom, zwlaszcza ocenom moralnym. Zresztll- tym ocenom nie poddaje 
si ~ w tym uj~ciu rowniei: literatura. Postulat takiego wartoSciowania 
uznany jest przez przedstawicieli tego stylu myslenia za pozbawiony sensu. 
W istocie oznacza t6 redukcj~ wartoSci kultury do instytucji politycznych. 
Taka jest bowiem nieuchronna, logiczna konsekwencja przyj~tej tu po
stawy. Jej krytyka wydaje mi si~ zaj~em jalowym - wystarczy zauwaZyc, 
Ze uswiadomienie sobie faktu, iz i:yjemy w "wieku polityki" nie oznacza 
wca1e, ze musimy si~ zasadom polityki podporzlldkowywac bez reszty. 

Uznanie autorytetu "rozwnu politycznego", a zatem uznanie prymatu 
polityki w ludzkim zyciu prowadzi do odrzucenia tradycji naszej kultury, 
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oznacza zakwestionowanie przekonania 0 suwerennosei osoby ludzkiej. 
Jest zaprzeczeniem poczucia wolnosei stanowi~cego centrum i ostoj~ 
tozsamoSci tej kuItury. Jej swoista "naiwnosc politycm a" polegaj~ca m.in. 
na umaniu nadrZ¢noSci wartosei moralnych ~obec polityki zostaje 
w prezentowanej wyzej postawie sprowadzona do obrazu "prapolskiej 
kawaleryjskiej szariy" - bezsensownej, a przede wszystkim praktycznie 
nieskutecmej. Nic wi\!c dziwnego, ze dla przedstawieieli tej wlasnie zasady 
dzialania "problemy Jima Sl! zupelnie obce i dalekie". 

8 

Nie Sl! one jednak obce i dalekie starszemu · pokoIcniu, pokoleniu, 
ktorego spora cz~sc umala w pierwszej polowie lat 50-tych bezwzgl~dny 
prymat polityki i ideologii, by po latach pod~iyc, jak Andrzej Braun, 
"sladami Conrada". Nie jest tez obca ta postawa przedstawieielom 
mlodszej generacji. 

Opisuj,!c odr~bnosc swego pokolenia zauwaza Jan Jozef Szczepanski: 
"Rzecz jasna, i:e liczylo si~ wspolne doswiadczenie - odmienne od 
doswiadczen naszych poprzednikow. Dwadzieseia lat bez garbu owej 
wyj'!tkowosei narodowego losu - bez pi~tna przeklenstwa i swi~tosei , 
w przekonaniu, i:e juz za nami cala ta atmosfera pokuty I misji, anielstwa 
i diabelstwa, infantylizmu i wznioslosei, ktore z historii naszej czynily 
rodzaj misterium ,- patetycznego i (jakdmy to chyba odczuwali) nieco 
histerycznego zarazem. Bylismy pierwszym normalnym, zdrowym psychi
cznie pokoleniem Polakow od paru stuleci. ( ... ) Mowilismy 0 »sytuacjach 
con rad owskich«. Nawet ei, ktorzy nie przeczytali nigdy ani linijki z jego 
ksi4i'.ek. Na pozor jest to bardzo dziwne. Kiedy si~ jednak zastanowic, 
widac, ze nasze drogi - drogi Con rad a i mojej generacji - musialy si~ zbiec. 
Wspomnialem przed chwil,!. i:e bylismy pierwszym pokoleniem uwolnio
nym od diabelsko-anielskich obsesj i. Pokoleniem ozdrowiencow. Bardzo 
nam zalezalo na naszej normalnoSci. Cheielismy rozumiee swiat i nasze 
w nim losy w kategoriach racjonalnych koniecznoSci i nie cheielismy juz 
wi\!Cej uczestniczyc w tajemniczym dramacie, ktorego sens zapisany jest 
w niebie. Mysl~, i:e podobne pragnienia wygnaly Conrada z mroC7.llej seeny 
narodowego misterium. ( ... ) A jednak nie mogl ueiec, nie mogl calkiem si~ 
odci,!c od tamtego. ( ... ) Chodzilo nam 0 taki~ uzasadnienie naszej 
wiernoSci, ktore nie wymagaloby oderwania si\! od ziemi. A taki:e 
o wyznaczenie granicy kompromisu mi~dzy koniecmym ryzykiem a slabos
ei,!. Zeby wiedziec, gdzie konczy si~ obowi,!zek a zaczyna tchorzostwo. To 
byly nasze »sytuacje conradowskie«. Wszystkie jakby przewidziane za
wczasu. Tylko i:e nie moglismy tego odgadn'!c, dopoki nie nadeszla 
wlaSciwa pora". Powtorzmy wi\!C za Con radem - tym razem w odniesieniu 
do wlasnych narodowych doswiadczen - ze "swiat raz jeszcze przekonywa 
si ~ 0 prawdziwosei przyslowia, i:e tygrys nie potrafi zmienic prt(g na swej 
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skorze, ani lampart ~tek". Nie moi:emy - nic tracllc swej tozsamoSci 
wyzbyc si~ dziedzictwa narodowej kuitury. Tyle, ze nie jest to, jak si~ 
powszechnie wcillz mniema, dziedzictwo "romantyczne" . Jest to dziedzic
two Polski przedrozbiorowej. 

Moiemy natomiast spadek ow wzbogacac i uzupclniac 0 nowe doswiad
czenia. Moralistyka Conrad a i wpisana w nill koncepcja porzlld ku 
spolecznego oraz politycznego jest bez wlltpienia przewartosciowaniem 
tradycji narodowej kuitury i probll jej uniwersalizacji. Jej centrum pozos
taje tu nienaruszone - autor Lorda Jima pozostaje wierny " szlacheclcim · 
tradycjom demokratycznym" przyswojonym w mlodoSci. 

Nawillzujllc w Liveie do Juliana Stryjkowskiego do zdania Conrada, ii: 
naleiy wymierzac w li teraturze sprawiedliwosc widzialnemu swiatu - a za
tern i sobie samemu - pisal Jan Jozef Szczepanski : "Szukanie precyzji 
w Conradowskiej formule wydaje si~ przed si~wzi~ciem beznadziejnym. Jest 
w niej jednak oISniewajllcy blysk intuicji. WywiOdI jll bowiem w caloSci 
z najgl~bszego, osobistego doswiadczenia. I nie co innego chyba, jak t{: 
swiadomosc, Przyjlll za punkt wyjScia swojego kodeksu. Wymierzanie 
sprawiedliwoSci widzialnemu swiatu polega zatem na postrzeganiu w dra
matycznej perspektywie tych proporcji, ktore ujawniajllc nieskonczonll 
nasz~ znikomosc, nakazujll czlowiekowi pokor{: Lr6wnoczesnie dajll mu 
prawo do dumy". 

To nie przypadek, i:e wie1 u sposrOd pisarzy, ktorzy w latach pi~c
dziesi~tych zgodzili si{: na zredukowanie Iiteratury do politycznej instytucji 
zwr6cilo si~ p6iniej ku' Conradowi. I nie przypadlciem napisze A. Braun we 
wprowadzeniu do ksillZki S/adami Conrada: "Wiernosc, jedna z cnot 
conradowskich nigdy - nawet w czasie, kiedy to bylo modne - nie budzila 
mega politowania". I nie przypadkiem napisze Wirpsza weseju 0 Smudze 
eienia: "Z Conradem -oczywiScie moma sj~ sprzeczac - nie w ten sposob 
jednak, ie si{: zaprzeczy stawianym przez niego pytaniom; to nie jest 
sprawa teoretycznych ro zwaZan, nawet nie sprawa ksi~iki i literatury - to 
sprawa wlasnego iycia" . Nie przypadkiem tei Andrzej Wajda przeloiy 
sIowa pisarza na mm. . 

W wieku dwudziestym, zdominowanym przez polityk{:, poddanym 
cisnieniu zasad Machiavellego, Conrad stal si~ dla literatury polskiej 
jednym z gl6wnych punktow orientacyjnych. Nie tylko zreszt~ dla literatu
ry. Jego przekonanie 0 tym, ii: historia jest pismem nieprzewidywaInych 

. cudow znow odnioslo triumf i w kilka miesi{:Cy po napisaniu przez 
Andrzeja Szczypiorskiego szkicu Conrad 1980 zdezaktualizowalo wyloione 
w nim przypuszczenia, ii "Conrad 1980 odbierany jest jako curiosum, 
dawno umarly stwor, produkt urojen minionego wieku." Oto cillg daJszy 
rozwaian Szczypiorskiego: "Dramat Lorda Jima wydaje si~ wspolczesnym 
czytelnikom zabawnym romansem z iycia nieistniej:}cego jui swiata, ktory 
piel~gnowal mrzonki i zludzenia, nie maj~ce dzis dost~u do zdrowych, 
konsumpcyjnych natur. Umysly wspolczesne s~ i ywe, aktywne, praktycz
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ne. Umysly wspo!czesne posW1~ajll uwag~ sprawom konkretnym. ( ... ) 
Mordercza pogarda dla staroswieckich wartoSci , ktorych nie sposob 
przeliczye na pienilirlze, jest miarll pogardy, jakll te umysly Zywill dla siebie, 
nieSwiadome okrutnego autokrytycyzmu". Jak si ~ okazalo, Zycie zaprze
czy!o tej diagnozie dowodZllC, ii: duchowe korzenie naszej kultury za
chowaly niepoj~tll Zywotnose. Zywotnosc uparcie opierajllCll si~ cisnieniu 
politycmej materii, ktora zdominowala dzis swiat, a ktora czerpie swe 
ponure sily z panowania zdegenerowanych idei narzuconych swiatu przez 
Rewolucj~ Francuskll. Probujllc dociec do jlldra conradowskiej wizji swiata 
pisal - nie bez spokojnej rezygnacji - Stanislaw Vincenz: "Czyz moma 
oprzee si~ pokusie wskazania na oWll ulcrytll polskll jed nose dost~pnll dla 
takiego czytelnika (Conrada - L.S.), ktorego nazwalismy »osobliwym«, to 
jest Polaka z niewygaslymi tradycjami Rzeczypospolitej. Ale z kim 0 tym 
mowie i po co? ( ... ) Niemoc i awersja do komunikowania gl~bokich 
przywi~n sprawila, Ze Conrad stal si~ skrytym ironistll i to moZe tylko na 
pierwszym horyzoncie, a na co dzien z wyczerpania ( ... ) by! zrezygnowany. 
A co jest poza tym? Pozwala co najwYZej domyslae si~ owej A/mayer's 
Folly w polskim wydaniu. To pewne, Ze nie nadawa! si~ na propagandyst~. ' 
Samotnosc Polski, jesli ktos mia! w pami~ci jej misj~, jest zupema. Jej 
wyrazem jest Conrad". 

Tragizm Conrada jest tragizmem polskiej tozsamoSci . TozsamoSci 
zakorzenionej wciliZ silnie w naszej przedrozbiorowej przeszloSci. Wiernosc 
tej przeszloSci jest jednym z waZniejszych czynnikow wymaczajllcych koleje 
naszego losu, losu naszej kultury. Ta wlasnie wiernosc podyktuje Tomaszo
wi Jastrunowi nast~pujllCll Lekcje hLvtorii narodowej: 

Trzeba zawillzae kilka rzeczy 

Pozbierae rozbiegane mysli 

Po:iegnae si~ 

Zona schwyci go za r~kaw 

- Nie idz to nie rna sensu -


Pomysli - ona rna racj~ 


Pomysli - trzeba isc juz czas 


leszek Szaruga 
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KS. KAZIM IERZ WOJTOWICZ 

PO WYJSCIU Z MUSEUM DES 20. JAHRHUND ERTS 

Wi~c tylko to po nas zostanie 

- Plastelina naszego dziecinstwa 
lalki -inwalidki 
swiecidelka z odpustu 
strz~y szmatek kolorowych 
jak niespemione marzenia 
wbite w brunatnll ziemi~ 
gllsieniCll czolgu 

- Nasze gniazda 
wymoszczone popiolem i rdzll 
rzucone w rynn~ czasu 
co splynlll szybciej 
niz wiosenna ulewa 

- N asza sztuka 
w usypiskach zlomu 
jak stara torba podr6:.i:na 
powillzana sznurkiem 
usztywniona drutem 
z zapasem banda:.i:u 
z betonu 

- Nasze auta 
blaszane arki 
na drogach ucieczki 
uwi~zione zastyglll lawll 

- Nasza drabina do nieba 
ze szczeblami ostrymi 
jak rzeinickie Doze 

Tyle po nas zostanie 
a najwa:.i:niejszll reszt~ 
dopowie przed wejsciem 
Sila ze zwillzanymi r~kami 
i Prawda z kneblem w ustach 

Ks. Kazi mierz Wojtow icz 
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CEZARY WODZINSKI 

METAMOR FOZY 

SAM OSWIADOMOSCI 


MESJANIZM I ESCHATOLOGIA W HISTORIOZO FII 

MI KOtAJA BIERDIAJEWA 


I. OD MESJANIZMU DO ESCHATOLOGII 

W roku 1918, niedlugo przed przymusowym opuszczeniem Rosji, 
Mikolaj Bierdiajew pisal: "Wielkie rozdarcie, kt6re przyniosla wojna, 
powinno doprowadzic do wielkiego zjednoczenia Wschod u i Zachodu. 
Tw6rczy duch Rosji zajmie w kOlicu wielkomocarstwowe miejsce w ducho
wym swiatowym koncercie. To, co dokonalo si~ wewnlltrz rosyjskiego 
ducha przestanie jui bye zjawiskiem prowincjonalnym, odr~bnym, her
metycznym, a stanie si~ faktem powszechnym i og6lnoludzkim, nie 
wschodnim tylko, lecz i zachodnim ... Znajdujemy si~ juz na progu tej 
epoki, kiedy rasa slowianska z Rosjll na czele wezwana zostanie do 
odegrania wiodllcej roIi w zyciu ludzkoSci... Rosja powo!ana je s t 
bye oswobodzicielkll narodow. Misja ta zakorzeniona jest w jej 
specyficznym duchu".1 Po wielu latach sp¢zonych na emigracji, po 
doswiadczeniach II wojny swiatowej i "sowietyzacji Rosji", w jednej 
z ostatnich swoich ksiliZek, hora stanowi jakby ostateczne podsumowanie 
fIlozoficznej refleksji skupionej woko! dziejow i powolania Rosji, Bier
diajew napisze: "Rosyjska idea nie jest idell kwitnq.cej kultury i pot~gi 
panstwa, rosyjska idea jest eschatologicznll id ell K rolest
wa B ozego. Nie jest to idea h umanistyczna w europejskim sensie tego 
slowa ... Naroo rosyjski, ze wzgl~du na SWll wiecznll ide~, nie kocha 
krolestwa doczesnego, zwr6cony jest ku Krolestwu PrzyszloSci, ku Nowej 
lerozoIimie."2 Obie wypowiedzi, choe dzieIi je niemal trzydzieSci lat, 
sytuujll si~ na tym sarnym obszarze problemowym, obie S<l Odpowiedzill na 
to sarno pytanie, ktore, mimo Ze przybiera!o rozmaite ksztalty, co do trdci 
pozostalo niezmienne. Czym jest Rosja i jakie jest jej miejsce w dziejach 
i w swiecie wspolczesnym? laka jest teoria narodu rosyjskiego i specyfika 
jego powolania? lakll rol~ odegra on w przyszlosci? W swym ostatnim 
sformu!owaniu pytanie brzmialo: czym jest "rosyjska idea"? przedmiotem 
historiozoficznego narnyslu Bierdiajewa nigdy nie byla historia rozumiana 
jako zbior empirycznych faktow, ktory nalezy jedynie uPorzlldkowac 

I N. Bierdiajew: Dusza Ro!l3ii, Moskwa 1918, str. 5,9. 
2 N. Bierdiajew: Russkaja idieja. Osnownyje probliemy russkoj mysli XIX wieka i naczala XX 

wielta, Paris 1971, str. 169 i 321. Wszystkie pozostale cytaty z tej ksilliki oznaczal b¢~, podajllc 
w nawiasie pierwsze Ii tery tytutu (RJ) oraz numery strony. 
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i poselekcjonowac przez wskazanie w nim obiektywnych prawidlowoSci. 
Zabiegi tego rodzaju dokonywane bye mogll przez profesjonalnego his
toryka. Filozofa dziejow interesuje cos zupelnie innego. Dla niego historia 
przedstawia si~ jako mit i dramat, w kt6rym ukryty jest los czlowieka 
i swiata. Aby odnalezc jej sens, trzeba dotrzee do specyficznego, duchowe
go "bycia" historii, do jej pierwiastka "historycmego" (isloriczieskoje). 
Wydobycie na jaw "historycmego" jest wlaSciwym zadaniem flIozofa 
historii. "W procesie historycmym dzialajll ro:inorodne pr:!yczyny, ktore 
wykrywa nauka historii, ale celem filozofri -historii jest wykrycie pod
stawowych zjawisk duchowych, prazjawisk i w nich wlasnie naleiy szukac 
sensu dziejowych wydarzen".3 Rzeczywistosc empirycma jest tylko zjawis
kowll powlokll, pod ktorll pulsuje inne iycie, autentyczny, noumenalny 
byt: wlasnie ow "historycmy" wymiar dziejow, w ktorym ujawnia si~ 
"wewn~trzna duchowa istota swiata" oraz "wewn~trma duchowa istota 
czlowieka". Noumenalna rzeczywistosc historycma rna charakter ducho
wy, niematerialny, ale i konkretny. Jest przeciwieristwem wszelkich abs
trakcji socjologicmych. I jako taka IllCZY si~ nierozcrwalnie z indyWidualnll 
egzystencjll kaidego czlowieka. Historia swiata realizuje si~ nie tylko 
w makrokosmosie, ale i w mikrokosmosie. Pomanie historycme przypomi
na platonskll teori~ anamnezy. Pomac dzieje - to tyle, co poznac siebie, isc 
w gillb czasu - to zagl~biac si~ we wlasnym wewn~trmym duchowym zyciu. 
I na odwrot - relacja epistemologicma jest tu obustronna. Samopomanie 
prowadzi dozrozumienia rzeczywistosci historycmej, do Wydobycia "his
torycznego". "Historyczne" jest objawieniem noumenalnej rzeczywistoSci. 
Uchwycenie noumenalnie "historycmego" moiliwe jest dzi~ki gl~bokiej, 
konkretnej wi~zi mi¢zy czlowiekiem i historill, losem czlowieka i metafizy
kll historycmych sil. Aby przeniknllc tajemni~ "historycmego", mus~ 
przcde wszystkim postrzec "historycme" i histori~, jako gl~boko moje, 
jako gl~boko m 0 j II his tori~, jako gl~boko m 0 j los".4 Tylko takim 
sposobem moina, wedle Bierdiajewa, odkryc sens historii i dotrzec do 
tajemnicy "historycmego". Nie da si~ tego osillgnllc, dystansujllc si~ wobec 
poznawanego przedmiotu, jak to ma miejsce w normalnej procedurze 
badawczej historyka. Odnalezienie sensu historii i wlasnego losu moiliwe 
jest jedynie na drodze takiej "relleksji", ktora przezwyci~ia przeciwstaw
nosc poznajllCCgo podmiotu i poznawanego przedmiotu. "Historyczne" 
ujawnia si~, gdy zanika podzial na suhieclum i obieclum. Dopiero wowczas 
odnalezc moina cale bogactwo wlasnego indywidualnego iycia i zrozumiee 
swoj zwillZek z historill, swiatem i spoleczenstwem. 

W odniesieniu do historii konkretnego narodu funkcj~ pierwiastka 

1 M. Bierdiajew: Nowe Sredniowkcze, przel. M. Reutl, Warszawa 1936, sir. 180. Wydaoie 
oryginaine: Nowoje S;kdniowkkowije. Rilzmyszlenja 0 sud'bie Rnssii I Jewropy, Berlin 1924. 
Obszerniej 0 bisloriozofii M. Bierdiajewa pi~ w arlykule: Ilis/oria i escha/ologiD. 0 hLr/oriozo/ii 
i filozo/ii kul/ury Mikolaja Bkrdiajewa, ..Sludla Filozoficzne", nr 3/4, 1982. 

• N. Bierdiajew: Smysl is/orU. Opy/ [do.ro/ii czklowieczieskoj sud'by, Paris 1969 (wyd.II), sir. 
24. Wydanie pierwsze: Berlin 1923. 
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"historycmego" pelni idea narodu. Widac wi~ teraz wyrazrue, jak 
fundamentalne m aczenie rna dla Bierdiajewa wydobycie na jaw i opisanie 
"rosyjslciej idei" - sens dziejow Rosji zalezy od tego. Idea narodu, choe 
w zadnym z dziel rosyjslciego mysliciela nie m ajdujemy jej precyzyjnej 
dcfinicji, ogniskuje w sobie wszystkie najistotniejsze problemy zwillzane 
z historycmll egzystencj~ narod u, jego duchoWIl strukturll i dziejowym 
powolaniem. LIlCZY i usensownia wszystkie wymiary czasu: przeszlosc, 
terainiejszosc i przyszlosc. Pytanie, jaka jest "rosyjska idea"? bylo 
nieustannie obecne w tworczoSci autora Nowego Sredniowiecza. Jak 
widzielismy, probowal na nie odpowiadac w tekstach pochodzllcych 
z wczesnego okresu, jak i w ksillzkach pisanych u schylku tworczej drogi.5 

Odpowiedzi te dzieli jednak nie tylko rOinica czasu. Odroznia je przede 
wszystkim rodzaj swiadomosci autora, ktorej Sll wyrazem. Kiedy Bier
diajew pisze, iz powolaniem Rosji jest wyzwalanie narodow, i e jej wiellcim 
przemaczeniem jest "historycme zjednoczenie Wschodu i Zachodu", 
mamy 0'0 czynienia ze swiadomoSciIl mesjanistycmll. SciSle rzccz ujmujllc, 
nie tyle mesjanistycznll, co raczej "millenarystycmll" czy "misjonistyczoll" 
(wyraienie samego Bierdiajewa). Andrzej Walioki, streszczajllc pogllldy 
angiclslciej autorki Yoniny Talmon, tak charakteryzuje t~ odmian~ swiado
mOSci: "MilIenaryzm, mowillc skrotowo, to idea Krolestwa Boiego na 
ziemi, majllcego nadejsc po okresie katastrof, przynosZllc lud zkosci zbawie
nie od zla i realizujllc tym samym opatrznosciowy plan historii; mesjanizm 
natomiast to idea "posrednika" mi¢zy ludzkoScill a Bogiem. Wiara 
w millenium nie zawsze pocillga za sobll oczelciwanie na posrednictwo 
jakiegos Mesjasza, a wiara w Mesjasza, majllccgo przynieSc cierpillcym 
ludziCim zbawienie od trapillccgo ich zla, nie zawsze lllCZY si~ z millenarys
tycznll wiarll w totalne i ostatecme zbawienie ziemslcie." o Kiedy natomiast 
stwierdza Bierdiajew, i e rosyjska idea jest "eschatologiczoll idell Krolestwa 

S Do najwainiejszych utwor6w z pierwszego okresu, w klorych przedmiolem namystu 
Bierdiajewa jesl bisloria Rosji, nalei4: Sub _<pecie aeternilatis. Sankl PieLierburg 1907, Aleksie} 
Stiepanowicz Chomiakow. Moskwa 1912, Sud'ba Rosii, Moskwa 1918, Dusza Rossii, Moskwa 
1918, Mirosoziercanije Drntojewskogo, Praga 1923 (w Lej ksilli.ce doslruc jui; mama wyrainie 
akcenty "nowej swiadomoSci") oraz arlykuly: Filo.fojskaja istina i inteligien/skaja prawda w: 
"WiecW " , Moskwa 1909, Duchi russkoj riewoluc}i w: "Iz gtubiny", Moskwa 191 8. W drugim 
okresie powStajll nas~pujllce leksty: Filosofja nierawienstwa. Pisma k niedrugam po socjalnoj 
jilo.wfji, Berfin 1923, Nowoje Sriedniowiekoje, Berlin 1924, Kons/an/in Leoflliew, Pari s 1926, 
Mark-fizm i religija, Warsza"wa 1929, Problemy komunizmu, Warszawa 1937, Rurskaja idieja, 
Paris 1946, ISlOki i smysl russk ogo kom unizma, Paris 1955, a laki:e niezwykle wamy artykul: 
RUfskaja rieligioznaja Uiieja w: Prohlemy ru.rskogo rieligioznogo soznanija, Berlin 1924. Cezura, 
kt oCll wymacza data wydalenia Bierdiajewa z Ro sj i, rok 1922, jesl oczywiScie, z koniccznoSci, 
~owo sztuczna. 

• A. Walicki: Mi~dzy jilozojiq, religiq i politykq. Studia 0 mySli paLrkie} epoki romantyzmu, 
Warszawa 1983, slr. 15. 0 dystynkcji misjonizm-mesjanizm A. Walicki pi sal: .. Propozycja 
Bierdiajewa, aby odrom ic »mi sjonizm« od »mesjanizmu«, wydaje nam si~ sluszna: przekonanie, 
ii; dany naroo - podobnie Jak prz.ed nim inne narody - rna do speinienia szczeg61nll misj~ 
dziejowll, nie musi przeraslac w id~ .. Mesjasza narodow"; A. Walicki: W krf gu konserwatywne} 
u/opii, Warszawa 1964, slr. 68. Nawiasem mowillc, Bierdiajew, choe jest aulorem owego 
rozroZnienia, nigdy go konsekwenlnie nie slosowal, nawel (a raczej prude wszyslkim) 
w od niesieniu do wlasnej filorolii. 
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Boiego" , ie nar6d rosyjskijest "narodem konca historii" , daje tym samym 
wyraz swiadomosci eschatologicznej. W jednym i w drugim wypadku 
chodzi 0 realizacj~ Kr6lestwa Boi ego: Nowego Przeobraionego Kosmosu
-Nowego Przeobraionego Spoleczenstwa-Nowego Przeobraionego Czlo
wieka. "CO?" swiadomoSci mesjanistycznej i eschatologicznej pozostaje 
takie sarnO. Istota r6inicy kryje si~ w pytaniu "Gdzie-Kiedy?". 0 ile 
bowiem "mesjanizm" zapowiada i domaga si~ urzeczywistnienia Kr6lestwa 
Boiego na ziemi, w czasie, w historii, 0 tyle "eschatologizm" m6wi 
o realizacji Kr6lestwa Boiego poza ziemill, poza czasem, poza historill. 
W obu odmianach swiadomosci centralnll idell jest idea zbawienia total
nego, lecz w pierwszej - zbawienie dokonuje si~ w planie doczesnym, 
w drugiej - w planie transcendentnym. Wraz ze zmianll swiadomoSci 
z mesjanistycznej w eschatologicznll, a z takll ewolucjll mamy do czynienia 
w historiozofii Bierdiajewa, przeistacza si~ r6wniei treSe "rosyjskiej idei" . 
Celem niniejszego szkicu jest wskazanie gl6wnych motyw6w tej metamor
fozy. W,twierdzeniu Walickiego, ii w fIlozofii historii Bierdiajewa nieobec
ny jest element mesjanistyczny, zawiera si~ jedynie "pOl prawdy" . "Pod
krdlal on (tj. Bierdiajew) przy kaidej okazji - pisze Walicki - »es
chatologicznosc« swej mysli, nazywal Rosjan »narodem eschatologicz
nym«, ale wbrew obiegowym mniemaniom nie byl rosyjskim mesjanistll; 
nie m6g1 nim bye, nie wierzyl bowiem w sens ziemskiej , "empirycznej" 
historii, w moiliwosc urzeczywistnienia w niej Kr6lestwa Boiego. Proces 
eSchatologiczny, w jego interpretacji, rozgrywal si~ w sferze metahistorycz
nej, »noumenalli.:j(, nie majllc nic wsp6lnego z historill »zjawiskowll« 
i zmierzajllc ku jej unicestwieniu. Millenarystyczna terrestrializacja es
chatologii, b~dllca wedle Bierdiajewa sercem idcologii komlinistycznej, 
okazywala si~ w tej perspektywie wynikiem skierowania t~sknoty ku 
zbawieniu w niewlaSciwym kierunku. Ale dlatego wlasnie jedynego god
nego przeciwnika komunizmu widzial Bierdiajew w autentycznym chrzeS
cijanstwie, a nie w ideologiach demokratyczno-liberalnych, calkowicie 
wyrzekajllcych si~ mysli 0 jakichkolwiek celach ostatecznych."7 Jest to 
bardzo trafna charakterystyka mysli rosyjskiego fIlozofa, lccz odniesc jll 
moina do jednego tylko okresu jego tw6rczoSci, kiedy to rzeczywiScie 
autor Sensu his/orii zrywa z gloszonym wczeSniej mesjanizmem i staje si~ 
zaiartym krytykiem wszystkich fllozofii i ideologii "terrestrializujllcych 
id~ zbawienia". A wlasnie jednym z dwoch gl6wnych motyw6w ewolucji 
,,00 mesjanizmu do eschatologii" byl rezultat krytycznej refleksji nad 
marksizmem i komunizmem: ideologia komunistyczna jest falsZYWll drogll 
rcalizacji Kr6lestwa Boiego. Drugll racjll, zmieniajllcll kierunek mysli 
Bierdiaj!!wa, byl calosciowy namysl nad dziejami powszechnymi i jego 
og6lna wizja historiozoficzna: historia jest non sensown a, jeSli nie posiada 
perspektywyeschatologicznej. 

7 A. Walicki, dz. cyt., SIr. 39. 
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Zanim jednak bliiej zajm~ si~ analiz,! owych "punktow zwrotnych", 
chcialbym zwr6cic uwag~ na jeszcze jeden charakterystyczny aspckt 
inferesuj,!ccj nas tutaj metamorfozy. Badacze mysli Bierdiajewa podkreS
laj,! fakt, ie "rosyjska idea" w swym ostatnim sformulowaniu z konca lat 
4O-tych przypomina analogicZll,! "jd~" Lwa Toistoja. W istocie, jdli 
przeczytamy pod tym ir.lltem Rosyjskq ide(, dostrzeiemy bez trudu, ie 
wszystkie niemal podstawowe eiementy Toistojowskiej wizji "historii" 
Rosji , Bierdiajew akccptuje i adoptuje bez wi~kszych zastrzeien. Jdli 
krytykuje autora Wojny i pokoju, to porusza jedynie pewne zagadnienia 
szczegolowe, nie maj,!cc wplywu na architektur~ historiozoficznej budowli 
Tolstoj a. Zasadnicz,! zas opcj,!, ktora niweluje dysonanse i Scisle I'!czy obie 
konccpcje jest swiadomosc eschatologiczna. W Rosyjskiej idei znajdziemy 
takie fragmenty poswi~cone "rosyjskiemu geniuszowi": "W sklad rosyjs
ki ej idei wchodzi Tolstoj, jako niezwykle wainy element, bez ktorego 
trudno byloby sobie wyobrazic rosyjskie poslannictwo. Jdli odrzuccnie 
spolecznej nierownosci, demaskowanie falszu pan uj,!cych klas jest istotnym 
motywem rosyjskim, to u Toistoja nabiera on krancowo religijnego 
wyrazu". (RI, 142). I w innym miejscu: "Dzi~ki swoim poszukiwaniom 
prawdy, sensu iycia, poszukiwaniom Krolestwa Boiego, I dzi~ki swojej 
skrusze, swojemu religijno-anarchistycznemu buntowi przeciw nieprawdzie 
historii i cywilizacji, nalciy do rosyjskiej idei" (RI, 225). A teraz 
skonfrontujmy te a pologetyczne stwicrdzcnia z fragmcntem, pochodz,!cym 
z picrwszego, mesjanistycznego etapu refleksji Bicrdiajewa: "Przezwyci~ie
nie tolstoizmu jest rownoznaczne z duchowym uzdrowieniem Rosji, jej 
powfotem od smierci do zycia, do moZliwoSci tworzenia, moZliwoSci 
wypeinienia swojej misji w swiecie."8 "Smierci,!" Rosji jest tutaj proba 
wyprowadzcnia jej poza Histori~, "iyciem" natomiast - jej dziejowa misja, 
realizacja K.rolestwa Bozego na zicmi. Wynika z tego nieodparcie, ie 
koegzystencja swiadomosci mesjanistycznej i eschatologicznej nie jest 
moZliwa. A metamorfoza Bierdiajewowskiej swiadomosci przebiega nie 
tylko na osi mesjanizm - eschatologia, ale rowniez: negacja "idei" Toistoja 
i jej calkowita akceptacja. 

II. "ROSJA OSWOBODZIClELKt\ NAROD6w " 

Przyjrzyjmy si~ teraz nieco blii;ej strukturze swiadomoSci mesjanistycz
nej, rosyjskiej idei mesjanistycznej w interpretacji Bierdiajewa. Autor 
Filozojii nierownosci rozr6Znia dwa rodzaje mesjanizmu: mesjanizm zydow-, 
ski i mesjanizm chrzeScij anski . Pierwszy ma charakter zdecydowanie 
nacjonalistyczny, glosi wYZszosc narodu zydowskiego nad innymi naroda
mi , twierdzi, ie tylko w narod zie izraclskim objawi si~ Mesjasz, posrednik 

• N . Bierdiajew: Duchi ruukoj riewolucji w: Iz gluhiny, Moskwa 1918, str. 69. 
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mi~dzy czlowiekiem i Bogiem, Ze jedynym narOOem wybranym, ktory 
dost/lpi zbawienia, jest narOd zydowski. Mesjanizm chrzeScijanski oparty 
jest na zgola innych przeslankach. Jest uniwersaIistycmy, powszechny, 
ogolnoludzki i jako taki stoi w opozycji do staroi:ydowskiego mesjanizmu 
nacjonalistycznego, ktory stanowi zrOdlo wszelkich ideologii 0 takim 
charakterze. Po objaWieniu Chrystusa, powiada Bierdiajew, bezsensowne 
stalo si~ gl(}szenie prymatu jednego narOOu nad innymi, utrzymywanie, Ze 
tylko jeden narOd jest narOOem wybranym. UniwersalJstyczny duch 
chrystianizmu ugruntowuje jed nose ludzkoSci; przeciwstawiaj~c si~ wszcl
kim partykularyzmom narOOowym apeluje do spolecznoSci ludzkiej jako 
caloSci. Wszystkie wielkie narOOy, uwaZa Bierdiajew, przechOO~ przez 
etap swiadomoSci mesjanistycznej. ChrzeScijanski mesjanizm nie wyklucza 
wielkoSci i "wybrannictwa" roznych narooqw. W dziejach trwa jakby 
nieustanna " sztafeta mesjanistyczna", kaidy narOd po objawieniu swego 
"slowa" swiatu przekazuje paleczkQ nast~pnemu. Historia europejska ma 
juz dwa objawienia: lacinskie i germanskie. Lecz ich czas dobiegl konca, 
misje swiata lacinskiego i germanskiego zostaly zrealizowane, tworcza moe 
"mesjanistycmych objawien" wyczerpala siQ. Ludzkosc oczekuje "nowego 
objawienia" i tym oczekiwaniom wychOOzi naprzeciw "wielka Rosja" oraz 
rasa slowianska - "rasa przyszloSci". W Rosji dawno juz zrOOzilo siQ 
przeczucie, ze powolana jest ona do wypelnienia wielkich zadan, lecz 
poslannictwo Rosji pozostawalo w potencji, nie moglo zostaC zaktualizo
wane. Dopiero teraz, na poc~tku :xx wieku, dojrzaly jej sily do tego, by 
uniesc ci~zkie brzemi~ "nowego objawienia". Rosyjski mesjanizm kontynu
uje tworcze dzielo chrzeScijanskiego uniwersaIizmu, musi jednak oczyScic 
si~ z nalecialoSci "staroi:ydowskiego nacjonalizmu" i "wspolczesnego 
nacjonalizmu burZuazyjnego". 

Dla swiadomoSci millenarystyczno-mesjanis ycznej charakterystycmy 
jest fakt, i:e "rOOzi siQ z reguly w okresach wielkich katastrof dziejowych, 
zbiorowych przdladowan,zalamania tradycyjnych autorytetow; jej pOO
loi:em s~ napi~cia emocjonalne spowOOowane frustracj~, cierpieniem, 
upokorzeniem, niepokojem. Badacze przedmiotu mocno pOOkreSlaj~, iz 
w gr~ wchOOzi tu nie tylko ci~zar ucisku, lecz rowniez, a moZe przede 
wszystkim, zalamanie nadziei na polepszenie lub dramatyczny rozdzwi~k 
mi~dzy wielkimi nadziejami a niklymi srOOkami do ich realizacji. "9 Regula 
potwierdza si~ i w tym wypadku. Nie jest przypadkiem, i:e mesjanistyczny 
patos Bierdiajewa osi~ga. najwyzszy stopien nat~zenia w okresie "dziejo
wych katastrof' - z jednej strony rewolucja w Rosji, z drugiej - trwaj~ca 
jui kilka lat I wojna swiatowa. Nie przypadkowo rowniei, choe rcguly to 
tym razem nie potwierdza, w momencie, gdy zwyci~stwo bolszewikow 
w Rosji, (ktore dla Bierdiajewa omacza krach mesjanistycznycli nadziei, 
a przynajrnniej OOsuni~e ich na czas rueokreSlony), staje si~ faktem,· 

• A. Walicki: dz. cyt.. str. 23. 
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swiadomosc autora ' Problemu komunizmu zaczyna stopniowo ewoluowac 
z "pozycji" mesjanistycznych na eschatoiogiczne, liZ do calkowitej utraty 
wiary w historyczne posiannictwo Rosji i zanegowania wszelkich prob 
budowania Krolestwa Bozego na ziemi. Na razie jednak Bierdiajew 
zachlystuje si~ sw~ ..mesjanistyczn~ wiar~" i wszystkie swoje nadzieje wi~ 
z fenomenern I wojny swiatowej. Wojna rozpocz~ta w roku 1914 rna 
odegrac znacznie wi~ksZll rol~ w dziejach Rosji niz wojna z 1812 roku: 
realnie wyprowadzi Rosj~ na aren~ swiatow~ . Wojna rna nie tylko wymiar 
militarny i polityczno-gospodarczy, posiada rowniez wymiar duchowy, 
gdzie toczy si~ walka 0 wlad~ porni~zy ro:inymi siJami duchowymi. Duch 
germanski, d~~cy do hegernonii z jednej strony, jest m~ski , aktywny. 
Zasad~ ducha siowianskiego, ktory wst~puje w szranki z drugiej strony, 
jest zenskosc, pasywnosc ...Germanski swiat czuje :lenskosc rasy sioWians
kiej i ~dzi, Ze powinien zawJadn~c t~ raslJ, i jej terytoriurn, :le tylko on 
zdolny jest uczynic t~ zierni~ kulturaln~." 10 Cala rosyjska historia, kon 
tynuuje Bierdiajew, a szczegolnie jej "okres petersburski" staly pod 
m akiem zewn~trmego wplywu m~skiego pierwiastka germanskiego. Po
trzebna byla dopiero wielka katastrofa, aby Rosja otrZllsn~la si~ z tego, 
uSwiadornila sobie sw~ wielk~ misj~ w swiecie i odnalazla w sobie 
samoistn~ m~k~ zasad~. Tylko bowiern pol~czenie tych dwoch zasad 
gwarantuje powodzenie rnesjanistycmego przedsi~wzi~cia. Zr6dlem :lenS
koSci i pasywnosci zasady rosyjskiej (jak ~dzi Bierdiajew, rowniei 
slowiariskiej) jest charakter rosyjskiej religijnoSci . ..Religijnosc rosyjska 
to religijnosc Zenska, religijnosc kolektywistycznego, biologicznego ciepla, 
przeiywanego jako cieplo mistycme."It Prawoslawie jest nie tyle religi~ 
Chrystusa, co Bogarodzicy, Matki-Ziemi. Niemany jest mu chl6d i ogieri 
religijnosci typu indywidualistycmego. Zasada m~ska niesie w sobie 
indywidualizm i form~, z kolektywistycznego amalgamatu wyodr~bnia 
poszczegolne, jednostkowe ingrediencje, jest personalistycma i antropocen
tryczna. Tego wlasnie brakuje rosyjskiej religijnoSci, ktora ukierunkowana 
maksymalistycznie zawsze oscylowala mi¢zy biegunern anielskoSci i zwie
rz~oSci , zapoznaj~c posredni element ludzki. "Bog Apollo, bog m~skiej 
formy nigdy nie 7St~owal w rosyjsk~ dionizyjskosc"; Rosja-niewiasta 
zamiast oczekiwanego m~za opatrznosciowego ' dostawala przewainie 
"Niemca-biurokrat~". Tradycyjny kult Bogarodzicy uzupelniony rnusi 
zostac kultem Chrystusa. Ziemia rosyjska jest bowiem nie tylko obrazem 
matki, ale i zony-kochanki, ktota dornaga si~ uforrnowania, przeswietlenia 
m~skirn logosern. "Rosja musi przejsc przez religijnll emancypacj~ osoby", 
wyzwolic si~ z pasywnosci, odnalcZc w sobie immanentn~ zasad~ m~sk~, 
apol1insk~, indywidualistyczn~, ludzk~ . Antropologia rosyjska, ktor~ za
POcZll~kowal Fiodor Dostojewski , nie powinna czerpac wzorow z zachod

10 N. Bierdiajew: Dusza Ro.rsii, dz. cyt., str. 25. 

II TamZe, str. 15. 
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niego humanizmu, musi byc antropologi'l na wskros religijn'l. Tylko 
wowczas duch rosyjski b¢ zie zdolny przeciwstawic si~ skutecznie duchowi 
germanskiemu i zrealizowae sWil hi storyczn'l rnisj~ . W tym celu niezb¢ne 
jest wszak spelnienie jeszcze jednego warunku: zdobycie samoswiadomosci. 
Rosjanie mlisz'l wiedziec, kim SOl i czym jest Rosja, wymaga tego proces 
samooczyszczcnia. Dopiero w wyniku rzetelnej samokrytyki i zdemas
kowania nacjonalistycznego falszu zrodzic si~ moZe autentyczne poslannic
two Rosji. 

"Dusza rosyjska" pelna jest wcwn~trznych sprzecznosci. Wojna, przy
spieszaj 'lc proces dochodzenia do samowiedzy, wydobywa na jaw wszyst- 
kie antynomiczne cechy " rosyjskoki". I tak, obok pryncypialnej apolitycz
nosci, bezpanstwowoki, negacji wszelkiej wladzy, Rosjanie s'l jednoczeSnie 
narodem najbardziej "panstwogennym", zbiurokratyzowanym i wykazuj'l
cym nieznane innym narodom tendcncje impcriali styczne. W apoIitycznej 
Rosji wszystko przeksztalca si~ w narz¢zie polityki. Uniwersalizm, 
kosmopolityzm (wszak juz Dostojewski mawial, Ze "Rosjanin - to 
wszechczlowiek") wspolistnieje z najbardziej zacieklym nacjonalizmem 
i nieprzejednanym szowinizmem. Rosjanin potrafi wstydzic si~ tego, ze jest 
Rosjaninem, innym zas razem poczucie dumy narodowej kaie mu wynosic 
si~ ponad inne narody i gn~bie je. N ami~tnej 4dzy wolnosci, bun towniczo
Sci, odrazie do wszelkich wi~zow towarzyszy nieznany gdzie indziej 
serwilizm, niewolnicza pokora wobec kazdej wladzy, reakcyjnosc i konser
watyzm. Podobnie charakteryzowac b~dzie Bierdiajew rosyjskie sprzeczno
Sci w potniejszym, eschatologicznym okresie: "Latwo ujawnic antynomicz
ne cechy narodu rosyjskiego: despotyzm, hipertrofia panstwa i anarchizm, 
wolnose; okrucienstwo, sklonnosc do przemocy i dobroci, humanitaryzm, 
litosciwosc; obluda i poszukiwanie prawdy; indywidualizrn , wszechstronna 
Swiadomosc jednostki i bezosobowy kolektywizrn; nacjonalizm, mega
lomania narodowa i uniwersalizm, wszechludzkosc; eschatologiczno-mes
janistyczna religijnosc i powierichowna poboinosc; poszukiwanie Boga 
i wojuj 'lcy ateizrn; pokora i gwaltownosc; niewolniczose i buntowniczosc" 
(RI, 3). Jest faktem symptomatycznym, ze proces krystalizacji "rosyjskiej 
idei" w jednym i drugim okresie tworczoScl Bierdiajewa przebiegae b~dzie 
podobnie. Polega on, m6wi'lc skrotowo, na rektyfikacji owej idei z an
tynornii, na wypreparowani u z wyliczonych opozycji wszystkich wlasnoki 
negatywnych, zwykle okreSlanych przy tym jako naplywowych, zcwn~trz
Qych, najcz~sciej, rzecz jasna, proweniencji germanskiej. W taki wlasnie 
spos6b otrzymuje si~ "czyst'l id~ rosyjsk:l" ; mctoda Bierdiajewa pozostaje 
taka sarna. 

r wojna swiatowa rna dla autora Filozoj1i wolnosci znaczenie duchowego 
narodowego katharsis. Rozbudza gI\;bokie poczucie narodowej jednosci, 
przelamuje wewn~trzne rozdarcia i animozje, demaskuj'lc klasowe kJamst
wa, burzy falszywe swi'ltynie. Niesie jednak z sob'lpewne niebezpieczenst
wa, kt6rych naldy si~ wystrzegac: nacjonalizm i szowinizrn, burzuazyjny 
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imperializm, obcy Slowianom militaryzm a tam zgubnll nienawisc do 
Niemiec (odrzucenie wartoSci w kulturze wrogajest bowiem rowniez formll 
miewolenia). Duchowe odrodzenie Rosji, odrodzenie, ktorego katalizato
rem jes~ wojna, dokonac si~ musi pod m akiem odrzucenia tych pokus, 
sprzecznych z uniwersalistycznym mesjanizmem chrzeScijanskim. "ChrzeS
cijanska swiadomosc mesjanistyczna - wykrzykuje w upojeniu Bierdiajew
mo:ie bye jedynie swiadomoScill tego, :ie w nadchodZllcej nowej epoce 
w dziejach swiata Rosja powolana jest, by powiedziee swiatu nowe slowo~ 
tak jak wypowiedzial je juz swiat lacinski i germanski."J2 Czym rna bye 
owo "nowe slowo" juz wiemy. Rosja rna doprowadzie do historycznego 
zjednoczenia Wschodu z Zachodem, do zjednoczenia ludzkoSci w jednll 
wielkll spolecznosc. Najpierw musi jednak wyzwolie si~ ze swego niewol
niczego stosunku do Zachodu i jego kultury, ktorego dwiema skrajnymi 
i przeciwstawnymi fonnami · byly okcydentalizm i slowianofilstwo, dwa 
partykularyzmy, obydwa jednakowo domagajllce si~ tworczego przezwy
ci~zenia. Rosja nie moZe si~ samookreSlie jako WschOd i przeciwstawie 
Zach odowi , winna bye wielkim Wschodo-Zachodem, nie murem lecz 
pomostem. Dzielo powszechnego zjednoczenia tOZsame b¢zie, twierdzi 
Bierdiajew, z totalnll emancypacjll, z wyzwoleniem wszystkich narodow 
spod wszelkich rodzajow ucisku i tyranii. Krolestwo Boze pod sztandarem 
wielkomocarstwowej Rosji zapanuje na zietni. "Rosja oswobodzicielkll 
narodow" - oto dewiza Bierdiajewowskiego mesjanizmu. Doda co prawda 
Bierdiajew, Ze "Rosja powolana do oswobadzania narodow byla zbyt 

. ~sto tyranem i dlatego wzbud~ wobec siebie wrogosc, i podejrzliwosc, 
ktore· my teraz musimy przezwyci~Zye", J3 ale jest to tylko zastrze:ienie 
ftlozofa, slepo wierzllcego w dziejowll misj~ swego narodu i poboine 
Zyczenie, nie wytrzymujllce konfrontacji z historycznymi faktami. Pierwsza . 
wojna swiatowa nie przyniosla oczekiwanego odrodzenia Rosji, a rewolu
cja przekrdlila je ostatecznie. ZWlltpienie w sens historii, w sens doczesno
Sci, w moZIiwosc zbudowania Krolestwa BOZego na ziemi i nowa, 
eschatologiczna wiara rodzily si~ wlaSnie pod wplywem konfrontacji 
"mesjanistycznej idei" z rzeczywistoscill rosyjskiej rewolucji i jej konsek
wencjami. 

III. "REWOLUCJA SOCJALNA JEST NIEMOZLIWA" 

"Rewolucja socjalna jest niemowwa - czytamy w pracy Bierdiajewa 
z 1907 roku - Moina jll sobie wyobrazie tylko jako zjawisko negatywne 
niczego nowego nie twofZllce ... ludzie mogll bye do niej doprowadzeni, ale 

. nie drogll dzialan spolecznych 0 charakterze konstruktywnym, lecz przez 

n TamZe, sir. 31. 

IS TamZe, sir. IS. 
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motywy religijno-mistycznej natury. Nowa spolecznose nigdy nie jest 
tworzona przez rewolucj~ socjaln~. Socjaldemokracj~ pcha do rewolucji 
mistyczna strona jej swiatopogl~du, to tu wlarnie zaczyna si~ chiliazm 
przeciwstawny chiliazmowi chrzeScijanskiemu, marzenie 0 tysi~cletnim 
kr6lestwie na ziemi, wszelako nie Chrystusa lecz boga innego."·<4 Frag
ment, choe poehodzi z dose wczesnego tekstu, wprowadza nas w sarno 
centrum Bierdiajewowskiej krytyki marksizmu i rosyjskiego komunizmu. 
Komunizmu, specyficznego, jak twierdzi Bierdiajew, zjawiska rosyjskiego 
nie da si~ zrozumiee, jcili traktuje si~ go jako fen omen wyl~cznie polityczny 
czy ekonomiczny. W rzeczywistoSci jest komunizm zjawiskiem 0 charak
terze gI~boko religijnym. Wskazuje juz na to sarna genea10gia komunizmu: 
" Idea komunistyczna, mimo, i;e dzisiaj skazuje na wygnanie i przesladujc 
religie i koScioly; jest pochodzenia religijnego i nawet chrzeScijanskiego. 
Komunizm nie zawsze byl ateistyczny i materialistyczny, mial bowiem 
przeszlose religijn~ i byl pogrllZony w i:yciu duchowym. Nalci:y sobie 
przypomniec, :i.e pierwszym, kt6ry wykrcilil jego granice, byl Platon, i;e 
komunizm opiera si~ na Ewangelii, istnial w pierwotnym chrzeScijanstwie, 
:i.e. odnajdujemy go w postaci religijnej w Sredniowieczu i w epoce 
Reformacji, ie Tomasz Morus, autor Utopii, jest przeciei czczony jako 
blogoslawiony przez KoSci61 Katolicki; i wreszcie, ie komunistyczne 
i socjalistyczne kierunki we Francji w pierwszej polowie XIX wieku 
przybraly, jeszcze w spos6b niejasny i nieskrystalizowany, charakter 
spirytualistyczny a nawet religijny",,5 Porywaj~ca masy sila komunizmu 
tkwi wlamie w jego naturze religijnej. Komunizm dlatego przeSladujc . 
wszystkie religie, poniewai sam jest religi~. Wykazuje wszystkie cechy 
kultu religijnego: pretenduje do rozwi~ywania ostatecznych problem6w 
i:ycia i smierci, tworzy wlasny katechizm, oferuje swym wyznawcom nowy 
system etyczny i totaln~ doktryn~ swiatopogl~dow~. "Ateizm komunis
tyczny nie jest wcale ruchem laickim, wolnomyslnym. Uwaia si~ za 
prawdziwy kult i nie dopuszcza do istnienia iadnego innego kultu obok 
siebie. Wymaga on religijnego uwielbienia proletariatu, niczym narodu 
wybranego przez Boga, ub6stwia kolektyw spoleczny powoiany do za
st~pienia zarazem czlowieka i Boga, kolektyw spoleczny, kt6ry staje si~ 
jedynym przedmiotem wartoSciowania moralnego i akt6w moralnych, 
przewodnikiem i tlumaczem wszelkiej prawdy. Komunizm stworzyl now~ 
moralnosc, kt6ra nie jest ani chrzeScijansk~ ani humanitam~. Posiada 
swoj~ ortodoksj~, teologi~, tworzy nowy kult, np. kult Lenina, swoj~ 
wlasn~ symbolik~, swoje swi~ta - czerwony chrzest i czerwony pogrzeb. 

14 N. Bicrdiajew: Sub specie aelernilalLr. Opyly fdo30/skije, $Ocjalnyje i lilieralurnyje 
(1900-1906), S-Petcrsburg 1907, str. 389-390. Cyt. m: L. Turck; Eschalologia i rewolucja w: 
"S.udia Filozoficznc", nr 2, 1971, str. 93. 

U M. Bicrdiajew: Problem komWlizmu, tlum. M. Rcutt, Warszawa 1937, str. 6. Wszystkic 
pozostalc cytaty z te~o dzielka oznaczal ~~ podajllc w nawiasie picrwsze titery tyturu (PK) oraz 
numer slrony. Druglc polskic wydanic: Warszawa 1981, Wydawnictwo "Zbliunia". 
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Komunizm posiada swoj~ dogmatyk~ obowhl:zuj",q dla wszystkich, swoj 
katechizm i skazuje herezje, ekskbmunikuj~c heretyk6w" (pK, 98). Jest 
now~ form~ idolatrii spolecznej, w miejsce odrzuconego Boga tworzy 
bogow falszywych, abstrakcyjnych, kt6rym oddaje czest religijn~. Komu
nistyczna propaganda i filozofia z lat 30-tych przypominaj", do zludzenia 
oryginalny system teologiczny, ktorego jedynym zadaniem jest obrona 
ortodoksyjnych, niepodwaZalnych prawd marksizmu-leninizmu. 

ZrOdla rosyjskiego komunizmu upatruje Bierdiajew w dwoch zjawis
kach, ktorych pol~czenie dalo w efekcie t~ specyficzn~ doktryn~ politycz
no-religijn~: w filozofri marksistowskiej oraz w falszywie ukierunkowanej 
rosyjskiej idei mesjanistycznej, oba poddaj~c zjadliwej krytyce. W mlodoSci 
naleial Bierdiajew do grupy tzw. "legalnych marksistow" i byl jednym 
z glownych jej teoretykow. Pierwsze jego prace - to nieudolne proby 
pol~czenia socjalnych idei marksistowskich z elementami systerpu neokan
towskiego. Wraz z radykalizacj~ rosyjskiego ruchu robotniczego po 
rewolucji 1905 roku gJowni przedstawiciele "legalnego marksizmu", 
a obok Bierdiajewa reprezentowali t~ gru~ m.in.: S. Bulhakow, 
M. Gerszenzon, P. Struwe (inicjator tego kierunku interpretacji marksiz
mu), S. Frank, P. Nowgorodcew, A. Izgojew, B. Kistiakowski oraz 
S. Kotlarewski, zaczynaj~ powoli przechodzic na pozycje idealistyczne, aZ 
do ostatecznego zerwania z marksizmem, ktorego wyrazem jest slynny 
almanach "Wiechi" wydany w 1909 roku. Podstawowe argumenty Bier
diajewowskiej krytyki marksizmu formuj'l si~ w tym wlasnie okresie 
i w pOzniejszych ksi'li:kach, mimo pogl~bienia i wszechstron1!iejszego 
rozwaZenia, nie ulegaj~ w zasadzie powainiejszym modyfikacjom. Za
znacz~, gwoli Scislosci, Ze krytyka marksizmu przeprowadzona przez 
autora Zrode/ ; sensu rosyjrkiego komun;zmu, w wielu aspektach nietrafna, 
pod innymi zaS wzgl¢ami zdezaktualizowana, interesuje mnie tu tylko pod 
k~tem swiadomosciowej metamorfozy "od mesjanizmu do eschatologii" . 

Newralgicznym, a zarazem decyduj~cym 0 filozoficznej wartosci, punk
tern doktryny Marksa jest, zdaniem Bierdiajewa,jej "Iadunek mesjanistycz
ny". Marksizm stanowi wspolczesn"" zsekularyzowan~ wersj~ i:ydowskiego 
chiliazmu. FUl1kcj~ narodu wybranego spelnia tu proletariat, ktory tei 
przejmuje wszystkie jego atrybuty: wolny jest od grzechu ekspioatacji, 
ktorym skazone ~ pozos tale klasy spolccme, jego czystosc moralna nie 
budzi w~tpliwoSci , zawacta jest w nim autentyczna istota czlowieka 
i ludzkoSci, zna ostateczn~ prawd~, demaskuje wszystkie iluzje falszywej 
swiadomosci, doprowadzic rna do powszechnej jednoSci i harmonii, etc., 
etc. Wraz z wkroczeniem proietariatu na dziejow~ aren~ zacz~ si~ rna 
nowa era w historii powszechnej. Zadnej z tych wlasnosci, twierdzi 
Bierdiajew, nie jest w stanie uchwycic obiektywnie ukierunkowana nauka. 
Tego jednak, czego nie potrafi zrobic nauka, moZe dokonac wiara. Metoda 
marksistowska niczym nie przypomina naukowej procedury badawczej, jej 
podstawowe zalozenia przyjmowane ~ na wiar~. W rzeczywistoSci mark
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sizm nie mowi 0 proletariacie jako realnej klasie historyc~ej , a 0 ponad
czasowej, abstrakcyjnej idei proletariatu. Empiryczne wlasnosci klasy 
robotniczej nie daj~ i:adnych podstaw do wiary w "id~" proletariatu . 
Marksizm, wyst~puj~cy oficjalnie jako doktryna materiaiistyczna, jest wi~ 
w istocie krypto-idealizmem. " Marksizm chce podporz~dkowae rzeczywis
tose idei, takiej »idei«, ktora gwalci i wypacza t~ rzcczywistosc" (PK, 30). 
Podobny kierunek krytyki marksizmu reprezentowali inni przedstawiciele 
"legalnego marksizmu"; S. Bulhakow, pofuiejszy wybitny teoiog prawo
slawny, pisal 0 "nowym Mesjaszu": ,,»Naroo wybrany«" , nosiciel mes
janistycznej idei , alba - zeby posluzyc si~ tenninem chrzeScijanskich 
sekciarzy - »naroo swi~tych« zostal w marksizmie zast~piony przez 
wybran~ kla~ spoleczn~, kla~ obdarzon~ specjaln~ dus~ i obarczon~ 
szczegoln~ misj~ , mesjanistyczne powolanie przestalo zaIeZec od wewn~trz
nego samookreSlenia, a stalo si~ atrybutem przynale:inosci klasowej, 
efektem stanowiska zajmowanego przez proletariat w procesie spolecznej 
wytworczosci. Odpowiednio rola Szatana i Beliala przypadla klasie kapita
listow, uznanych za poslancow metafizycznego zia, czy Scislej, zaj~li oni 
w swiadomoSci socjalistycznej miejsce tych ostatnich z uwagi na zawodowy 
zmysl gromadzenia bogactw. Mesjanistycznym m<;kom i, w nast@stwie, 
zgryzotom, odpowiada tu nieuchronna i - zgodnie z teori~ zubozenia 
- stale wzrastaj~ca pauperyzacja mas, ktora prowadzi do zaostrzenia 
antagonizmow klasowych ana odpowiednim etapie przerasta w rewolucj~ 
socjalnll".16 Marksizm, sam maj 'lC pretensje religijne, z wi~ksz~ wrogoScill 
odnosil si~ do chrzeScijanstwa niz do kapitalizmu, choe jedynll pozytywn~ 
jego stron~ stanowila wlasnie czyse krytyczna, kt6rej przedmiotem byla 
bur:iuazyjna rzcczywistosc dziewi~tnastowiecznego spolecze,nstwa. " Mark
sizm byl patologill a nie fizjologill ludzkiego spoleczenstwa, odkrywal 
choroby spoleczne i wiele prawdy 0 nich powiedzial, lecz nonnalne, zdrowe 
funkcje spolccznego organizmu pozostaly dla niego nieznane".17 

W rewolucji rosyjskiej proletariacki mesjanizm marksistowski spotkal si~ 
i polllczyl z narodowym mesjaniznlem rosyjskim. Genealogia tego drugIego 
nurtu si~ga Wieku XVI, kiedy to mnich Filoteusz z Pskowa wymysla id~ 
Moskwy jako Trzeciego Rzymu, obwoluj~c cara Wasyla III ,jedynym 
basileusem wszystkich chrzeScijan. Wszelka wladza chrzeScijanska podlega 
jego panowaniu". Kontynuacjll nieziszczonej idei Trzeciego Rzymu jest, 
Slldzi Bierdiajew, T rzccia Mi~dzynarod6wka, I~c~ca doktryn~ i symbolik~ 
marksistowskll z atrybutami narodowego mesjanizmu rosyjskiego. "Bol
szewizm jest ostatnim wcieleniem rosyjskiego mesjanizmu, wcieleniem 
ateistyczn ym: wierzy on, Ze swiatlo idzie ze Wschodu i ze pochodnia 
rewolucji rosyjskiej rozswietli bUrZuazyjne mroki Zachodu. Naroo rosyjski 

.6 S. Bulhakow: Dwa gratia. Moskwa 1911. l. 2, slr. 116-117. Cyt. za: L. Turek. dz.cyl., 
&lr. 90. 

" M. Bierdiajew: Marb i2m I religia, Paris 1969, slr. 33. 
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rue zrealizowal swojej starej idei Trzeciego Rzymu i Rosja cesarska 
ruezmiernie oddalila si~ od tej idei. A zamiast Trzeciego Rzymu zrealizowa
la Trzecill Mi~zynarodowk~. B~llC z gruntu rewolucjll narodowll, 
rewolucja rosyjska podj~la idee proletariackie, rni~dzynarodowe. Religia 
komunistyczna, ktora nie jest pochodzenia rosyjskiego, zalamuje si~ 
w fonnach rosyjskiej mySli religijnej. MySli, ktora poiega przede wszystkim 
na oczekiwaniu wypelnienia si~ Krolestwa BOZego na ziemi" (PK, 29). 
MySli, dodajmy, ktorej glosicielem byl wczesruej sam Bierdiajew. Chilias
tyczne podloZe rewolucji rosyjskiej sprawia, Ze naukowe i obiekt}rwne 
pierwiastki marksistowskie kierujll ill rewolucjll w znacznie mlliejszym 
stopniu ruz elementy rnistyczne i religijne. Gdyby nawet przyjllc, iz cele, 
jakie stawia sobie rewolucja Sll pozytywne i godne urzeezywistnienia, Ze jest 
ona w stanie wzniesc si~ ponad destrukcj~ i zniszczenie starego porzlldku 
i w jego miejsce stworzyc nowy, sprawiedliwy lad spoleczny, to i wowczas 
pozytywna wartosc zadania ulee musi zniweezeniu z powodu srodkow, 
jakimi posluguje si~ rewolucja. Nie moma do dobrych celow dllZYc za 
pomocll zlych srodkow, gdy tak si~ dzieje, dialektycznemu przeistoczeniu 
podlegajll same cele, w roiejsce wartosci wst~pujll pseudowartoSci i an
tywartosci. "Nigdy wolnosc rue zrealizuje si~ poprzez przemoc, braterstwo 
przez nienawisc, pokoj przez krwawll wojn~... Jesien rewolucji rugdy nie 
jest podobna do jej Wi osny".18 . 

Bierdiajewowska polernika z marksizmem i komunizmem nie jest 
zaciekle jednostronna. Rosyjski filozof dostrzega w komunizmie rowniez 
pozytywne aspekty; jeden z rozdzialow Problemu komunizmu nosi wr~cz 
tytul: Prawda iJalsz komunizmul9• W czym zawiera si~ owa " komunistycz
na prawda"? Przede wszystkim, jak to rna miejsce rowniez w marksizrnie, 
jest to prawda negatywna, w postaci krytyki burruazyjnej cywilizacji 
i stosunkow panujllcych w kapitalistycznym spoleezenstwie. Nastwnie zaS 
caly szereg prawd.pozytywnych, POCZllwszy od idei "planowej, zorgartizo
wanej gospodarki", poprzez podniesienie wartosci pracy w Zyciu jednostki 
i spoleczenstwa, odrzucenie "supremacji czlowieka nad czlowiekiem", 
skonczywszy na dlli:eniu do wyeliminowania podzialu spoleczenstwa na 
klasy i zasillpieniu go repartycjll zawodowll. Wszystkie jednak "prawdy" 
komunizmu Sll niczym w por6wnaniu z falszem przezen ugruntowywanym. 

II N. Bierdiajew: Carltwo DuCM i carl two Kiesarija, Paris 1951, str. 76. . 
It Krytycznc telr.sty Bicrdiajewa pisane w trakcic rewolucji 1917 roku i bezposrednio po 

przymusowym opuszczeniu ojczymy SlI rzeczywiScie nieprzejednanic wroJPc, nami~Lnc, zacickle 
lIZ do przesaily, rue by moma - bezkrytycznc, rescnLymcnLalnc. PoiniejSlA ctnigracyjna 
polemika z marlr.silll'lcm I komunizmcm jest jui macznic rozwaZnicjsza, chlodniejsza w ferowa
niu ooen, a tym samym wszcchsLronniejsza i rzeLelniejSlA. W swojej liIozoficznej 8uLobiografii, 
zapewnc pod wplywem doci nkiiw ze strony przedstawicicli skrajruc prawicowej " bialej emig
racji", zarrucajllcych mu w~cz sianie "bo1szewickiej propagandy" (tak, Lalr.!), Blerdiajew pisal: 
" Mog{: uznac pozytywny SCD 8 rewolucji i socjalne rezulLaty rewoluc,ii, mOg{: widzice wiele 
j>?zyLywnego w samcj sowieckicj zasadzie, mog~ wierzyc w wielkll mlsj~ narodu rosyjskiego 
I jednoczeSnie odnosic si~ kryLycznic do wielu ~nan rosyjskiej wladzy, mog~ z nieprzcjed
nanll wrogoScill odnosic si~ do ideologiczneJ dykLatury"; Samopoznanije. Opyt filo!lOfskoj 
awtobiografii, Paris 1949, str. 371. 
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o ile "prawdy" komunizmu mialy natur~ spo1ecznll. 0 tyle "falsz" jego rna 
charakter duchowy. a SciSIe - antyduchowy. an tychrzeScijanski. Mit 
chrzeScijanski w interpretacji Bierdiajewa jest mitem Bogo-czlowieka, 
posiada dwa nieoddzielne aspekty: boski i ludzki. Renesansowy humanizm 
odrzucil z tego mitu polow~ - mit boski, zachowujllc jedynie mit ludzki. 
"Dialektyka humanistyczna, odrzucajllc Boga, zachowala jednak w czlo
wieku to podobienstwo BoZe, na ktorym polegala wartosc czlowieka. I ten 
wlaSnie moment wylozony byl z niezwykl:t silll i ostroScili w filozofli 
antropologicznej Feuerbacha, ktory odrzuca Boga, zmienia teologi~ w ant
ropologi~, ale jeszcze pozostawia czlowiekowi jego boski charakter" (PK, 
36) (Do tego wlltku dialektyki humanizmu powr6c~ jeszcze w nast~pnej 
~Sci). Marks, przyswajajllC sobie wszystkie ateistyczne argumenty autora 
Wyk/adOw 0 istocie chrzescijailstwa, idzie znacznie dalej niz Feuerbach 
w swojej negacji mitu teocentrycznego. Odrzuca nie tylko Boga, ale 
i czlowieka, wstawiajllC w ich miejsce abstrakcyjnll id~ kolektywizmu 
spolecznego; antropocentryzm zostaje zaslllpiony przez socjocentryzm, 
a raczej "proletario-centryzm". Negacja Boga pocill&a za sobll unicest
wienie czlowieka, uwielbienie kolektywu - nienawise do jednostki. An
tyhumanizm komunizmu -c- to wlaSnie najwi~kszy falsz tej doktryny. 

W swiadomoSci rosyjskiej problem ten przyjiP inny wymiar, byl od
powiedzill na nieudane proby teodycei. AteiSci rosyjscy; widZllC, i;e ,swiat 
stworzony przez Boga jest pelen niesprawiedliwoSci, zIa, cierpienia i ucisku, 
odrzucili Boga z pobudek moralnych. Szukali Krolestwa Bozego na ziemi, 
ale bez Boga i przeciw Bogu. Dlatego tei bolszewicka rewolucja ze swym 
mesjanistycznym patoserD, z nadziejll na rychle zbudowanie nowego spra
wiedliwego ustroju spolecznego znalazla talc podatny grunt w Rosji. "W 
swoim najgl~szym aspekcie ateizm rosyjski moglby bye streszczony w na
st~pujllcym paradoksie: »Naleiy odrzudc Boga, aby wreszcie Krolestwo 
BoZe bylo zrealizowane na ziemi«(" (pK, 83). Jedyn:t rcainll przeciwwag~ dla 
rosyjskiego komunizmu widzi Bierdiajew w chrzeScijanstwie. Lecz nie moZe 
to jui bye, jego zdaniem, chrzeScijanstwo historyczne, kierujllce si~ mesjanis
tycznymi ideami, poszukujllCC Krolestwa Bozego na ziemi. Tylko nowy, 
eschatologiczny, wykraczajllCY poza histori~ chrystianizm jest w stanie 
skutecznie bronie autentycznych wartoSci i prawd brutalnie zdeptanych 
przez ateistyczny komunizm. Tylko na gruncie takiego chrzeScijanstwa 
znajduje rozwillZanie "fatalny konflikt" mi~zy osobll i spoleczenstwem, 
konflikt, ktory ,,komunizm r0zwillZUje przez ostateczne stlumienie osoby". 

IV. "HISTORIA JEST JEDNYM WIEL~IM CHYBIENIEM" 

Wspomnialem, Ze drugim, obok "doswiadczenia" rewolucji rosyjskiej, 
motywem sklaniajllcym Bierdiajewa do porzucenia "rosyjskiej idei", jako 
idei mesjanistycznej, byla jego caloSciowa wizja historiozoficzna. Wnioski 
wycillgni~te z namys~u nad dziejami powszechnymi odbily si~ wyrainie na 
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koncepcji ftlozofii histori i Rosji, spowodowaly, Ze zostala ona skorygowa
na i uzupelniona perspektYWll eschatologicznll i to w taki sposbb, iz nowy 
plan eschatologiczny stal si~ planem najistotniejszym. Z punktu widzcnia 
Bierdiajewowskiej ewolucji intelektualnej najwamiejszym fragmentem jego 
ftlozofii dziejow wydaje si~ bye jego krytyka renesansowego humanizmu 
zjawiska, ktore stanowi "sil~ nap¢owll" calej epoki nowoiytnej . Pierwo
tny, tkwillcy swymi korzcniami jeszcze w Sredniowieczu, wczcsnorenesan
sowy humanizm czcrpal z dwoch irooel, z antyku i chrzeScijanstwa. 
Odrodzcniowa wiara w samoistne sily czlowieka sprawila, Ze czlowiek 
POCZllI odsuwae si~ od Boga, odrywae od duchowego, religijnego centrum 
bytu. Odkryty zostal swiat czysto ludzki. Zrywajllc z jednym ze swych 
irooel humanizm przeszedl w stadium degeneracji, zrywajllc z chrystianiz
mem, zrywal jednoczesnie z hellenizmem i niszczyl czlowieka podwojnie, 
burzllc jego podstawy antyczne i chrzeScijanskie. odwr6cenie si~ od Boga 
spowodowalo, Ze zainteresowania czlowieka skupily Sf~ na dw6ch sferach: 
na jego wlasnym ludzkim swiecie i na swiecie przyrody. Ujawnila si~ 
tragiczna dialektyka Renesansu, okazalo si~ bowiem, Ze "stanowisko 
czlowieka bez Boga i przeciw Bogu, oraz negacja obrazu i podobienstwa 
bozego w czlowieku prowadzi zawsze do negacji i upadku samcgo 
czlowieka".20 Owa immanentna humanizmowi antynomicznosc polegala 
wi~ na tym, ze z jednej strony humanizm wyzwolil tworcze sily czlowieka 
i umocnil jego indywidualnosc, z drugiej zas, przcnoszllc punkt ci~zkoSci 
z wewn~trznego osrodka na zewn~trzne peryferie, oderwal czlowieka 
przyrodniczego od duchowego, oddalil si~ od wewn~trznego religijnego 
sensu iycia, od gI~bokich, ontologicznych podstawnatury czlowieka. 
Odrzucil W czlowieku obraz i podobienstwo Boze, a tym samym ponizyl 
go, z dziecka BOZego czynillc go dzieckiem przyrody. Lapidamie ujmujllc 
istot~ dialektyki humanizmu: PocZlltkowa autoafinnacja doprowadzila do 
samounicestwienia. Cala epoka nowoiytna stoi pod znakiem tej dialektyki , 
polegaj llcej na objawieniu nowych tworczych zasad i ich wewn~trznej 
negacji(Juz na jej progu jednak wybucha bunt przeciwko humanistycmym 
ideom. Przcnikni~ta gennanskim duchem Refonnacja byla przcde wszyst
kim protestem i zaprzcczeniem, silll destruktywnll, niezdolnll do samodziel
nej tworczoSci. Odrzucila samoistnose czlowieka i jego wolnosc, na miejsce 
ktorej wprowadzila ide~ nieskonczonej laski boskiej. Obnaiyla slaboSci 
i braki renesansowego humanizmu , ale byl to jej jedyny pozytywny 
rezultat. Buntowniczosc protestantyzmu pogl~bila tylko rozpoczynajllcy si~ 
kryzys i przyspieszyla proces rozklad u. 

Racjonalizm kolejnego okresu, okresu Oswiecenia, wiara w samowystar
czalny rozum ludzki zatarly zwillZek z wyzszym rozumem, ktory IllCzyl 
czlowieka z boskim kosmosem. "Epoka »oswiecenia« jest to taka epoka 

20 N. Bierdiajew: Smys! istorii, dz. cyt., Slr. 35. Zob. szerzej: C. Wodzilisk.i : llistoria 
i e.Jchatologia, dz.cyt., str. 87-102. 
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w Zyciu kaZdego narodu, kiedy ograniczony i sarnoistny rozum ludzki 
stawia siebie wyZej od tajemnic bytu, tajemnic Zycia, tych boskich tajemnic 
Zycia, z ktorych wyplywa, jak ze swoich zrOdel, cala kultura i Zycie 
wszystkich narodow na ziemi".21 Filozofi~ historii, zYWll w tradycji 
chrzeScijanskiej zastllPil historyzm, na gruncie ktorego zrozumienie dziejow 
czlowieka i swiata nie jest moZliwe. Rewolucja francuska konczllca okres 
OSwiecenia byla koJejnym doswiadczeniem tego, co w Renesansie zdarzylo 
si~ w sztuce i nauce, a w Oswieceniu w sferze rozumu. Teraz na arenie 
spolecznej data o . sobie znac niepoharnowana wiara we wlasne sHy, 
w moZliwosc przeobraienja swiata i spoleczenstwa. Oderwana od ducho
wej podstawy udac si~ nie mogla. Renesansowy zwrot ku przyrodzie 
rowniez okazal si~ zgubny w skutkach. Poczlltkowy entuzjastyczny stosu
nek poznawczy do przyrody zmienH si~ w 4dz~ jej podboju i totalnego 
podporzlldkowania. Alienacj~ czlowieka wzgl~dem przyrody przyspieszyla 
kolejna rewolucja, tym razem techniczna, wprowadzajllca w Zycie spolecz
nc nowy zniewalajllcy czlowicka element - maszyn~. 

Tendencjll ogolnll, ktora wyznaczyla kierunek nowozytnej historii byl 
proces przechodzenia od konkretu do abstraktu. Podczas ewolucji humani
stycznych zasad nast~puje odrzuC'enie konkretnej duchowej rzeczywistosci, 
ktorej wszystkie skladniki ~ hierarchicznie powillzane, na rzecz abstrakcyj
nej romorodnoSci, przeistaczajllcej harmonijnic uporzlldkowanll struktur~ 
w zbior niezalemych, odizolowanych od siebie atomow. Tendencji tcj 
w skrajnie romych fonnach dali wyraz dwaj geniusze epoki wspolczesnej, 
Karol Marks i F ryderyk Nietzsche. Ich filozoficzne odkrycia zdemas
kowaly doszc~tnie zludzenia humanizmu, po nich niemoZliwa jest juz 
wiara w renesansowe idee. "Abstrakcyjny ind ywidualizm i abstrakcyjny 
kolektywizm zrodzila jcdna i ta sarna przyczyna - oderwanie czlowieka od 
boskich podstaw Zycia, oderwanie go od konkretu".u Nadczlowiek 
u Nietzschego i kolektyw u Marksa zastllPily "zagubionego Boga" 
i jednoczesnie, dzialajllc z dwoch rMnych stron, zgnioUy ludzkll in
dywid ualnosc. Destr kcja zycia jednostkowego byla Seisle sprz~zona 
z rozkladem spoleczenstwa. Technicyzacja i mechanizacja zycia doprowa
dzila do rozkladu organizrnow spolecznych, do zniszczcnia calcgo or
ganicznego i socjalnego ,kosmosu, w ktorym wszystkic cz~Sci podporzlld
kowane ~ duchowemu centrum. Zycie kosmiczne jest Zyciem hierarchicz
nym. Naruszenie hierarchii w Zyciu spolecznym pocillga za sobll proces 
atomizacji , a nast~pnie alienacji poszcz.egolnych cz~sci organizIDu, co 
konczy si~ rozbiciem calej struktury. Wyalienowany i osarnotniony w tej 
sytuacji czlowiek poszukuje nienaturalnych wi~zi spolecznych w sztucznie 
spreparowanym kolektywie. Na tym wlasnie zbudowana jest falszywa 
wiara socjologizmu, usilujllcego w miejsce konkretnej rzeczywistosci his
torycznej wprowadzic spoleczny abstrakL 

21 Tami:e, SIr. 12. 

21 M. Bieniiajew: Nowe ~redniow~cze, dz.cyt., sir. 49. 
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Tragiczna dialektyka Renesansu dobiega swego konca w pierwszych 
latach xx wieku, ldedy to kryzys staje sj~ totalny, daje si~ zaobserwowac 
we wszystldch dziedzinach. Kres Renesansu jest zarazem koncem calej 
epold historycznej, calej nowoZytnej historii. przesilenie przenikn~lo do 
wszystldch sfer Zycia, nie oparl mu si~ i:aden fragment rzeczywistoSci. Iluzje 
humanizmu zostaly rozwi'lzane, lecz narodzily si~ nowe zludzenia, rownie 
falszywe i niebezpieczne. Prymat Zycia gatunkowego nad Zyciem in
dywidualnym, destrukcyjna idea post~pu, unieestwiaj'lca szcz~Scie jed no
stkowe w imi~ miraiu przyszlego szcz~cia ludzkoSci, nacisk pozytywizmu, 
naturalizmu i teorii srodowislca spolecznego, kult rozumu i wiara w ab
solutn'l moe nauld, totalitame i imperialistyczne d;p;enia wielldch mo
carstw - to tylko kolcjne formy falszywej swiadomoSci. 

Epoka "wielldego chybienia"; przypomina w~i:a poi:eraj'lcego swoj 
wlasny ogon - jej wytwory zwracaj'l si~ przeciwko niej sarnej i groi'l 
sarnozaglad'l. Wskaimy raz jeszcze istot~ tego procesu: humanizm zamiast 
wzmocnic, oslabil czlowieka - talde jest paradoksalne rozwi~ie historii 
nowozytnej. Samoutwierdzaj'lc siebie, czlowiek zagubil si~ w sobie. POCZ'lt
kowa bezgraniczna wiara we wlasne sily tworcze obrocila si~ w koncu 
w przekonanie 0 calkowitej niemocy. SwiadomoSc bezsiinoSci, totalnego 
flash, gl~boldego rozczarowania i rozgoryczenia to klimat dozywaj'lcej 
swych ostatnich dni epold wspolczesnej. "Na kai:dej linii nowej historii 
mozemy odnaleZc to rozczarowanie: nie urzeczywistnilo si~ nic z d~n 
nowoiytnoSci, ani w dziedzinie poznania - w nauee i filozofii, ani 
w dziedzinie tworczoSci ar:tystycznej, ani w dziedzinie Zycia politycznego, 
ani w dziedzinie zycia ekonomicznego, ani w sferze realnej wladzy nad 
przyrodll."23 "Chybienie" humanizmu jest jednak nieuniknionym doswiad
czeniem ludzkoSci. Czlowiek musial dogl~bnie przezyc epok~ Renesansu, 
aby przekonac si~, ie sam zdolny jest tylko POgfllZyc si~ w nicoSci. M usial 
doswiadczyc wolnoSci, aby w wolnoSci zwr6cic si~ ponownie ku Bogu. Na 
tym polega sens humanizmu. 

Dzieje powszecbne w historiozoficznej koneepcji Bierdiajewa okazuj'l si~ 
kolejami nast~pujllcych po sobie upadkow. Nie zrealizowalo si~ nic 
z ambitnych ludzkich zamierzen, Zaden eel nie zostal realnie osi'lgni~ty. 
Wielldm chybieniem byla kultura, flaskiem zakonczyla si~ cala epoka 
nowozytna, wszystko wskazuje wi~ na to, ze rowniez sarna historia "udat 
si~" nie moZe. "Wszystko, co historia zdolala zrea1izowac jest szeregiem 
potwomych upadkow ... W Zyciu historycznym ludzkoSci nie zdarza si~ 
nigdy, by zamierzenia czlowieka byly zrea1izowane wedlug jego woli."24 
Dlaczego talc si~ dzieje? ~ 

W swiadomosci europejsldej XVIII i XIX wieku jednll z wai:niejszych rol 
odgrywa idea post~u. Zaklada ona ostateczny eel procesu h!storycznego, 

r 	 U N. Bierdiajew: Smy81 utoril. dz. cyt., ste. 213. 
M M. Bierdiajew: Nowl! Sredniowieczl!. dz. cyt., str. 42. 
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moZliwy do urzeczywistnienia w jakiejs odleglej epoce, w ktorej wszystkie 
problemy zostanll rozwillzane. W wizji tej, epoki poprzedzaj~ epok~ 
ostatnill stanowill jedynie narz~zie do jej realizacji, wszystkie pokolenia 
pracujll na rzecz szcz~a pokolenia ostatniego. Terainiejszosc jest srod
kiem dla przyszloSci. Poczlltkowo transcendentny eel · doktryny postwu 
ulegl sekularyzacji i stal si~ immanentnym eelem historii. Idea postwu 
w swej dziewi~tnastowiecznej wersji zaklada wi~c rozwillzaflie zagadki 
dziejow wewnlltrz samej historii. Dzi~ki wnikliwej analizie, ~dzi Bier
diajew, dostrzec moma bez trudu, jak niemoralna i antyludzka jest ta 
koneepcja. Przyszlosc nie rnoi.e stanowic odkupienia terainiejszoSci, nie 
wolno budowae iluzorycznego szc~Scia przyszloSci na nieszc~Sciu terai
niejszoSci . Nauka 0 postwie byla idCll wieku humanizmu, wierny juz, jak 
zdewaluowaly si~ te idee. W rzeczywistosci historycznej nie dokonuje si~ 
Zaden postw , niejednokrotnie przeciez kultury i cywilizacje staroiytne 
staly na znacznie wyzszym poziornie od tych, ktore nastllPily pomiej. 
Heglowska fIlozofia dziejow jest stanowiskiem falszywym, nie rnyli si~ 
jednak co do jednej kwestii. Historia, aby byla proeesem sensownym, musi 
bowiem mice swoje zakonczenie, musi zmierzae do jakiegos eelu. Roz
willzaflie zagadki dziejow, zrozumienie historii zaklada w sposob konieczny 
perspektyw~ eschatologicznll. Kolejne chybienia dziejowe narzucajll fllozo
fri historii taq oto konkluzk w obr~bie samej historii nie rna ona swego 
rozwillzania. Ostateczny eel, ku ktorernu zmierza, musi bye eelem metahis
torycznym, eelem transcendentnym. Tylko przekroczenie historii, prze
kroczenie czasu, przekroczenie 'granic swiata nadaje sens dziejom ludzko
Sci. Owym absolutnyffi zadaniem dziejowym jest wedlug Bierdiajewa 
realizacja Krolestwa Bozego, lecz nie jest to Krolestwo Boze na ziemi, 
o ktorym marzyl autor FilozoJii wo/nego ducha w okresie "mesjanistycz
nym". "Wszystko, co mija, jest jedynie symbolem. Historia rna przede 
wszystkim symboliczne znaczenie, pelna jest innej, boskiej rzeczywistoSci. 
Symbolizm historii swiadczy 0 niemozliwoSci realizacji Krolestwa Boi.ego 
wewnlltrz samej historii."25 Dzieje tego swiata ~ jedynie drogll do swiata 
innego, eel historii, Krolestwo Bore, more lei.ee tylko poza jej granicami. 

Jaki ksztalt przybierze teraz, po gorzkich rozczarowaniach, ktore 
przyniosly wydarzenia zwillzafle z rewolucjll 1917 roku oraz namysl nad 
sensem dziejow powszechnych, "rosyjska idea"? 

V. "ROSYJSKA IDEA JEST ESCHATOLOGICZNt\ IDEt\ 

KR6LESTWA BOZEGO" 


Zadanie, ktore stawia przed sobll Bierdiajew w Rosyjskiej idel, wzbudzi
loby z pewnoScill natychmiastowy sprzeciw i dezaprobat~ ze strony kaZrle
go wspolczesnego historyka filozofri czy pozytywisty zajmujllccgo si~ 

2S N. Bierdiajew: Filruojja nlerawlerutwa. Puma k nietirugam po :JOcjalnoj /i/osofJi. Berlin 
1923, sir. 231. 
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fIlozofill historii. N a pierwszej stronie tej pracy czytamy: " Interesowae 
mnie b¢zie nie tyle pytanie 0 to, czym byla Rosja, ite raczej 0 to, CO 

Tworca zamyslil w OOniesieniu do Rosji, umyslowy obraz narOOu rosyj
skiego, jego idea". Do uzyskania takiego "umyslowego obrazu narcdu" 
konieczne jest wyselekcjonowanie z olbrzymiej iloSci faktow historycmych 
oraz idej, tych zdarzen i mysli, ktore wydajll si~ dla danego narOOu 
najbardziej "doniosle i swoiste". Przede wszystkim jednak rozstrzygn~e 
trzeba problem, jaki okres historycmy moglby bye pOOstawll do najlep
szego i najwszechstronniejszego zbadania "idei narOO u". Dla Bierdiajewa 
nie ulega w~tpliwoSci, Ze takim okresem w historii rosyjskiej sarno

, swiadomosci jest wiek XIX, " wiek mysli i slowa; a jednoczesnie wick 
pot~Znego rozlamu, wamego dla Rosji, jako wewn~trme wyzwolenie 
skumulowanych duchowych i socjalnych poszukiwan... Szczegolne macze
nie XIX wieku polega na tym, Ze po dlugim okresie skostnienia i bezplOO
nosci, udalo si~ w koncu narOOowi rosyjskiemu wyrazie siebie w slowie 
i mysli i to w bardzo trudnej sytuacji braku wolnosci" (RI, 3-4). W wieku 
XIX budzll si~ w Rosji z uspienia przeogromne sily duchowe, powstaje 
autonomicma mysl rosyjska. Nie dzieje si~ to jednak bez pewnego bodica 
zewn~trznego, ktorym jest w tym wypadku ldasyczna filozofia niemiecka 

, z Heglem na czele. Rol~ tego ostatniego w rozwoju mysli rosyjskicj 
porownuje Bierdiajew z rolll, jak~ dla patrystyki OOegral Platon, a dla 
scholastyki Arystoteles. Trudno nie uznae slusmosci twierdzenia, ze wiek 
XIX byl dla Rosji, zwlaszcza dla jej kultury duchowej , epoq szczegoln~. 
Truizmem jest teza, ze rosyjska literatura, mozofia, sztuka z tego okresu 
- to zjawiska nale4ce do najbardziej m anych i cenionych w kulturze 
europejskiej. Wybor Bierdiajewa pada na wiek XIX jeszcze z jednego 
istotnego powodu. Jest to bowiem okres, kiedy rodzi si~ i przechOOzi 
wszystkie stadia rozwojowe rosyjska inteligencja - " rosyjski fenomen 
narOOowy" , niespotykany, w tym sensie jaki nadaje mu autor Rosyjskiej 
idei, w i:adnym innym kraju. Inteligencja rosyjska nie ma charakteru klasy 
spolecznej czy grupy zawOOowej , co nastr~za duze trudnosci dla marksis
towskich interpretacji, jest ~awiskiem sensu stricto ideologicznym. UcieleS
nia w sobie wszystkie pOO stawowe ccchy strukturalne rosyjskiej mysli , jej 
dzieje - to historia " rosyjskiej idei" i rosyjskiej samoswiadomosci. 
"W strukturze psychicznej warstwy oswieconej XIX stulecia widzimy 
wylaniaj llce si~ rysy typowe, rzucajllce na nill charakterystycme swiatlo: 
wykorzenienie, zerwanie z teraZniejszoSci~, swiadomosc przepaSci, 00
dzielaj~cej t~ intelektualnll klas~ 00 narOOu z jednej strony, a z drugiej 00 
wladzy, eschatologizm w sensie atrybutu duszy niezalemej 00 wiary 
religijnej, (eschatologizm na poly religijny, na poly spoleczny), oczekiwanie 

. katastrofy i konca, maksymalizm, brak zrozumienia hierarchii historycm ej 
gradacji, tehdencje do OOrzucenia znaczenia wzgl¢noSci i w konsekwencji 
transpozycja wzgl¢nego w absolutne, specyficzna forma ascetyzmu, 
pogarda dla dobr tego swiata i enot bUrZuazyjnych , wrcszcie pragnienie 
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, 
realizacji Prawdy w i)'ciu, a przede wszystkim w zyciu spolecznym. Rysy te 
odnajdujemy we wszystkich pr~dachideowych, nawet najbardziej sobie 
przeciwnych" (PK, 58). Nie tylko tam, niemal bez wyj~tku, choe z pew
nymi modyfikacjami, b¢~ one konstytuowaly Bierdiajewowsk~ "rosyjsk~ 
idet:". Jest Rosyjska idea opowieSci~ 0 losach rosyjskiej inteligencji, 
pi~knym opisem jej narodzin, przemian i upadku. Jest swois~ epopej~ 
fi1ozoficzn~, ktorej bohater juz nie istnieje, bezpowrotnie odszedl w prze
szlosc. Ale to temat do osobnej refleksji. 

Na intelektuaInej mapie XIX-wiecznej Rosji wybijaj~ si~ na plan 
pierwszy szczegolnie dwa zjawiska: slowianofilstwo i okcydentalizm. 
Bierdiajew podkrdla ich wag~ rowniez dlatego, i:e stanowi~ istotny punkt 
odniesienia dla jego wlasnej interpretacji "rosyjskiej idei". Oba kierunki, 
twierdzi auta r Sensu Iworczosci. domagaj~ si~ przezwyci~zenia,poniewai: 
w swej historycznej formie ulegly dezaktualizacji. W duzej mierze tez 
rozpowszechnialy falsZYWIl ideologi~, ZIe pojmowaly miejsce Rosji w swie
cie. Slowianofile, kochaj~c Rosj~ jak matk~, idealizowali jej histori~, 
tworzyli falszyw~ tradycj~, okcydentaliSci, kochaj~c Rosj~ jak dziecko, 
ideaIizowaIi z kolei cywilizacj ~ zachodni~, nie dostrzegaj~c Zadnych 
wartoSci w rodzimej kulturze. Sporo miejsca poswi~a Bierdiajew krytyce 
siowianofilskiego " falszerstwa historii" i dochodzi do podobnych wnios
kow jak wsp6lczesni badacze tego zagadnienia. "Istota ich (tj. slowiano
mow) post~powania - pisze Alain Besan~on - jest nast~puj ~ca. Bodice ich 
myslenia, problematyka, idee przewodnie pochodZll z europejskiego Za
chodu, z Zachodu pochodzi rowniez to, co najwamiejsze - nacjonalizm. 
lch problem stanowi zaimportowanie nacjonaIizmu przy rownoczesnym 
zatarciu wszelkich swiadcZllcych 0 imporcie sladow. NaIei)' unarodowic 
nacjonalizm niemiecki, tak aby zdawalo si~, Ze dobywa si~ on z gl~bi 
narodu rosyjskiego jako twor rdzenny, nosnik wartoSci. NaIezy wyposai:yc 
t~ nowosc kulturaIn~ w dawn~ trad ycj~. Poniewai: pozycj~ nacjonalizmu 
jest opozycja, trzeba przeciwstawic Rosj~ Niemcom i Zachodowi Europy, 
posluguj~c si~ argumentami niemieckimi i zachodnimi, obr6conymi prze
ciw Zachodowi i nie odwoluj~c si~ do ich rzeczywistych irOdel. Calkowicie 
brakuje w pismach slowianofil6w powolywania , si~ na kogokolwiek 
i cytatow. Doprowadzilo ich to do stworzenia we wszystkich dziedzinach 
fikcyjnej rzeczywistoSci, fikcyjnej historii, fikcyjnej religii i fikcyj nej polity
ki. .. Slowianofilskie falszerstwo historyczne przcdstawia rzeczywistosc 
wyobrazon~ jako t~, ktora jest juz w Rosji spelnioria." 20 Wyidealizowana 

20 A. Besan~n: Edukacja religijna Rosj/, Hum. E. Szot-Sobstel, "Znak", or 327, 1981, 
str. 1207,121 8. Trudno jednak przyznae slusznosc tak iemu generalizuj~cemu twierdzeni u autora 
tej rozprawy: .. W Rosji bliiSze danym historycznym jest rozumowanie raczej kategoriarni 
importu idei ni l kalcgori ami autonomicznego kryzysu. W Rosji byla reli~a, ale nigdy ni e bylo 
miejscowej myAli religij nej. Upadek KoAciola datuJe si~ od dawna, jeieli kiedykolwiek moma 
bylo moW\c 0 rozkwide. Rewolucja Piotra I sp rowadza kler do slanu kasty, a misj~ KoSciola do 
funkcji Panstwa. Zyde religijne, orlodoksyjne lub heterodoksyjne, jest podsycane przez 
podmuchy z Zachodu, luitolickie, protestanckie, pietystyczne, athonislyczne ... Ideologia w~-
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slowianofilska koncepcja "swi~tej Rusi" jest dla Bierdiajewa powaZnll 
kontrpropozycjll jego wlasnej historiozoficznej wizji Rosji. Mirno ostrej 
polemiki zarowno ze slowianofilstwem jak i okcydentalizmem, oba stano
wiska, jako przezwyci~i;one (w sensie Heglowskiego Aujhebung), wchodzll 
w sklad rosyjskiej idei. Doskonalll charakterystyk~ stosunku Bierdiajewa 
i innych tworc6w "rosyjskiego renesansu" w pocZlltku XX wieku do 
slowianofilow majdujemy w monogram poswi~conej A. Chomiakowowi, 
glownemu teoretykowi tego nurtu intelektualnego: "Slowianolilstwo to 
pierwsza proba naszej samowiedzy, pierwsza nasza samodzielna ideologia. 
Rosja trwala przez tysillclecia, ale samowiedza rosyjska zaczyna si ~ od 
momen tu, w ktorym Iwan Kirejewski i Aleksy Chomiakow z zuchwalll 
odwagll zadali pytanie, czym jest Rosja, na CZ~1ll polega jej istota, jej 
powolanie i jej miejsce w swiecie ... JesteSmY zwillzani ze slowianofilskll 
problematykll i z religijnym kierunkiem w jej rozwill7.aDiu. Ale pokolenie 
nasze roi:ni si~ ogromnie od pokolenia ludzi lat trzydziestych-czterdzies
tych. Oni byli idealistami i romantykami, wiele bylo w nich idyllizmu 
i pi~knoduchowstwa - my z woH losow staliSmy si~ tragicznymi realistami. 
Problem Wschodu i Zachodu przezywamy apokaliptycmie, willZemy go 
z eschatologicmymi przeczuciami i nadziejami. Siowianofile ... nie znali 
owej trwogi, owego dreszczu zgrozy, owego tragizmu; gleba nie trz~la si~ 
pod nimi, ziemia nie plon~la tak jak pod nami."27 
, Czymze wi~ jest "rosyjska idea" Bierdiajewa z ostatniego okresu jego 
tworczoSci? Jakie ~awiska wchodZll w jej sklad, jakie skladniki konstytuujll 
jej struktur~? Na czym polega istota swiadomoSci eschatologicmej? Zanim 
jednak sprobuj~ odpowiedziee na te pytania, chcialbym jeszcze, choeby 
w fonnie prostego wyliczenia - z braku miejsca na obszernll anali~ 
wskazac te cechy mySii rosyjskiej, ktore Bierdiajew uwai:a za najbardziej 
typo we. Jest to zabieg 0 tyle sensowny, zc pozwoli nam rzucic nieco swiatla 
na kryteri um, jakim posluguje si~ rosyjski fllozofprzy wyborze elementow, 
ktore zioZll si~ na ksztalt ostateczny "rosyjskiej i<Jei". Nie wszystkie 
bowiem wlasnoScl mysli rosyjskiej, choc uznane za charakterystyczne, 
znajd ll w niej odzwierciedlenie. Oto one: niezdetenninowanie, zllrlza 
wolnoSci, dllZenie do transcendencji i biegunowych skrajnosci, lekcewaze
nie swiata doczesnego, schizmatyzm, niezakorzenienie, maksymalizm, 
dogmatyzm, pragnienie caloSciowego przeobrai:enia i;ycia, totalizm swiato

dzie w Europie zwalcm i wykorzenia religi~. Ale w RosJi , jak lego dowodzi ruch slowianolil6w, 
ideolo~a zaczyna SWIl karier~ rozbudzajllC religi~. Reli gja si~ tu odradza iako iarliwo§C, jako 
my~, jako ramy inlelektualne pod zdep rawowanll postacill ideologji reli/pJnej" (slr. 1219). Nie 
OlIcjsce tu na obszerniejSllj polemik~, trzeba jodnak zazoaczyc, i.e w Rosjl istoiala samodziclna, 
czerpillC8 trcla z prawdziwej tradycji, choe naj~ej rozwijajllC8 si~ poza oficjalrnl doktrynll 
prawoslawia, mySl religijna. 1 byla to wlaSnic my~I, ktora stala w zdecydowanej opozycji do 
,Jdeologji reli~jncj". Wystarczy wspom niee choCby 18k wybi tnych przodstawiaeli rosyjskie~ 
my~ religijnej, jak Wlodzimierz Solowjow, F1odoe Dostojewski, Lew Tolstoj czy p6l.Diej 
Serf,u5Z B1!lha~~w i sam Mikolaj. Bicrdiajew. . . 

N. Blerdlajcw: A. S. Chomiakow. Moskwa 1912, SIr. 28. CyL za: A. Walicki: W /crfgu.. .. 
dz. cyt., SIr. 467 . 

. 136 



METAMORFOZV SAMOSWIAOOMOSCI 

pogl~dowy (tj. proba powi~ania w jedn~ calosc rozumu i woli, poznania 
i dzialania), zw~tpienie w sankcj~ kultury, "Iudzkosc", buntowniczosc, 
dionizyjskosc, nieobecnosc . formy, antyracjonalizm, nihilizm religijny, 
anarchizm religijny, eschatologizm. Na dobr~ spraw~ wlasnoSci te naleZa
loby podwoic, uzupelniaj~c je 0 cechy opozycyjne, jako ze mysl rosyjsk~, 
CO Bierdiajew podkresla wielokrotnie, charakteryzuje immanentna an
tynomicznose. Wiemy juz jednak, i:e Bierdiajew dochodzi do swej "rosyjs
kiej idei" na drodze filtracji - kolejnego oczyszczania jej ze zb¢nych, 
negatywnych domieszek. Opuszczenie przeciwstawnych do wyliczonych 
powyi:ej atrybutow mysli rosyjskiej - to pierwszy etap tej metody. 

"Rosyjsk~ id~" defmiuje Bierdiajew przede wszystkim w sposob 
negatywny - pokazuj~c, czym ona nie jest. I tak z jednej strony umieszcza 
j~ w opozycji do "idei germanskiej", idei panstwa; panowania, pot~gi, 
"woli mocy", z drugiej natomiast przeciwstawia j~ "idei lacinskiej", idei 
kwitn~cej kultury, tworczoSci, symbolizmu - wszystko w wymiarze im
manencji, doczesnoSci. Z definicji negatywnej wylaniaj~ si~ juz jednak 
zarysy pozytywnego okreSlenia "rosyjskiej idei" - jej odcien anarchistyczny 
i nihilistyczny. 0 tym jednak za chwil~. Struktura "rosyjskiej idei" 
Bierdiajewa nie jest ani jednolita, ani koherentna pod wzgl¢em logicznym. 
W. jej sklad wchodz~ przeroi:ne elementy 0 niejednakowym statusie 
ontologicznym i odmiennym stopniu wamoSci. S~ wsroo nich pewne 
zasady i pewne wartosci, i cale stanowiska fIlozoficzne oraz ideologiczne 
(jak wzmiankowane slowianofilstwo i okcydentalizm), i wreszcie niektore 
postaci historyczne (jak Toistoj, Solowjow, Fiodorow). Wsroo zasad 
odn alezc moi:emy zarowno negatywne jak i pozytywne (w sensie formal
nym). Do tych pierwszych b¢~ nalezaly: odrzucenie kary smierci, wi~z~ce 
si~ Scisle z zanegowaniem prymatu spoleczenstwa nad jednostk~ oraz 
niech~c do wszelkich fonnalistycznych, schematycznych i jurydycznych (tj. 
takich, gdzie kategorie winy i kary odgrywaj~ giownll rpl~) interpretacji 
chrzcScijanstwa. Do drugiego rodzaju Bierdiajew zalicza zasad~ wolnej, 
czystej, niezalei:nej od jakichkolwiek spolecznych i prawnych ingerencji, 
miloSci ("dogmat rosyjskiej in teJigencji") i zasad~ "sobornosti", przeciw
stawn~ zarowno katolickiemu autorytaryzmowi, jak i protestanckiemu 
indywidualizmowi, oznaczaj~c~ wspolnot~, ktora nie zna Zadnego zewn~t
rznego autorytetu, ale rowniei: indywidualistycznego wyobcowania. Aks
jologiczn~ stron~ "rosyjskiej idei" tworzyc b~d~ takie wartoSci, jak 
"wolnosc duchowa", "Iudzkosc i empatycznosc", "braterstwo ludzi i naro
dow". Piszllc 0 ostatniej z wyrOienionych wartoSci, robi Bierdiajew takie 
oto symptomatyczne zastrzezenie: "W Rosji narodzila si~ idea braterstwa 
ludzi i narodow. Rosyjska to idea. Jednak, gdy idea ta odrywala si~ od 
chrzeScijanstwa, ktore bylo jej frodlem, to przedostawaly si~ do niej 
kJamliwe elementy i ujawnilo si~ to w dualizmie komunizmu, we wspolist
nieniu w nim prawdy i falszu" (RI, 150). Zdumiewa fakt, i:e wlllczaj~c do 
"rosyjskiej idei" takie postaci historyczne, jak Toistoj, Solowjow, Fiodo-' 
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row, nie umieSciI wsrOd nich Bierdiajew Dostojewskiego, kt6remu po
swi~ca tyle miejsca, kt6rego, jako jeden z gl6wnych momcnt6w, wl'lcza dol 
swej wlasnej genealogii tw6rczej. WyjaSnienie owej ambiwalencji i niekon
sekwencji tkwi w tym, ze autor Braci Karamazow jest dla Bierdiajewa zbyt 
antynomiczny,jego oblicze zanadto dwoi si~ i mieni, wzbudzaj'lc uczucia 
calkowicie sprzeczne. Zlosliwie rzee by moi:na, ze jest zbyt rosyjski. 

Na pierwszy plan wybijaj'l si~ wszak trzy skladniki strukturalne "rosyjs
kiej idei", wyrainie dominuj~ nad pozostalymi , decyduj'lCC ojej ostatecz
nym ksztalcie. Mam na mysli "nihilizm", "anarchizm" i "eschatologizm" , 
po1'lczone w zamkni~tll calosc przymiotnikiem "religijny". Rosyjski nihi
Iizm religijny w czystej postaci nie rna nic wsp6Jnego ze swoim zachodnio
europejskim odpowiednikiem. Powstaje nie z ch~i unicestwienia Prawdy, 
lecz z bezgranicznej don miloSci. Jest pr6bll obnazenia wszelkich zaslon, 
przeswietlenia wszystkich warstw falszu i obludy, uniemozliwiajllcych 
dqtarcie do "nagiej prawdy". Odrzucenie kultury i wartosci doczesnych 
odbywa si~ tu w imi~ religii i wartosci transcendentnych. Genialnym 
ucieldnieniem nihiIizmu religijnego jest Lew Toistoj, kt6rego Bierdiajew 
por6wnuje z biblijnym Hiobem: "Krzyk Hioba to krzyk m~zennika, kt6ry 
stracil w i:yciu wszystko, kt6ry stal si~ najnieszcz~sliwszym z ludzi. Krzyk 
Tolstoja, to krzyk m~ennika, kt6ry znajduje si~ w szcz~sliwym poloi:eniu, 
kt6ry wszystko rna, ale nie moze znieSc swojej uprzywilejs>wanej sytuacji" 
(RI, 166); Rosyjski anarchizm religijny jest r6wniez drastyczn ll formll 
sprzeciwu przeciwko "kr6lestwu tego swiata" , przeeiwko jego najbardziej 
przyziemnym i zniewalajllcym zasadom: wladzy, ladowi, uciskowi . "Anar
chizm przeeiwstawia si~ nie pofZlldkowi, ladowi, harmonii , lecz wladzy, 
przemocy, kr6lestwu cesarza. Anarchia jest chaosem i dysharmonill" (RI, 
182). Na istotnosc tej r6i:nicy kladzie Bierdiajew, wr6g bezlitosny wszelkich 
totalitaryzm6w, nacisk b czeg6lny. Panstwo policyjne bowiem, despotycz
ne i autorytarne, jest przewamie anarchiczne. Tu z kolei za znakomity 
przyklad anarchizmu religijnego sluzy tw6rczosc Dostojewskiego, re sWll 
pasjll demaskowania wszelkich ideologii totalitarnych, ze sWll koncepcjll 
"prawdziwie wolnej i swobodnej teokracji". Teokracji, kt6ra jest za
przeczeniem "kr6lestwa tego swiata", kt6ra odsyla do wymiaru transcen
dentnego, do' eschatologicznego Kr61estwa Boi:ego. I w tym miejscu 
dochodzimy do punktu centralnego "rosyjskiej idei", ogniskujllcego w so
bie wszystkie pozostale skladniki . Jest nim jej charakter eschatologiczny. 
Bierdiajew wyjasnia, i:e gdy m6wi 0 eschatologicznym obliczu "idei 
rosyjskiej", nie chodzi mu w zadnym wypadku 0 eschatologicznll cz~sc 
systemu teologicznego, kt6rll odnaleic moina w karo ym podr~niku 
katolickiej czy protestanckiej teologii. "Mam na mysli - pisze - es
chatologiczne rozumienie chrzeScijanstwa w calosci, kt6re przeeiwstawiac 
moina historycznej in terpretacji chrystianizmu. Chrzescijanskie objawienie 
jest objawieniem m6willcym 0 koncu swiata, 0 Kr61estwie Bozym. Cale 
chrzcScijanstwo picrwotne ukierunkowane bylo eschatologicznie, oczeki
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walo powt6mego przyj~cia Chrystusa i realizacji Kr61estwa Bozego. 
Historyczne chrzeScijanstwo, historyczny KoSci61 oznaczajll, ze Krolestwo 
Boze nie nastllpilo, oznaczajll chybienie, przystosowanie chrzeScijanskiego 
objawienia do kr61estwa tego swiata ... KOSciol nie jest Kr61estwem Boiym, 
KoSciol pojawil si~ w historii i w historii dzialal, nie oznacza przeobrazenia 
Swiata, powstania nowego nieba i nowej ziemi; Krolestwo Boze zas jest 
przeobrazeniem swiata, nie tylko przeobraZeniem indywid ualnego czlowie
ka, ale takze przeobraieniem socjalnym i kosmicznym. To - koniec tego 
8W\ata, swiata falszu i brzydoty i poczlltek nowej rzeczywi sto Sci , krainy 
prawdy i pi~kna... Rosjanie zawsze iyjll nadziejll innego iycia, innego 
swiata oraz niezadowoleniem z tego, co jest. Eschatologiczne ukierunko
wanie nalezy do element6w struktury duszy rosyjskiej" (RI, 240-242). Idell 
przewodnill nowego eschatologicznego chrzeScijanstwa jest idea Bogoczlo
wieczenstwa, idea nieustannego duchowego dialogu mi¢zy czlowiekiem 
i Bogiem. Koncepcj~ t~ adoptuje Bierdiajew z systemu filozoficznego 
Solowjowa, wprowadzajllc wszakZe jednll zasadnicZll poprawk~. W nuejsce 
koniecznoSci, pod znakiem ktorej dokonuje si~ " bogoczlowieczy proces" 
w wykladni Solowjowa, wstawia wolnose, czynillc ow dialog niezdetermi
nowanym, ale i tragicznym. Powoduje to, Ze " rosyjski eschatologizm", 
g1oszony przez Bierdiajewa, staje si~ eschatologizmem czynnym, aktyw
nym. Oczekiwanie na kolejne objawienie, na nadejScie Kr61estwa Bozego, 
nie moZe bye, jak twierdzi, stanem calkowitej biernoSci. Wr~z odwrotnie. 
Objawienie boskie wymaga od czlowieka wysilku samoobjawienia, twor
czego i aktyWnego iycia. Aby zobaczye oblicze Boga, trzeba najpierw 
zobaczye do gl~bi samego siebie. " Religijna tworczosc czlowieka moze bye 
tylko objawieniem ludzkiej miioSci do Boga, kt6ra jest odpowiedzill na 
objawienie Boskiej mitoSci do czlowieka. Tylko w takiej tworczoSci 
przychodzi Kr6lestwo Boze, ktore jest kr61estwem Bogoczlowieka."28 

" Rosyjska idea" Bierdiajewa ulegla, jak moglismy si~ przekonae, 
istotnemu przeobraZeniu. Z idei mesjanistycznej, okreslajllcej powolanie 
Wielkiej Rosji, jako "wyzwolicielki narod6w" , przeksztalcila si~ w "es
chatologicznll id~ Krolestwa Bozego". Ktora z nich bliisza jest rzeczywis

:1& N. Bierdiajew: Fi/osoJJa nierawienstwa, dz. cyt., str. 241. Taka inlerpretacja chrzeScija nst
wa mesie jednak z soblt pewne pow3Zile ruebezpiecz.enstwo, 0 kt6rym w artykule poswi~conym 
Bierdiajewowi wspomina W. Krzemien: ..DlIZqC do upragnionej, a zwlaszcza w prawoslawiu 
ULDanej lJI, jedyny eel, urui z Bopjem, a jednoczes rue rue rezygnujllc - wbrew prawoslawiu 
- z uwania iycia doczesnego za wartosc, pr6bujllc nadac wysilkorn ludzkim !lens najwyisz)', 
rozumiany jako boska realnosc, Bierdiajew, w dwuczlouowej formuJe »Bogoczlowiek« ruebez
piecznie przenosi akeent na d rugi czlon - i rue zawsze uru ka growy, ie »Bogoczlowiecz.enstwo« 
gotowe przeksztalcic si~ w »czlowiekoboskosc(,"; FilozoJUl w cieniu prawos/awia, Warszawa 
1979, str. 150. Na gl~bszy kontekst rnoili woSci popadni~cia Bierdiajewa w berezj~ zwraca uwag\! 
M. Zdziechowski: .. Jego rozp\!d staolll w poprzek nauee koScieJnej, opartej na dogmatach 
upadku i odkupienia. Dogmal6w lyeh Bierdiajew rue odrruca, a le one jernu rue wystarczajll; nie 
zawarla si~ w rueh, zdaniem jego, pe!rua prawdy reJigijnej. Nie doAc jest, lwierdzi on, odkupic 
win~ swojll, uci ec od grzechu, odp\!dzic od siebie pokusy do nowych upadk6w; cele czlowieka 
lez.q macmie dalej; rna on pozylywne tw6rcz.e przed soblt zadania"; Wp/ywy rosyjskie na duszC 
poLrkq, Krak6w 1920, slr. 24. 
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toki historycznej, bardziej .. rosy~ska"? .. Historycznie rzecz biorllc - pisze 
autor znakomitej ksillZki 0 histonozofti Bierdiajewa - stara idea Trzeciego 
Rzymu, zamieniona przez id~ Swi~tej Rusi, jak i pozruej idea Wielkiej 
Rosji - ktor'l w Sud'hie Rossii glosH i sam Bierdiajew - "SCl w znacznie 
wi~kszym stopniu rosyjskimi ideami nii idea Krolestwa BOZego w rozumie
niu po:&tego Bierdiajewa. A opr6cz tego, trudno byloby Bierdiajewowi 
udowodnic, Ze jego Krolestwo Boie, jest rzeczywiScie lepsze od Swi(:tej 
Rusi, ktora byla zwr6cona ku kultowi swi~toSci w narodzie rosyjskim, a nie 
ku kultowi »tworczego« nihilizmu, anarchizmu i rewolucjonizmu, jak 
u Bierdiajewa w Rosyjskiej idet'. 29 Z pewnoSci'l nielatwo byloby tego 
dokonac, ale tei i nie to bylo zadaniem, ktore postawil sobie Bierdiajew. 
Rowniei pytanie 0 ..prawdziwosc" ktorejs z dw6ch przedstawionych 
koncepcji wydaje si~ w tym kontekscie pozbawione sensu, poniewaZ 
Bierdiajew swiadomie ignoruje .. rzeczywistosc historycm'l Rosji" i w rezul
tacie odpowiada nie tyle na pytanie, jaka jest ..rosyjska idea", ile raczej, 
jaka bye powinna. DowOd na to, ie jedna z Bierdiajewowskich .. idej" 
blizsza jest historycznym realiom, wymagalby uporania si~ z wszystkimi 
trudnosciami, jaJPe poci'lga za sob'l proba ustalenia jednomacmej relacji 
mi¢zy indywidualn'l samoswiadomoSci'l a narodow'l samowiedZll. Nie
w'ltpliwie natomiast propagowanie przez Bierdiajewa, i jak pami~tamy, 

rowniei przez Tolstoja, ..idei rosyjskiej" jako idei esehatologicznej, moZe 
spotkac. si~ z nast~uj'lcym zarzu tem: .. I Tolstoj i Bierdiajew, jednakowo 
moralnie czy eschatologicmie - przygotowuj'l historyczne samobojstwa 
narodu rosyjskiego, podcinaj'l mu skrzydla, jako narodowi historycmemu. 
Obaj stanowi'l wielkie niebezpieczenstwa i wielkie pokusy, mog'lce skiero
wac energi~ narodu rosyjskiego na falszyw'l drog~ i uniemoZliviic mu 
wypelnienie jego misji w swiecie, przeksztalcic narOd rosyjski w narOd 
historycmy."3O 

Ceza ry Wodzinski 

•• N . P6ltoracki: BiLrtDajew i Rossija. Filo:rofja islorii Rossii II N. A. Bierdiajewa, New York 
1967, sir. 187 . 

.. Tami.e, sir. 204. 
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W pocz'!tku 1984 roku zacz~lismy przygotowywac numer specjalny, 
poswi~cony historii i wspolczesnosci stosunkow polsko-ukrainskich. Zain
spirowani po trosze sukcesem wydanego rok wczesniej numeru "zydows
kiego", podj~lismy ten temat w przekonaniu, ze proba przezwyci~zenia _ 
wzajemnych uprzedzen i resentyment6w dziel'!cych Polakow i Ukraincow, 
czy chocby naruszenia powszechnie panuj,!cych stereotypow, jest naszym 
moralnym obowi'lZkiem. Numer - opatrzony datIl sierpien-wrzesien 1984
liczyc mial ostatecznie ponad 400 stron. Wydanie go w zaplanowanym 
ksztalcie okazalo si~ jednak niemoZliwe. 

Ccnzura zakwestionowala 9 tekstow w caloSci, a w 9 innych poczynila 
znaczne niekiedy ingerencje. Wsroo tekstow skonfiskowanych znalazly si~: 
otwieraj ,!ca numer dyskusja redakcyjna z udzialem Taaeusza Chrzanows
kiego, Mariana Jurkowskiego, Ryszarda LuZnego, WlodzimiclZa Mok
rego, Andrzeja Vincenza, Stefana Wilkanowicza, Juliusza Zychowicza 
i Tadeusza Zychiewicza (art. 2 pkt. 1 i 3), esej niezyj,!cego juz emigracyj
nego historyka Iwana Lysiaka-Rudnyckiego Ukraina mi~dzy Wschodem 
i Zachodem (art. 2 pkt. 3), publikowane ponizej artykuly Wlodzimierza 
Mokrego, Andrzej a Zi~by i opowiadanie Jana Adamskiego, oraz biogram 
Metropolity Andrzeja Szeptyckiego pi6ra Ryszarda Torzeckiego i trzy listy 
Metropolity z czasow okupacji hitlerowskiej (art. 2 pkt. 1 i 3). W artykule 
Zbigniewa Wojcika U ir6del polsko-ukraiJiskiej terainiejszosci usuni~to 2,5 
strony traktuj,!ce 0 XX-wiecznej fazie stosunkow polsko-ukrainskich, 
pozostawiaj,!c jedynie cz~sc Scisle historyczn'!, skrdlono tez zakonczenie, 
ktore warto w caloSci przypomniee: 

"Ze swej slrony chclt tyiko zwr6cic uwaglt, i.e z konfliktu polsko-ukraitlskiego 
wyci llgnltli korzysci wrogowie Polski. Owym tertius gaudens okazal silt przede 
wszystkim car moskiewski. NiemoinoSc czy tei nieumiejlttnosc rozwillzania pro
blemu ukraiIlskiego w Rzeczypospolitej kOllca XVI i pierwszej polowy XVII wieku 
legla tei u podstaw tych wieikich wydarzen dziejowych. ktorych symboJem stala silt 
s1ynna ugoda perejaslawska w roku 1654. Dala ona poczlltek wieikim przemianom 
w Europie Wschodniej. ktore doprowadzily do bezwzglltdnej hegemonii Rosji w tym 
rejonir. swiata. A co przyniosla bezpoSrednio dla rozwoju stosunkow mi\ldzy dwoma 
~siaduj~ymi ze sobll i wSP6/Zyjllcymi w jednym paxistwie narodami? 

Na to pytanie najlepiej chyba odpowiedzial Sienkiewicz w Ogniem i mieczem: 
»Nienawisc wrosla w serca i zatrula krew pobratymczll«." ' 
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Przedmiotem szczeg61nej uwagi cenzury stala si ~ osoba Metropolity 
Szeptyckiego; opr6cz wlasnych jego list6w i biogramu ofiarll padly takie 
odnosz'!ce si~ don fragmenty w artykule lohna-Paula Himki 0 KoSciele 
greckokatolickim w Galicji i we wspomnieni u And rzcja Vincenza 0 unic
kim k1asztorze w Walii i jego archimandrycie, ojcu Kreuzie. Ci~to tez 
jednak inne wspomnienia: ze Wspomnienia 0 lwanie France Stanislawa 
Vincenza wypad ly trzy fragmenty, w tym m6w zakonczenie. Vincenz 
opowiada 0 pomniku, jaki w parku w Slobodzie Rungurskiej wystawil 
przed wojnll ku czci Franki, i 0 reakcji ria ten pomnik goSci, przybylych po 
17 wrzesnia 1939: 

"Tille poZn.iejszych goSci, jui nie zachodniej, lecz wschodniej proweniencji 
uradowal pomnik. Byli to Iiteraci ukraiIiscy z sowieckiej Ukrainy w towarzystwie 
kilku umundurowanych Sowietow, przewainie Ukraincow. Gdy przyszli pod 
pomnik, za naszym przykladem zdj~1i kapelusze i czaplci, nie mowili duio, ale 
roztajali widocznie. WlaSnie Sciei.kll przez moj ogrOd przechodzil moj dobry 

. znajomy, chlop spoza przel~y, syn mega starego przyjaciela, 4O-lelni lwan Stefak. 
Miejscowym zwyczajem wital si~ serdecznie, machajllC czapkll z daleka i wolaj llc 
glosno: »Daj BoZe zdrowieczko, pane Doktor!«. Gdy zbliiyl si~ , jeden z sowieckich 
goSci zapytal jakby pouczajllC go, dlaczego tak czapkuje. Iwan odpowiedzial 
szeroko: »To przeciei pan doktor«. . 

Znany literat ukrainski zza kordonu zapytal uprzedzaj~o i lagodZllco: »Niepraw
dai, towarzysz doktor dobrze zrobil stawiajllc ten pomnik?« W obecnoSci dziesi~ciu 
Sowietow Iwan dal swiadectwo Smiale i przesadne, przeto kr~pujllCC mnie: »Pan 
doktor wse dobre robyt«. Znow Iiterat wymijajllc klopotiiwll sytuacj~ zagadywa1: »A 
wy wychoWujecie dzieci po ukrainsku?« - pytal. Uprzedzajllc lwana odpowiedzialem 
pr¢ko: »OczywiScie po ukrainsku<<. Iwan popatrzyl krzywo na mundury, potem ' 
z wyrzutem na mnie, jak gdyby chcial mowic: »Ach, jalci ten pan naiwny, toe przecie 
Moskale«. I odpalil: »Nie, ja wychowu~ jak wladza nakazuje«. Li terat popatrzyl na 
mnie z porozum.iewawczym usm.iechem. Jako Ukrainiec rozumial, ie w ukrainskim 
ludzie sila ducha i sila ziemi jest gl~bsza i mocn.iejsza od politycznych konstelacyj. To 
me ostaln.ie wspomnienie spod pomnika FraDkin. 

Nie oszc~dzono nawet wzruszajllcej korespondencji mi~dzy Irenll 
i Stanislawem Vincenzami a ich odnalezionll po latach, wiekowll przyja
ci6lkll, mieszkajllcll w Stanislawowie-Iwanofrankiwsku poetkll Olgll Du
czyminskll. Usuni~to prawdziwe i domniemane aluzje do jej trudnych 
powojennych los6w, nie zwaza.j llc na fakt, ze listy te, wymieniane w latach 
6O-tych i 70-tych mi¢zy Szwajcarill i Francjll a ZSRR, byly j uz wszak, jak 
si~ moma domyslac, poddawane dose dokladnej kontroli ... 

Szczeg61riie bolesnie okaleczono esej Tadeusza Chrzanowskiego My 
i oni, czy moze my wszyscy : 4 ingerencje, w tym podobnie jak w tekstach 
W6jcika i Vincenza zakonczenie: 

"Ale oni [tj . wieloetnicmi m.ieszkancy dawnego Lwowa] dziela nie potrafili 
dokonczyc, nie um.ieli zlepic caloSci z tej wieloSci, przekazywaJ.i z pokolenia na 
pokolenie rzecz niepospolitll ale niedokonczonll, a wi~c skazanll na zaglad~ . e zy 
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wi~c zasluzyli na pogard~? Na nienawisc? Czy my mamy byc spadkobieccami tych 
obu zlYch si6str? . 

Nie wiem. Naprawd~ nie wiem. Ale moja niewiedza nie moze mnie powstrzymac 
od cozbebeszania mojego tobolu. To slowo jest wfasciwe, bo to grzebanie si~ jest 
witkacowskim grzebaniem w »bebechach«. I nie tylko ja mam na sobie i w sobie ten 
tob6L. 

Zbli:i:a si~ la to 1984 coku. A wi~ to juz 45 lat dzieli mnie od wyjazdu na tamte 
wakacje, wakacje, kt6rych wcale nie bylo, lub kt6re nie skOllczyly si~ i nigdy nie 
skOllcZ~. JeSli przezyj~ jeszcze pi¢ lat, uplynie w tym kt6ryms tam czerwcu 
pi~Cd ziesi~t lat nieobecnoSci. Nie zgod~ si~ j uz nigdy na rol~ ))powrotnika«, ale 
tobolu ani nie Odrzuc~, ani si~ go nie wyrzekn~. Mam oslatecznie prawo z sob~ 
samym prawowac si~ i kl6cic. Ch~ bowiem dochodzic do prawd dokonanych, 
choeby najbolciniejszych, dla dobra tego co moze byc, co powinno byc. A co jest 
dobrem - z :i:abiej perspektywy tego, co pelza nisko pod lopotem i szumem ciemnoSci 
i milczenia? Chyba tyIko na sobie samym wymuszana uczciwosc. 

Wiem, jakie to trudne: dla nas, wychowanych w mica:i:u wolnoSci i dla nich 
wychowanych w mirai:u swobody. Dwa r6me slowa, dwa nieco inne znaczenia, ale 
przeciez obydwa funkcjomij~ w naszych mowach od dawna, od tego momentu, 
kiedy to my zacz~lismy niezdarnie lepic sarmack~ wiez~ Babel: niespelnion~ 
Rzeczpospoli t~ Wielu Narod6w. Nie czas ani biadac, ani komukolwiek czynic 
wyrzuty. Nie b¢zie juz nigdy wsp6lnej Rzeczypospoli lej, ale czy to znaczy, ze 
zaprzestaC nalezy budowania? Budowac trzeba przeciez zawsze, tak jak i :i:eglowac. 
To tylko vivere non est necesse. 

My i oni, a mo:i:e... " 

Wreszcie w artykule Janusza RadZiejowskiego Ukrailicy i Po/acy - kszta
ltowanie si~ wzajemnego obrazu i stereotypu kreSlono z upodobaniem teksty 
ir6<Howe: cytat ze slawnego antymickiewiczowskiego pamfletu Iwana 
Franki Poeta zdrady , przytoczony za wyborem szkicow Franki opubliko
wanym przed kilku laty w Wydawnictwie Literackim, a taue ukrainskie 
ludowe porzekadla niech~tne Polakom, podane za zbiorem z 1908 roku (0. 
Wyrzucono tez ust~p odnosz~cy si~ do dzialalnosci Komunistycznej Partii 
Zachodniej Ukrainy, wl~cznie z przypisami odsylaj~cymi do oficjalnie 
ogloszonych prac naukowych autora artykulu. Tekst Radziejowskiego 
rowniez pozbawiono zakonczenia, choc bylo wyj~tkowo koncyliacyjne. 
Niech zreszt~ czytelnik os~dzi sam: 

"W lalach II wojny swiatowej stosunki polsko-ukrainskie gwallowrue pogorszyly 
si~ . Natomiast badania ankietowe przeprowadzone w polowie la t szesCdziesi~tych na 
lerenie Polski pozwalaj~ przypuszczaC, :i:e chociaz przeci~tny mieszkaniec kraju nie 
pozbyl si~ jeszcze pewnych uprzedzen llntyukrainskich, nie ~ one juz dla niego tak 
ostre i aktualne jak w okresach wczeSniejszych. JednoczeSnie daje si~ zauwa:i:yc 
zapocz~tkowane w tym:i:e czasie :i:ywe zainteresowanie inteligencji obu narod6w 
a szczegolnie polskiej, bJi i;szym ponownym poznaniem kuHury i historii ~siedniego 
narodu, co swiadczyc mo:i:e, i:i: stereotypy i wyobrai:enia z l a~ poprzednich zostaly 
zakwestionowane i nie s~ juz aktualne. Wiele fakt6w 0 takim trendzie posrednio 
swiadczy, ale nie stanowi to juz przedmiotu naszych rozwa:i:an." 
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Konfiskaty byly tylko jednll z reakcji na naSZll inicjatyw~. Pozostale 
materialy kazano nam rozbic na trzy bloki, numer monograficmy nie mogl 
si~ ukazac nawet w talc okrojonej postaci. Poszczegolne jego cz~ci trafily 
do zeszytow 360-361, 365 i 367. Innll reakcjll bylo pismo, jakie Gl6wny 
UrZlld wystosowal pod adresem redaktora naczelnego "Znaku". Pismo to, 
zawierajllce groz~ cofni~a koncesji wydawniczej z powodu niewlaSciwej 
linii, jakll przyj~a redakcja, publikujemy ponizej .wraz z calli zwillZanli 
z nim korespondencj~; jej uczestnikiem, poza redakcj~ i cenzurll, byl 
Sekretariat Episkopatu Polski. 

Sprawa "ukraiDskiego" numeru "Znaku" stala si~ w efekcie dosyc 
glosna, c~sc skonfiskowanych tekstow dotarla do czytelnika dzi~ki 
wydawnictwom niezaIemym. Pozytywne reakcje srodowisk ukrailiskich 
stanowily dowOd, jak bardzo taka inicjatywa byla potrzebna. A w roku 
1988 - roku tysillclecia chrztu Rusi - sytuacja ulegla radykalnej zmianie: 
artykuly niegdys kwestionowane okazaly si~ calkowicie cenzuralne, a ich 
publikacja wr~z zaIecana. W numerze 395 z kwietnia 88 mogliSmY 
wydrukowac redakcyjn~ dyskusj~ i esej Lysiaka-Rudnyckiego, w numerze 
wrzeSniowym z tegoz roku - materialy poswi~one Metropolicie Szeptyc
kiemu. Teraz udostwniamy pozostale trzy teksty, zamykaj~c tym samym 
po pi~u latach t~ niemilosiernie ci~gn~~ si~ histori~. I chyba nie my 
byliSmY jej negatywnymi bohaterami... 

T.F. 
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I 

PISMO GtCWN EGO URZ~DU KO NTROLI PUBLlKACJI 

I WIDOWISK 


Nr GP-064/52/ 84 Warszawa, dnia 3.10.1984 r. 

Obywatel 
Stefan WILKANOWICZ · 
Redaktor Naczelny 
Miesi~zn ika "Znak" 
ul. Sienna 5 
31-041 Krak6w 

W biei qcym roku Okr~gowy Urzqd Kontroli Publikacji i Widowisk 
w Krakowie po dokonaniu kontroli wst~pnej wydaf redakcji 
miesi~cznika "Znak" szereg decyzji a zakazie rozpow szechniania 
poszczeg61nych publikacj i w cz~~ci lub w cafo~ci . 

Analiza tych decyzji wykazafa, ie w kolejnych kontrolowanych 
numerach miesi~cznika miafy miejsce systematyczne i raiqce naruszenia 
art. 2 ustawy z 31 lipca 1981 r. a kontroli publikacji i w idowisk 
(Oz.U .Nr 20, paz. 99 z p6zniejszymi zmianami). W numerze 1/1 984 
zakazano rozpowszechniania fragment6w kilku publikacji. Przy kontroli 
numeru 2-3/1984 Urzqd w Krakowie zmuszony byf zakazac 
rozpowszechniania niekt6rych publikacji w cal~ci, a takie w cz~sci . 
Podobne decyzje okazafy si~ konieczne przy kontroli numeru 8-9/1 984. 

Zakazy rozpowszechniania wydaw ane przez Okr~gowy Urzqd 
Kontroli Publikacji i Widowisk w Krakowie dotyczyfy w wi~kszosci 
artykul6w publicystycznych godzqcych w konstytucyjne zasady polityki 
zagranicznej PR L i jej sojusze, a tym samym naruszajqcych art. 2 pkt . . 
3 cytowanej ustawy. Odnosi si~ to w szczeg61nym stopniu do numeru 
8-9 miesi~cznika "Znak", w kt6rym redakcja zamierzala zamiescic 
szereg publikacji sprzecznych z polskq racjq stanu, szkodzqcych 
stosunkom sojuszniczym z ZSR R. 

Fakty powyisze swiadczq 0 przyjmowaniu przez redakcj~ linii 
programowej, kt6ra pozostaje w raiqcej sprzeczn~ci z zasadami 
dzialania prasy okreslonymi w ustawie "Prawo prasowe". 
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W tej sytuacj i G/6wny Urzlld Kontroli Publikacji i Widawisk na 
padstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dn ia 26 stycznia 1984 r. Prawo 
prasowe (Dz.U.Nr 5, poz. 24) ostrzega, ze utrzymywanie si{l w dalszym 
ciijgu tego stanu rzeczy i kcintynuowanie tak zorientowanej linii 
programowej pisma, moze spowodowa~ cofn i{lcie zezwolenia na 
wydawan ie miesi{lCznika "Znak" zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. 

Dyrektor 
Gabinetu Prezesa 

mgr Kazimierz Garnys 

II 

ODPOWIEDZ REDAKCJI "ZNAKU" 

L.dz. 328/XI /84 Krak6w, dnia 20.X1.1 984 

G/6wny Urzlld Kontroli 
Publ ikacji i Widowisk 
ul. Mysia 5 
Warszawa 

W zwiqzku z pismem G/6wnego Urz~du Kontroli Publikacji 
i Widowisk z dnia 3.x.1984 r .. nr GP-064/52/84 i w nawiqzaniu do 
rozmowy przeprowadzonej z Prezesem G/6wnego Urz~du Kontroli 
Publikacji i Widowisk Panem Stanis/awem Kosickim przez Redaktora 
Naczelnego miesi~cznika "Znak" Pana Stefana Wi lkanowicza w dniu 
20.X.1984 stwierdzamy, ze w /w pisma nie mozemy traktowa~ jako 
formalnego ostrzezenia przewidzianego art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 
prasowe. 

Po pierwsze pismo GI6wnego Urz~du Kontroli Publikacji i Widowisk 
ma braki formalne. Art. 23 ust. 2 ustawy Prawo prasowe (Dz.U. nr 
5 poz. 24) przewiduje mozliwos~ uprzedniego pisem nego ostrzezenia 
przed wydaniem·decyzji 0 cofn i~ciu zezwo lenia na wydawanie 
czasopisma przy jednoczesnym wskazaniu uchybien oraz 0 pouczeniu 
o mozliwosci zastosowania takiej sankcji. Tego rodzaju pisemne 
ostrzezenie z uwagi, ze stwierdza si~ w nim okreslone uchybienia 
i mozliwos~ zastosowania sankcj i stanowi decyzj~ administracyj nq 
w rozumieniu art. 51 ustawy Prawo prasowe. W zwiqzku z tym w inno 
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spelniae wymogi formalne decyzji a.dministracyjnej, 0 kt6rych mowa 
wart. 107 KPA. PoniewaZ G U K P i W nie spelnia tych wymog6w, nie 
zawiera uzasadnienia faktycznego i prawnego, nie zawiera pouczenia 
a trybie odwolania itp. nie moze bye traktowane jako ostrzezenie 
przew idziane wart. 23 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. 

Po drugie pismo G U K P i W nie wskazuje, jakich to konkretnych 
uchybie" dopuscila si{j Redakcja naszego miesi~cznika, kt6re by mogly 
uzasadniae skierowanie ostrzezenia przewidzianego wart. 23 ust. 2 
ustawy Prawo prasowe. Og61nikowe stwierdzenia, ze pismo przyjmuje 
lini{j programowq niezgodnq z Prawem prasowym nie mogll bye 
podstawq do wydania takiego ostrzezenia. Liniq programowq naszego 
pisma, jako pisma katol ickiego, jest kierowanie si{j naukq Kosciola 
i wskazaniami, jakie z tej nauki dla katol ik6w wynikajq. Ponadto 
musimy podniese, ze ustawa Prawo' prasowe nie przewiduje w art. 23 
ust. 1 przyczyny cofni{jcia zezwolenia z powodu linii programowej 
pisma. 

Po trzecie wyrazamy zdziwienie, ze w / w pismo podpisane zostalo 
przez Dyrektora Gabinetu Prezesa, mgr Kazimierza Garnysa, nie zas 
przez Prezesa G U K P i W, Pana Stanislawa Kosickiego. 

Zarzuty, ze nasze pismo systematycznie i razqco narusza art. 2 ustawy 
o kontrol i publikacji i w idowisk sq naszym zdaniem bezpodstawne. 
Wydawanie decyzj i 0 zakazie publikacji w calosci lub w cz~sci nie 
stanow i dowodu na naruszen ie wspomnianej ustawy a kontroli 
publikacj i i widowisk. 

Ustaw{j a kontroli publikacji i widow isk mozna naruszye, gdyby nie 
respektowano jej przepis6w nakladajllcych obowiqzek przedkladania 
tekst6w do kontro li wst~pnej. 

Nalezy przy tym zwr6cie uwage, ze decyzje zakazujllce publikacji S1l 
decyzjami, kt6re podlegajq kontroli i to w dwojakim trybie, raz 
administracyjnym, drugi raz slldowym. A w iec nie sit decyzjami 
ostatecznymi. . . 

Jednoczesnie z samej treSci ustawy 0 kontrol i publikacji i widow isk, 
jej art. 14, wynika, ze redakcja ma upraw nienie do zaznaczania 
dokonanych ingerencji, a nawet obowiltzek ich ujawniania na Zyczenie 
autor6w. Korzystanie z nadanych praw nie jest jakimkolwiek 
naruszaniem ustawy. przy tym nalezy podniese, ze wyi:ej wspomniana 
ustawa nie nalozyla obowillzku cenzury na redakcj{j i samych autor6w, 
a decyzje w tej sprawie pozostawila do uznania organ6w kontroli 
publikacji i w idowisk. Stawianie wi{jc wobec naszej redakcji zarzutu 
o to, ze organa kontroli skorzystaly z prawa wydawania decyzji 
zakazujllcych publikacji jest w tym stanie rzeczy bezprzedmiotowe. 
Natomiast za naruszanie ustawy 0 kontrol i publikacji i widow isk 
uwazamy limitowanie ilosci oznaczonych ingerencji w tekstach 
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artykul6w oraz ingerowanie w uklad artykul6w dopuszczonych jui do 
publikacji (np. numer listopad-grudzie~ 1984). ' 

Dodatkowo pragniemy podniesc. ie w czasie wspomnianej w yiej 
rozmowy w GI6wnym Urz~dzie Kontroli Publikacji i Widowisk zostalo 
wykazane. ze decyzje Urz~du Kontroli Publikacj i sq dla nas 
niezrozumiale. a taki:e nie wyczerpuj11 dyspozycji art. 2 ustawy 
o kontroli publikacji i widowisk. 

Wszystkie powyisze wzgl()dy wskazuj11. iz pismo GI6wnego Urz~u 
Kontroli Publikacji i Widowisk nie moze zostac potraktowane jako 
formalne ostrzei:enie. 

Zast()pca red. nacz. miesi()cznika • .znak" 

Henryk Woiniakowski 

Do wiadomoSci: 
1. Sekretariat Episkopatu Polski 
2. Urz11d dIs Wyznan 

III 

PISMO REDAKCJI ..ZNAKU" DO SEKRETARZA 

EPISKOPATU POLSKI 


Krak6w. 30.10. 1984 

Jego Ekscelencja 
Ksi11dz Arcybiskup Bronislaw D11browski 
Sekretariat Episkopatu Polski 
Skwer Kardynala Wyszynskiego 

Warszawa 

Najdostojniejszy Ksi~ie Arcybiskupie. 

Od szeregu miesi~cy obserwujemy coraz szybsZ11 ewolucj~ rodzaju 
i ilosci konfiskat dokonywanych przez cenzur~. Staj11 si~ one coraz 
cz()stsze i coraz bardziej dowolne. oddalaj11ce si() od litery i ducha 
ustawy 0 cenzurze. I tak np. w tekstach Jana Pawla II kresli si~ 
wzmianki. ie sw. Kazimierz jest patron em Litwy; niekt6re czysto 
historyczne artykuly opisuj11ce walk() z caratem sl1 uznawane za 9odz11ce 
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w sojusze albo stwarzajClce zagroienie dla niepodleglosci Polski. 
Atakuje s i~ w spos6b brutalny i oczywiscie nieprawdziwy niekt6re 
osoby. a potem cenzura konfiskuje nawet dokumenty odnoszClce si~ do 
nich (sprawa ks. metropolity Andrzeja Szeptyckiego). Najwainiejsze 
jednak jest to. ie calkiem nieuzasadnione konfiskaty stajCl si~ powodem 
oskarie~ pod adresem redakcj i i gr6ib cofni~cia koncesji na wydawanie 
pisma. Ostatnio otrzymalismy pismo z GI6wnego Urz~du Kontroli 
Publikacji zawierajClce oskarienie tego rodzaju. nie podajClce iadnego 
rzeczowego zarzutu. powolujClce si~ natomiast na ilost konfiskat. 
SCidzimy. ie list ten stanowi bardzo niebezpieczny precedens mogClcy 
zagrozit wielu pismom katolickim i dlatego pozwalam sobie przeslat go 
Ksi~dzu Arcybiskupowi (wraz z kilkoma skonfiskowanymi artykulami 
jako przykladami) z prosbCl 0 odpowiedniCi interwencj~. 

l1}cz~ wyrazy najgl~bszej czci i oddan ia 

Stefan Wilkanowicz 

IV 

PISMO SEKRETARIATU EPISKOPATU POLSKI 

DO PREZESA GUKPIW 


PR-0400-14 Warszawa. 17 grudnia 1984 

Szanowny Pan 
Stanislaw Kosicki 
Prezes GI6wnego Urz~du 
Kontroli Publikacji i Widowisk 
ul. Mysia 5 
Warszawa 

Szanowny Panie Prezesiel 

Sekreta~iat Episkopatu Polski zostal poinformowany przez Redakcj~ 
miesi~cznika ..Znak" 0 skierowanym do niej przez GI6wny UrzCld 
Kontroli Publikacji i Widowisk ostrzeieniu 0 moiliwosci cofni~cia 
zezwolenia na wydawanie miesi~cznika i zloionym odwolaniu od tego 
pisma. 

Argumenty przedstawione w odwolaniu. kt6re zalClczam do 
niniejszego pisma. Sekretariat Episkopatu Polski uznaje za 
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przekonywujllce. Fakt ujawniania dokonywanych przez Urzlld Kontroli 
ingerencji nie swiadczy 0 naruszaniu ustawy 0 kontroli publikacji 
i widowisk. a jedynie stanowi korzystanie z uprawnie~ 
zagwarantowanych til UStawll. Redakcje nie majll i nie mogll miet 
obowillzku dokonywania cenzury zloionych do nich material6w. Ten 
obowillzek ustawa naloiyla na orga na kontroli publikacji. Nadto naleiy 
zwr6cit uwag~. ie kryteria kontroli nie majll charakteru obiektywnego 
i niezmiennego i s~ ze swej natury wzgl~dne i subiektywne. 

M ajllc powyisze na uwadze. Sekretariat Episkopatu Polski wyraia 
sw6j gl~boki niepok6j z powodu przyj~cia przez Urzlld takiej 
interpretacji przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo prasowe. kt6ra 
uznaje. i e fakt dokonania ingerencji cenzorskich na mocy ustawy 
o kon troli publikacji i w idow isk stanow i naruszenie tej ustaw y i moi e 
w zwillzku z tym powodowat cofni~cie zezwolenia na wydawanie 
czasopisma. 

Wyraiamy nadziej~. i e taka interpretacja rozszerzajllca nie b~dzie 
w przyszlosci stosowana. gdyi stanowilaby ona dalsze kr~powanie 
zasady wolnoSci slowa i druku. i tak jui ograniczonej ustawami 

. 0 kontroli publikacji i widowisk oraz Praw em prasow ym. 

Z wyrazami szacunku 
Bp Jerzy Dilbrowski 

Zast~pca Sekretarza Episkopatu 

Za1llcznik: 

Odwolanie Redakcji miesi~cznika ..Znak" 


Do w iadomoSci: 

Urz<ld do Spraw Wyzna~ w Warszawie 
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ODPOWIEDZ GUKPIW 

WICEPREZES Warszaw a, dnia 10.01.1 985 r 
GlOWNEGO URZJ;DU KONTRO LI . 


PUBLlKACJI I WIDOWISK 

P-074/1 /85 


Jego Eminencja... _ 
ks. biskup Jerzy DABROWSKI 
Zast~pca Sekretarza Episkopatu 
Skwer Ksi~dza Kardyna/a 
Stefa na Wyszy~skiego 

W a rsz awa 

W odpowiedzi na pismo nr PR-0400-14 z dnia 17 grudnia 1984 r. 
uprzejmie info rmuj~, ie niestety, nie mog~ podzielit pogl~d6w Ksi~dza 
Biskupa w spraw ie ostrzeienia przekazanego przez G/6w ny Urz~d 
Kontroli Publikacj i i Widowisk redakcji miesi~cznika " Znak", jak 
r6wniei stanow iska, kt6re redakcja miesi~czn ika ,,Znak" przekaza/a 
w pismie z-cy red. nacz. Henryka Woiniakowskiego, a to 
z nast~puj~cych powod6w: 

1. Nie moina bowiem podzielit pogl'ld6w, i e ostrzeien ie 
przewidziane w ust. 2 art. 23 ustawy " Prawo prasowe" ma miet 
charakter decyzji administracyjnej, poniewai wyrainie przepis ten 
nak/ada na GUKPiW obowi~zek ostrzei enia jako spelnien ie war~nku do 
podj~c ia decyzji administracyjnej w postaci cofni~c ia zezwolenia na 
wydawanie czasopisma. Dopieto ta decyzja podlega zaskarieniu do 
NSA, a nie samo ostrteienie. Oczywiscie w przypadku odwo/ania od 
decyzj i 0 cofn i~iu zezwolenia NSA ma prawo takie badat 
prawid/owost przekazanego ostrzei'enia, ale nie w czesniej. Naszym 
zdaniem art. 23 jest w tym wzgl~dzie wystarczaj~co jasny i iadnych 
nowyctYelement6w nie wprowadza tu art. 51, kt6ry m6wi 0 moiliwosci 
zaskarienia decyzji administracyjnej do NSA. Ostrzei enie jako 
specyficzna instytucja wprowadzona w ust. 2 art. 23 stanowi w tym 
wzgl~dzie lex specialis, 0 czym swiadczy fakt, i e okres la on warunki 
konieczne i wy.sta rczaj~ce, kt6re ostrzeienie takie musi spelniat. 

2. Takie nie do przyj~cia jest taka interpretacja ustawy 0 kontroli 
publikacji i w idowisk, z kt6rej wyn ikaloby, i e przestrzeganie art. 2 tej 
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ustawy to obowillzek tylko organ6w kontroli publikacji. Art. 2 ustawy 
o kontroli publikacji m6w i wyrafnie "korzystajllc z wolnosci slowa 
i druku w publikacjach i widowiskach nie moi na". Jest to wi~ przepis 
skuteczny erga omnes. Nikt wi~. kto korzysta z wolnosci druku. nie 
moie naruszac d6br chron ionych przez ten artykul. Nie moie w i{!c ich 
naruszac przede wszystkim autor i redaktor. Organy kontrol i publikacji 
i w idowisk spelniajll tutaj rol{! czegos w rodzaju kordonu sanitarnego 
i ingerujll wtedy. kiedy mimo istniejllcego zakazu dobra chronione art. 
2 zostaly naruszone. tym bardziej. ie poszczeg61ne dobra chronione 
wart. 2 chronill takie inne ustawy. w tym r6w nieZ kk. 

3. W naszym ostrzeieniu nie czynilismy zarzutu redakcji miesi{!cznika 
"Znak" z faktu. ie zdarzajll si{! w tekstach tego miesi~cznika ingerencje. 
blldi. ie redakcja dokonane ingerencje zaznacza. do czego ma prawo. 
jesli jest to zgodne z wolll autora. tylko z faktu. ie redakcja 
systematycznie narusza art. 2 ustawy 0 kontroli p!.lblikacji i w idowisk. 
godzi w dobra przez ten artykul chronione. a takie chronione - jak 
wspomnialem wyi:ej - przez inne ustawy. Sa. wi{!cej. zwracalismy 
uwag{!. i e ta dzialalnosc redakcji uklada si{! w pewnll politycznll lini~ 
programowll. kt6ra musi w konsekwencji prowadzic do naruszania 
ustawy r6wniei w przyszlosci. a takie staw iac "Znak" w sprzecznoSci 
z podstawowymi zasadami okreslonymi dla ca lej prasy polskiej 
w ustawie "Prawo prasowe". Nie wnosi tu takie nic do sprawy 
argument redakcji. ie "Znak" jest pismem katolickim i jego lini{! 
programowll stanowi nauka kosciola. poniewai: nasze ingerencje 
dotyczll tresci politycznych. a nie relig ijnych i to tych. kt6re dotykajll 
iywotnych interes6w narodu i paflstwa. 

Na zakoflczenie chcialbym poinformowac Ksi{!dza Siskupa. ze Prezes 
GUKPiW odbyl dwukrotnie rozmowy z red. Wilkanowiczem. w kt6rych 
red. Wilkanowicz wykazal pew ne zrozumienie dla naszego stanowiska. 
Jesli stosun,ki mi{!dzy redakcjll miesi{!cznika " Znak". a organami kontroli 
publikacji ukladalyby si~ w duchu tej rozmowy. nie S1ldz!J. abySmy 
musieli podejmowac w tej spraw ie dalsze kroki 0 administracyj nym 
charakterze. 

l llcz{! wyrazy naleinego szacunku 
Jan Pakula 

Do wiadomosci: 
Urzlld do Spraw Wyznafl 
Warszawa 
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Opinia 

Sejmowej Komisji Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci 


uchwalona na posiedzeniu w dniu 30 lipca 1985 

(przy sprzeciwie posl6w Reiffa i Banasika) 


Komisja Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci po 
zaznajomieniu sie z niekt6rymi obszarami dzialalnoSci organ6w kontroli 
Jjublikacji i widowisk stwierdza wzrost narusze~ przepis6w 0 kontroli 
publikacji i widowisk. 

Szczeg61nie niepokojctco wzrosla w ostatnim okresie liczba 
koniecznych wkrocze~ cenzorskich w czasopismach kosciola 
katolickiego oraz afiliowanych ("Tygodnik Powszechny", " Znak" 
i "Wie:Z"). W 1984 r. srednia miesieczna Hose ingerencji w tej grupie 
czasopism dochodzila do 70 procent og61u ingerencji w calej prasie 
wydawanej w Polsce. Komisja stwierdza, i:e przedmiotem ingerencji 
byly przede wszystkim tresci 90dzllce w podstawowe interesy pa~stwa. 
Kwestionowano zatem wypowiedzi, kt6re zawieraly usilowania: 

- odmawiania legalnoSci ir6del legitymacji wladzy socjalistycznej 
w Polsce przy jednoczesnym postulowaniu zalegalizowania opozycji 
politycznej; reanimowania ..Solidarnosci"; pochwalania 
manifestowania wrogosci wobec pa~stwa i innych ogniw systemu 
poritycznego socjalizmu zwlaszcza w trakc ie zgromadze~ i religijnych 
uroczystoSci; 

- uzasadniania b1ednosci koncepcji podstaw ustrojowych PRL 
szczeg61nie w sferze zasady wlasnosci srodk6w produkcji, ponii:ania 
konstytucyjnego ustroju poprzez m.in. deprecjonowanie roli Sejmu 
i innych organ6w wladzy pa~stwowej jako rzekomo pozbawionych 
podmiotowosci; wszechstronnego negowania kwalifikacji PZPR do 
pelnienia zagwarantowanej w Konstytucji przewodniej roli 
w spolecze~stwie; 

- atakowania istoty i sensu sojuszu Polski z innymi krajami 
socjalistycznymi, w tym szczeg61nie ze Zwictzkiem Radzieckim; 

- zachecania do zrzeszania sie w nielegalnych organizacjach, 
podejmowania przez nie oraz grupy wiernych pod auspicjami Kosciola 
dzialalnosci socjalno-gospodarczej w celu zastepowania instytucji 
panstwowych; namawiania do niewykonywania polece~ slui:bowych 
w przypadku, gdy pracownik (funkcjonariusz) uzna, ie trese polecenia 
nie jest zgodna z jego sumieniem; 

-podwai:ania zasady rozdzialu kosciola ad panstwa w Polsce, 
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propagowania dyskryminacji ~wiatopoglijdu nie wywodz'lcego si~ od 
wiary w Boga oraz pot~pianiu wszystkich niewierz'lcych jako ludzi 
pozbawionych wszelkich zasad moralnych. 

Zdaniem Komisji ~wiadczy to. ie redakcje czasopisrn katolickich nie 
respektujij postanowien ustawy 0 kontroli publikacji i widowisk mimo. 
ie obowiijzuje ona wszystkich obywateli korzystaj'lcych z wolno~ci 
slowa w publikacjach. Jednocze~nie Komisja stwierdza. ie w pozostalej 
cz~sci polskiej prasy w 1984 r. ilose ingarencji spadla. 

W ostatnich latach zwi~ksza si~ liczba organizowanych na terenie 
ko~cielnym imprez widowiskowych 0 charakterze pozareligijnym. 
W programach tych imprez traSci religijne zajmujij jedynie wijski 
margines. Dominujij natomiast mocno rozbudowane wijtki 
o charakterze politycznym. zawierajijce tre~ci analogiczne. jak 
w przypadku kwestionowanych material6w w prasie ko~cielnej. Jest to 
naduiycie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy 0 kontroli publikacji 
i widowisk zwalniajijcego od kontroli wst~pnej imprezy 
kulturalno-religijne na terenie ko~cielnym jak r6w niei nieprzestrzeganie 
przepis6w 0 zezwoleniach na publicznij dzialalnose artystycznij 
i rozrywkowij. 

Z uwagi na powyisze Komisja stwierdza. ie: 
- w sprawach cz~stego naruszania prawa przez redakcje pism 

katolickich. jak i organizator6w ko~cielnych imprez widowiskowych. 
organa kontroli publikacji i widowisk powinny kontynuowac 
dotychczasowy spos6b post~powania. 

- konieczne jest wi~ksze zainteresowanie tymi nieprawidlowo~ciami 
wla~ciwych organ6w panstwowych. w tym zwlaszcza Urz~du do 
Spraw Wyznan oraz - w zakresie imprez widowJskowych -
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Niezb~dna jest aktywno~c tych organ6w 
zmierzajijca do przeciwdzialania naruszeniom prawa przez redakcje 
i instytucje ko~cielne. 

Tekst powyiszy pUblikujemy na podstawie kserokopu, olrzymanej w r. 1985; nie 
mielismy sposobnosci jego zweryflkowania w oparciu 0 dokumentacj~ sejrnowll. 
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Trwajllce od ponad dziesi~iu wiekow kontakty polsko-ukrainskie 
nalei:ll do najbardziej dramatycznych w historii stosunkow rni~dzyslowian
skich, a nawet rni¢zynarodowych, a wi~ i w sensie badawczym wcilli: 
pozostajll kontrowersyjne, ale i otwarte. ' 

Wybitny przedstawiciel nauki i kultury polskiej, Marian Zdziechowski, 
jeden ze swych ukrainistycznych szkicow historyczno-publicystycznych 
PQwstaly przed pi~ziesi~ciu laty rozpoczlli od stwierdzenia: "W rnysli 
niejednego Polaka ukrainizm oznacza Lachiw rizaty, jest synonimern 
hajdamaczyzny".' Natorniast w kolejnyrn artykule poswi~nym kwestii 
ukrainskiej, opublikowanym na kilka rniesi~cy przed Smiercill, tj. w roku 
1938, ten sam autor pisal: 

" Owutygodnik »Biuletyn Polsko-Ukrainski« wystllPii w koncu roku 
zeszlego (1937) z ankietll, jak polsko-ukrairiskie zagadnienie rozwillzac ... 
ankieta wymaga odpowiedzi pozytywnej - jeSJi nie rozwillzania kwestii, to 
przynajrnniej wskazania drogi, czy drog do tego wiod,!cych. W danym zas 
wypadku jest to rzeczll wi~j nii: trudnll. 

»)Nie rna - pisze jeden z najgruntowniejszych znawcow kwestii, p. 
Stanislaw Los - recepty na natychrniastowe uzdrowienie sytuacji«. Nie rna 
jej rni~dzy innymi z tego powodu - wyjasnial Marian Zdziechowski - i:e my 
nic 0 Ukrainie nie wierny i wiedziec nie chcerny. lakas Australia wi~j nas 
interesuje, nii najbli:isi nam pobratyrncy, sllsiedzi i wspolobywatele. 
»)Zaniedbania polskie w dziedzinie ukrainistyki - czytamy w jednej 
z odpowiedzi na ankiet~ - rnialy charakter programowy«"... 2 

Ozis "ukrainizm" podobnie jak przed pi~ziesi~iu laty dla 
wielu Polakow nadaI oznacza "Lachiw rizaty" i jest zazwyczaj kojarzony 
z dzialaInosci,! UPA - Ukrainskiej Powstariczej Annii. Wiedza 0 Ukrainie 
sprowadza si~ w naszym kraju najcz~sciej do stwierdzenia, i:e znaczna 
~sc spoleczeristwa ukrairiskiego postawila na kart~ niernieckll, a ofiarll 
tej wspolpracy padly tysi,!ce Polakow. W tym przekonaniu utwierdza 
powojenne poko!enia Polakow rni~dzy innymi ksillZka Jana Gerharda 
Luny w Bieszczadach. Jak pisze J. Wrona: "Wielu turystow przebywajllcych 
w Bieszczadach patrzy na te wydarzenia najcz~sciej przez pryzmat Lun 

M. Zdziechowsld, PieTwia.ftek zachowawczy w Uki ukraiilskiej; ,,Przegllid Wsp6lczesny" 
1937, Nr 3 i 4, cyt. za M. Zdziechowski, Widmo pTzyszlo.fci. Szkice histoTyczno-publicystyczne, 
Wilno 1939, s. 154. 

2 M. Zdziechowski, Widmo pTzyszloici ... op. cit., 8. 195. 

I 
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w Bieszczadach 1. Gerharda - najpopularniejszej (11 wydan) powidci 
obrazujllcej ten okres historii. Na jej podstawie nakr~ono rowniez film 
Ogniomistrz Kalen (seen. i rez. E. Cz. Petelscy, rok prod. 1961)."3 

o skutkach oddzialywania tej ksillili bardziej szczeg61owo pisalem na 
lamach "Tygodnika Powszechnego" (1981 Nr 46-47). Tu chcialbym 
jedynie podkreSlic, Ze do niczego nie prowadzll licytacje wzajemnie 
wyczlldzonych sobie krzywd. Koszty konserwowania dawnych, odgrzewa
nia niedawnych i nieprzezwyci~Zenia wcillZ utczymujllcych siC( pretensji, 
a nawet wrogoScl mi~zy Polakami i UkraiIicami SIl aZ nadto wysokie by je 
ponosic nadal, a przerwac ten destrukcyjny proces moZe jedynie refleksja 
nad genezll konflikt6w polsko-ukrainskich oraz pr6ba umiejscowienia 
pojawiajllcych siC( na przestczeni stuleci dramat6w obu narod6w w cillg
nllcym si~ od polowy wieku XIV lancuchu prtyczyn i skutk6w, akcji 
i reakcji. Cillgie m6wienie jedynie 0 skutkach konflikt6w w oderwaniu od 
calego szeregu uwacunkowan, kt6re do nich doprowadzily, oraz cz~s to 
ahistoryczny spos6b argumentacji przyczyniajll si~ do powstawania ten
dencyjnego i jednostronnego obrazu Ukrainca. Bye moZe ow negatywny 
stereotyp nie bylby tak zywotny, gdyby szersze czesze spoleczenstwa 
polskiego poznaly przyczyny polsko-ukrainskich konfliktow rowniez z cza
sOw mi¢zywojennych oraz dane mowillce 0 martyrologii narodu ukrains
kiego podczas II wojny swiatowej i jego walce z najefdZcll hitlerowskim. 

Wedlug danych statystycznych opublikowanych niedawno na Ukrainie, 
w ostatniej wojnie zgin~lo okolo 6,4 min UkraincOw (z czego okolo 1,3 min 
na froncie) przy ogolnych stratach ZSRR ponad 20 min ludzi (w tym okolo 
13 min zolnierzy). Oznacza to, Ze znacznll wi~kszosc strat ludnosci cywilnej 
ZSRR poniosla Ukraina, a przy udziale Ukraincow w armii radzieckiej 
okolo 20%, stanowili oni ' kolo 10% wszystkich poleglych na froncie. 
Opr6cz tego w ramach masowych deportacji na roboty do Niemiec 
wywieziono ponad 2 min ludnoScl z Ukrainy. Rowniez straty materialne 
poniesione przez Ukrain~ stanowill okolo 42% strat ZSRR. Zniszczeniu 
ulegly liczne zbiory bibliotek (ok. 50 min tomow), muzea, instytuty 
naukowe, zabytkowe cerkwie, monastery, dziesilltki teatr6w, kin i okolo 
200 tys. budynkow mieszkalnych. W gruzach legl Kij6w, Charkow, 
Donieck, Czernihow, Poltawa, Zaporoze, Zytomierz i wiele innych miast 
i wsi Ukrainy. Wszystkie te straty poniosla Ukraina zar6wno w wyniku 
agresji dokonanej 22 VI 1941 na ZSRR przez owczesne Niemcy i Rumuni~, 
jak i podczas odwrotu Armii Czerwonej stosujllcej ze wzglC(d6w wojs
kowo-strategicznych taktykC( spa\onej ziemi, kt6rll pMniej zastos('wala 
rowniez wycofujllca siC( armia niemiecka. Wybitny ukrainski pisarz i rei;y
ser filmowy Oleksandr Dowi:enko w swym dzienniku pod datil 16 XII 1943 
roku zapisal: 

l 1. Wrona, Turystyka w regionie bieszczadzkim, Wydawnictwo PAN, "Nauka dla wszyst
kich", Wroclaw 1983, s. 11-12. 

156 



POLAKQW I UKRAINCQW DZIS. WCZORAJ. JUTRO 

"Ulcraina zostala zrujnowana talc, jak :laden inny Icraj na calym swiccie. 
Wszystkie miasta zrujnowane i rozgrabione. Nie mamy jui ani szk6l, ani 
instytutow, ani muzeow, ani bibliotek. Przepadly nasze archiwa historycz
ne, przepadlo maIarstwo, rzeiba, architektura. Zniszczone Sll wszystkie 
mosty, drogi, wojna zrujnowala gospodark{: narodowll, uczynila z ludzi 
n~zarzy, pobila, wywieszala, pop¢zila w niewol{:. Nie mamy ani uczo
nych, ani wi{:kszych artystow... . 

Wl{:C gdy slucham, jak mnie oskar:lajll 0 nacjonalizm z powodu mojej 
Ukrainy w ogniu (powiese napisana w roku 1943 i napi{:tnowana przez 
samego StaIina, drukiem ogloszona w skroconej wersji w 1966 roku 
w Kijowie w pi{:Ciotomowym wydaniu Dziel Dowzenki - W .M.) jakai: 
gorycz, jaki smutek kladll si{: na d uszy. BoZe moj, sklld ten strach przede 
mnll?! Przeciez jestem niemaI smiertelnie chory, mam pogruchotane 
wszystkie stawy, juz dawno wyciekla z zyl niemaI wszystka krew. Czego 
chcesz ode mnie? Ledwie trzymam si{: na nogach, usta moje niemiejll, a ty 
cillgle si{: mnie boisz?I" 4 

Niestety, konkretnych danych mowillcych 0 ofiarach i wkladzie narodu 
ukrainskiego w zwyci~stwo nad hitleryzmem (poza niekompletnymi licz
bami wyst~pujllcymi sporadycznie w opracowaniach naukowych) nie 
mom a spotlcac w :ladnym podr~zniku historii szkoly podstawowej, 
sredniej czy wyzszej, a nawet w Encyklopedii Powszechnej PWN. W pod
~cznikach historii szkol wszystkich szczebli wyst~puje za to informacja 
o dzialalnosci "ukrainskich band UPA" i jest to z reguly jedyny kontekst, 
w jakim powojenne pokolenia absolwentow szkol podstawowych, srednich 
a cz~sto i wyzszych zapami~tujll wyrazy "ukrainski" i " Ukrainicc .... Oprocz 
tego na temat Ukrainskiej Powstanczej Armii istnieje zromicowana pod 
wzgl~em gatunkowym literatura beletrystyczna, ukazujllca w sposob dose 
subiektywny i niepelny jedynie niewielki wycinek calego problemu, jakim 
byla dzialalnosc Organizacji Ukrainskich Nacjonalist6w (OUN) i UPA. 
Natomiast prace historyczne, probuj llce ustalic genez~ OUN i przesledzic 
jej dzialalnose oraz ustalic rozmiar wspolpracy nacjonalistow ukrainskich 
z Niemcami faszystowskimi dost~pne Sll jedynie bardzo wllskim kr~gom 
spccjalistow. 

Ogol spolcczenstwa patrzy wi~ na udzial Ukraincow w II wojnie 
swiatowej przez pryzmat takich a nie innych informacji podr~znikowych 
oraz szeroko dost~nej literatury typu Sloneczko nad Solinkq czy Ziemia 
Jana Brzozy, ktora "zawiera wiele zdarzen autentycmych, zaobserwowa
nych czy tei: przezytych przez autora", a jej "naczelny wlltek stanowill 
tragiczne losy mieszkancow polskiej wsi Witwica napadanej nieustannie 
przez bandy ukrainskich nacjonalistow". By nie pozostawic czytelnika sam 
na sam z podj~tll przez pisarza problematykll, zabiegajllce 0 "wlaociwll" 
edukacj~ spoleczenstwa Wydawnictwo "SlllSk" opatrzylo trzccie wydanie 

• O. Dowi.eoko, Twory w pjaly lomach, Kij6w 1966, t. V. 
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powieSci Ziemia poslowiem Feliksa Fornalczyka, ktory dochodzi m.in. do 
nast~pujllcych wnioskow uogolniajllcych: 

"PrzywillZanie do zieroi znamionowalo zarowno chlopow polskich, jak 
i ukrainskich, opisane przez Brzo~ zdarzenia dowiodly jednak, :i.e 
dobrymi, prawymi owa zmitologizowana praca na roli czynila przede 
wszystkim chlopow polskich. Najwidoczniej zacz~ly w tej mierze funkc
jonowac jakies inne, dodatkowe czynniki, ktore oddzialywaly odksztal
cajllco na jednych, lecz nie oddzialywaly w tej samej mierze na drugich·'. 5 

Czym jest dla Ukrainoow ziemia i kim czyni chlopow ukrainskich praca 
na roli, dowie si~ kaidy, kto si~gnie po Ziem~ ukrainskiej pisarki Olhy 
Kobylatiskiej czy Ziem~ Dowzenki, ktorej adaptacja filmowa na mi¢zy
narodowym konkursie w Brukseli w 1958 roku wpisana zostala na lis~ 
dwunastu najlepszych filmow swiata. Problem jednak w tyro, Ze czytel
nikow po lekturze Ziemi Brzozy i poslowia Fornalczyka nie interesuje 
Ziemia Ukrainca Dowzenki. Jedyne polskie wydanie wybranych utworow 
tego pisarza z roku 1976 w nakladzie pi~u tysi~y egzemplarzy wcillz 
Moina spotkac w ksi~garniach oferujllcych ksillZki przecenione.6 

Z podobnych przyczyn prawie w ogole nie.dotarla do szerszego odbiorcy 
polskiego najlepsza jak dotllrl zbeletryzowana biografia wieszcza ukrains
kiego Tarasa Szewczenki pt. Noce ukraiiLrkie alho rodow6d geniusza 
napisana przez Polaka, Jerzego J¢rzejewicza. Ksillzka nie trafila do spisu 
lektur szkolnych, nie posiada jej tez wiele bibliotek. Pozycj~ t~ wydanll 
trzykrotnie w kilkutysi~znych nakladach przez LudoWli Spoldzielni~ 
Wydawniczll rozkupili glownie Ukraincy z Polski, a taue z zachodnich 
osrookowemigracyjnych. 

Widoczny brak zainteresowania kulturll ukrainskll w Polscejest w duzej 
mierze efektem prowadzonej od lat polityki wydawniczej, ktora preferujllc 
ksillili typu Ziemia Brzozy czy (zalecane jako lektura szkolna) Luny 
w Bieszczadach Gerharda poprzez ich wielokrotne wydanie w masowych 
nakladach, przyczynila si~ do wyksztalcenia i utrwalenia nieprawdziwego 
obrazu stosunkow polsko-ukrairiskich oraz wplyn~la na powstanie bl¢
nego wyobrai:enia u odbiorcy polski ego na temat i:ycia duchowego 
Ukraitioow. Z pewnoSci ll na rozbudzenie zainteresowania kulturll uk rains
kll oraz na zmian~ nastawienia spoleczenstwa polski ego do UkraincOw 
wplyn~loby przybliZenie czytelnikowi polskiemu dziei najwybitniejszych 
tworoow kultury ukrainskiej, a przede wszystkim zapoznawanie opinii 
publicznej z istniej~cymi juz ustaleniami historykow na ternat przyczyn 
i przebiegu konflikt6w polsko-ukrairiskich. 

, 1. Brzoza, Ziemia (wyd. III, naklad 10 300 egz.), Kalowice 1981, S. 255. 
• Palrz A. DOwZenko, Zaczarowana Desna i inne opowieJci fllmowe. Przelozyl z ukrai nskiego 

Stanislaw Edward Bury, LSW Warszawa, 1976. 
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o PRZYCZYNACH KONFLIKTOW W OKRESIE MI~DZYWOJENNYM 

Glownll przyczynll pogl~biajllcych si~ w okresie II Rzeczypospolitej 
konfliktow polsko-ukraiIiskich byl fakt, i:e spoleczenstwo polskie wcilli 
iylo dziewi~lnastowicznym marzeniem 0 niepodleglej Polsce w 'granicach 
przedrozbiorowych. Polacy, poza zupelnie nielicznymi wyjlltkami, nie 
mogli zdobyc si~ na uznanie praw oswiatowo-kulturalnych, a tym bardziej 
politycznych uzyskujllcego swiadomosc i ksztaltujllcego si~ przez caly wiek 
XIX nowoiylnego narodu ukrainskiego, ktorego oketo 20% (ok. 5,5 mIn 
sposrod liczllcych przed wojnll 30 min Ukraincow) mieszkalo na terenie 
Galicji wschodniej (Zachodniej Ukrainy), wchodzllcej w sklad II Rzeczypo
spolitej. Ukraincy, stanowillcy w wie1onarodowym panstwie polskim 
najliczniejszll i najaktywniejSZll mniejszosc narodowll, zamieszkalll na 
wlasnym terytorium, swiadomll swej odr~bnoSci, bezskutecznie domagali 
si~ nalcinych im praw. Wcillz pozbawieni byli instytucji, ktore regulowaly
by i rozwillzywaly narastajllce problemy spoleczno-kulturalne, oswiatowe, 
a taue polityczne, "faktycznie ludnosc ukrainska w Galicji przed rokiem 
1918 posiadala wi~j praw, ruz w odrodzonej Polsce".7 

Jak wiadomo, w Galicji juz w pierwszej polowie wieku XIX w wyniku 
odrodzenia narodowego rozpocz~tego przez zachodnioukrainskich budzi
cieli z kr~gu ugrupowania Iiterackiego "Ruskiej Trojcy" zacz~1y powstawac 
ukrainskie partie i organizacje, rozwijajllc dzialalnosc kuituralnll, spolecz
nll oraz politycznll coraz ~Sciej w opozycji do Polakow, ktorzy "sklonni 
byli zaprzeczac istnieniu odr~bnej narodowoSci ukrainskiej, widzllC w ema
ncypacji ludu maloruskiego niebezpieczenstwo w dllzeniu do restytucji 
panstwa polski ego z r. 1772".8 W takiej sytuacji walka Ukraincow 
o uzyskanie nawet minimum praw pozostawala zawsze w opozycji do 
Polakow i musiala prowadzic do wzrostu antagonizmow polsko-ukrain
skich. Problem ten dostrzegl na poCZlltku wieku XX Wilhelm Feldman, 
ktory w 1902 roku wypowiadajllc si~ w "sprawie ukrainskiej" pisal mi¢zy 
innymi: "Zdawaloby si~, i:e naroo IaknllCY sprawiedliwoSci jak grzesznik 
sredniowieczny zmilowania bozego, Ze naroo wykreslony z karty panstw, 
przypominajllcy si~ pami¢ lud6w tylko aktami m~zenstwa, i:e naroo ten 
powinien uczynic sprawiedliwosc podstawll bytu, celem i idealem. A jed
nak ... Niesprawiedliwosc wzgl~dem Rusin6w jest jednym z najsmulniej
szych dziedzictw, jakie nam pozostawila Polska szIachecka. Zasymilo
wawsz:y garsc bojarow i szlachty ruskiej, z pogardll odtrllcila od lona 
wspolnego duchowienstwo i Iud ruski. Darmo Iud ten morzem krwi 
swiadczyl 0 swej woli do iycia, darmo z rany tej otwartej najlepsze sily 

1 K.M. Wi~niewska, Zagoonjenia narodowoJciowe w powstajqcych pallstwach narodowych. 
Nje/!;tlJre aspekty (w:) Problemy historj{ SlowiJJn j Europy Srodkowej w XIX i XX wjeku. ZbiIJr 
studilJw. Red. wydawniclwa B. Sasowa, Wroclaw 1982, s. 141. 

• Z. Niedziela, Slowjaiaskie zainuruowanja pLrarzy lwowskich w latach 1830-1848, Krak6w 
1966, s. 76. 
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Polski wyplyn~ly, darmo sprawa "dysydentow" cios Rzeczypospolitej 
zadala decydujllCy? Polska szlachta niezdolna ani strawic, ani wyzwolic 
Rusinow - bezmiar pretensji, nie popartych ani prawem, ani sitll, do 
zrealizowania zostawila dzisiejszej Galicji. I oto po tej przeszioSci strasznej, 
po latach spokojnej pracy narodowej Rusinow, ktora wydala szereg 
umyslow tworczych, malo zapewne wai:nych dla kultury powszechnej, 
wai:nych jednak pionierstwem swym literackim dla Rusinow, po dzielach 
calej plejady pisarzy, pocZllwszy od Kotlarewskiego, a koncZllc na Szew
czence i Fedkowiczu - Jan Lam wprowadzil w Zycie formul~, i:e Rusinow 
stworzyL. hr. Stadion" (Franciszek Stadion mianowany gubematorem 
Galicji w 1847 roku przez fZlld austriacki - W. M.).9 

Konflikt polsko-ukrainski ulegl zaostrzeniu w maju 1918 roku, gdy 
rzlld wiedenski pod presjll politycznych ugrupowan polskich uniewainil 
tajne porozumienie zawarte trzy miesillce wczesniej w Brzesciu z re
prezentantami istniejllcego od 1917 roku panstwa ukrainskiego tj. 
Ukrainskiej Republiki Ludowej, proklamowanej przez Centralnll Rad~, 
ktorej sekretarzem generalnym do spraw wojska zostal Semen Petlura. Na 
mocy tego traktatu Austro-W~gry wyrazily zgod~ na w1llczenie Chehnsz
czyzny do Ukrainy oraz utworzenie w Galicji Wschodniej autonomicznej 
prowincji ukrainskiej, co spotkalo si~ z aprobatll UkraincOw, manifes
towanll m.in. we Lwowie. Rozczarowani uniewai:nieniem porozumienia 
brzeskiego ukrainscy dzialacze galicyjscy zacz~1i przygotowywac w1asnll 
organizacj~ bojowll z myslll 0 reallzowaniu swych plan6w panstwowotwor
czych. Jui: kilka miesi~cy p6iniej, obok funkcj onujllcego od 1917 roku 
panstwa ukrainskiego z siedzibll w Kijowie, powstalo drugie niezaleme 
panstwo ukrarnskie (Zachodnio-Ukrainska Republika Ludowa), prokla
mowane 13 listopada 1918 roku we Lwowie przez Ukrainskll Rad~ 
Narodowll, uformowanll dzien wczesniej pod dowOdztwem Eugeniusza 
Petruszewicza. 

Po opanowaniu przez Ukrainc6w galicyjskich terenow na wschOd od 
Sanu, w1llcznie ze Lwowem, (na kt6rych ludnosc ukrainska stanowila 
wi~kszosc, okolo 75%), Ukraincy wyparci zostali z cz~Sci Lwowa przez 
zorganizowanll przez Polak6w obron~ Jego miasta, co zapoczlltkowalo 
wojn~ polsko-ukrainskll. Po odbiciu przez Polakow Lwowa z rllk Ukrain
cOw, przeniesiony do Stanislawowa Sekretariat Zachodnio-Ukrainskiej 
Republiki Ludowej przygotowal akt 0 sfederowaniu si~ z rzlldzonll przez 
Dyrektoriat (utworzony przez dzialaczy bylej Centrainej Rady) Ukrainskll 
Republik ll Ludowll. Uroczyste ogloszenie tego aktu odbyld si~ na placu 
Sw. Zofii w Kijowie 20 stycznia 1919 roku. 

Zachodnio-Ukrainska Republika Ludowa "utrzymywala si~ ai: do lata 
1919 roku w wojnie z Polskll na coraz bardziej zmniejszaj,!cym .si~ 

9 W. Feldman, Na poillerunku, Lw6w 1902. 
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terytorium".IO Prowadzona ze szczegolnyrn i bezsensownym okrucienst
wem wojna polsko-ukrainska oraz rozbicie suwerennego panstwa ukrains
kiego przez wojska polskie (po zalamaniu si~ z powodu braku ampnicji 
ofensywy wojsk ukrainskich) stalo si~ iroolem dlugotrwalej wrogoScl 
Ukrainoow haliekich do Polakow. 

Wypowiadajllcy si~ na temat Kresow Wschodnich w latach mi~zy
wojennych (na lamach miesi~znika "Nurt" 1984 nr 4-5) Jerzy Tomaszew
ski zauwaiyl, i:e "Zachodnio-Ukrairiska Republika Ludowa w 1918 ,roku 
byJa tworem rownie dobrym, albo rownie zlym, jak powstajllcc panstwo 
polskie, kt6re wtedy przeclei: tei: nie ma jeszcze ziem zaboru pruskiego, bo 
jest w trakcie stawania si~. Ta Ludowa Republika byla panstwem 
w zaIllZku, jak polskie patistwo. Podobnie jak u nas, tam tei: jest podobny 
chaos, podobnie tworzy si~ dopiero administracja i armia, Zycie gospodar
cze i prawo. Polskie patistwo bylo jednak w sytuacji 0 tyle lepszej, i:e mialo 
wlasnll reprezentacj~ w Paryzu jui: dawniej i wobec tego moglo uprzedzi6 
wszelkie starania Ukrainoow ... Co waine, to bylo paDstwo, kt6re po
czynalo sobie banlzo demokratycznie i tolerancyjnie. (Np. na banknotach 
widnialy napisy w j~zyku ukraiDskim, polskim, tydowskim - W. M) 
Z r6i:nych poIskich wspomnien, kt6re c:zytaIem, wynikalo, Ze polska 
mniejsz0S6 w tym patistwie cieszyla si~ IWOimi prawami, np. mogla 
zakladat polskie szkoly. W kairlym razie, praktyczna dziaiaInoS6 tego 
paDstwa wobcc Polakow byla calkiem przyzwoita. I my to panstwo 
rozbijamy" . 

Po militarnym rozstrzygni~u walk 0 Gallej~ Wschodni~ na rzecz Polski 
zarowno Ukrairicy jak i Polacy zabiegali 0 poparae dla wlasnych planow 
rozwi;p:ania bytu politycznego tego obszaru u CZlldow zachodnich. 25 
czerwca 1919 roku Rada Ambasador6w Ententy zezwalajilC& na czasowll 
okupacj~ Gallcji Wscl10dniej przez Polsk~ zobowi~ wtadze II Rzcczy
pospolitej do przestrzegania caJkowitej autonomii oraz utworzenia uniwer
sytetu ukraiJiskiego we Lwowie. Polacy jednak, nie dotrzymujllC zobowill
zan mi~zynarodowych, prowadzili na ziemiach wschodnich polityk~ 
fakt6w dokonanych. 

W tym czasie na 7.aj~tych przez Polakow terenach Galleji Wscbodniej 
stacjonowala pobita w walkach z Denikinem, dowodzona przez Pet1u~ 
armia Dyrektoriatu kijowskiego. We wrzeSniu 1919 roku dOS7lo do pod
pisania przez Pet1~ umowy rozejmowcj z Polskll, a w kwietniu nas~pnego 
roku, zawarta zostala umowa polityczna, a taki;e porozwnienie obustronne, 
gwarantujllCC prawa dla mniejszosa narodoW)'Ch. Poiska zobowi~ si~ do 
nie zawierania uklad6w z ionymi patistwami, ktore godzilyby w sojusz 
polsko-ukraiDski i wymierzone byly przeciw UkraiIicom. Dyrektoriat uma
ny zostal przez Pol~ za prawowity mad niepodlegJcj Ukrainy . 

.. H. Batowllld, RDZ{HIIl AlUtro-Wtgler 1914-1918 (Sprawy 1IIII'OIio~101W I dz/Q/Qnfll 
tiyp/timlllyaM). wycI. D, Knk6w 1982, .. 291. . 
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Po zrzeczeniu si~ przez Petlur~ Galicji Wschodniej i jego zgodzie na lini~ 
demarkacyjnll na Zbruczu, Zachodnio-Ukrainska Republika Ludowa 
przestala si~ IiCzyC jako podmiot prawa mi~zynarodowego. Rzllrl Pet
ruszewicza przeni6s1 si~ do Wiednia, a nie godzllCY si~ z zawartym przez 
Petlur~ traktatem polsko-ukrainskim rzlld Dyrektoriatu podal si~ do 
dymisji. Natomiast armia Ukrainskiej Republiki Ludowej (kijowskiej), 
przeformowana zostala w dwie dywizje. Wojska ukrainskie wzi~1y udziai 
we wspolnej polsko-ukrairiskiej wyprawie na Kijow, ktory zostal zdobyty 
na krotko 6 maja 1920 roku. 

W wyniku kontrofensywy wojsk radzieckich i po wycofaniu si~ wojsk 
polsk~uk.rairlskich z Kijowa w tym samym 1920 roku 12 paidziernika Polska 
i Rosja Radziecka zawarly rozejm w Rydze, 1arnillC tym samym uklad 
polsko-ukrairiski zawarty z Petlufll. lui; na poczlltku Iistopada wojska Petlury 
(w ilosa 39 tys. i:oInierzy, 8 tys. koni, 2 pocill&ow pancemych, 3 samolot6w) 
zostaly zaatakowane przez Anni~ Czerwonll i ponoSZllC macz
ne straty wycofaly si~ za Zbrucz, gdzie byly intemowane przez wladze polskie. 
Sam zas Petlura zostal wywieziony do Paryi:a w 1924 roku, gdzie w dwa lata 
pbiniej zostal zastrzelony przez lwowianina Szalarna Szwarzbardta. 

Ten zloi:ony problem polsko-uirainski w Galicji Wschodniej byJ dodat
kowo komplikowany przez czynniki zewn~trme.' Zwilizek Radziecki mimo 
ustalen traktatu w Rydze wykazywal cillgle zainteresowanie losarni Ukrai
ncow galicyjskich, stanowillcych cz~sc narodu ukrainskiego, i:yj llcego 
w wi~kszoSci w Ukrainskiej Republice Radzieckiej, daj'lc temu wyraz 
w licmych wystllpieniach, rowniei: po decyzji Rady Ambasadorow, ktora 
grani~ wschodni'l Rzeczypospolitej zatwierdziJa ostatecznie w marcu 1923 
roku. Ukraincow galicyjskich nie tracily z pol a wlasnych obserwacji Anglia 
i Francja, probujllce wygrac spraw~ ukrainskll przeciwko ZSRR, co 
willzaJo si~ z zaangai:owaniem kapitalow tych obu krajow zachodnich 
w przemySle naftowym w G alicji Wschodniej . Problemem ukrainskim 
z mysl'l 0 wlasnych celach politycmych interesowaJa si~ tei: Czechoslowa
cja, a przede wszystkim Niemcy. 

Kwestia ukrainska uzyskala wymiar mi~zynarodowy i stanowila coraz 
wi~kszy problem dla II Rzeczypospolitej a przy tym wszystkim jej rzlldy 
zmierzaly do podporZll,dkowania Ukraincow i narzucenia im swojej 
kultury, poniewai: "racj~ stanu, integracj~ ziem i umocnienie panstwa 
wi1lZCl1y z politykll asymilacji ludnosci ukrainskiej, a romily si~ jedynie 
w wyborze srodkow dla jej realizacji".l1 RZ'ldowa polityka asymilacji 
narodowej wywolywala odwrotny skutek, przyczyniajllc si~ do ugrun
towania poczucia odr~bnoSci narodowej wsroo spolecznoSci ukrainskiej 
oraz wzrostu oporu wobec wladz polskich, ktory przeksztalcaJ si~ w walk~ 
o prawa narodowe zdobyte w czasach Austro-W~gier. W por6wnaniu 

11 M. PapierzyIiska-Turek, Sprawa ukraiilskl1 w drugiej Rzeczypo.rpolitej 1922-1926, Krai:6w 
1979,8. 282. 
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z sytuacjll z okresu monarchii austro-w~gierskiej na terenach w1llczonych 
do odrodzonej Polski Ukraincy poniesli maczne straty, zwlaszcza w dzie
dzinie szkolllictwa. W samym tylko kuratorium lwowskim liczba szk61 
z wykladowym j~ykiem ukrainskim z 2435 istniejllcych w roku 1922/23 
spadla do 457 w 1934/35. Oddzielny problem stanowill tu zakonczone 
niepowodzeniem starania spoleczenstwa ukrainskiego 0 utworzenie uni
wersytetu ukraiDskiego we Lwowie, gdzie po zlikwidowaniu katedr ukrain
skich w Uniwersytecie Jana Kazintierza przez kilka lat istnial uniwersytet 
podziemny ksztalcllCY w 65 katedrach okolo 1500 studentow ukrainskich. l1 

Uniwersytet podziemny zlikwidowany zostal drogll represji policyjnych. 
Nie godzllc si~ na utworzenie ukrainskiego uniwersytetu we Lwowie, 

owczesne wladze polskie zaproponowaly Ukraincoml Stanislawow, ale 
"wowczas »ntieszkancy« Stanislawowa zloi}'li uroczysty protest wykazu
jllc, :ie jest to miasto polskie i nie trzeba tam Zadnego ukrainskiego 
uniwersytetu".1l Dopiero w roku 1930 utworzony zostal nie posiadajllcy 
uprawnien szkoly wyzszej Ukrainski lnstytut N aukowy daleko poza 
Lwowem, na terenach etnicmie czysto polskich, bo w Warszawie. Studia 
w polskim Uniwersytecie J ana Kazimierza we Lwowie byly dla UkraincOw 
dost~pne, ale istnialy ro:inorodne ograniczenia i warunki, np. ubiegajllcy 
si~ 0 przyj~e na studia Ukrainiec musial miee obywatelstwo polskie oraz 
odbytll sluzb~ w Wojsku Polskim. Wskutek takiej polityki narodowos
ciowej odsetek inte1igencji wsrOd ludnosci ukrainskiej wynosil tylko 1 %, 
ale i ta m ikoma ilose miala niewielkie moZliwoSci zatrudnienia. Wedlug 
danych z roku 1931 ilose analfabetow na Wolyniu wynosila 59%, 
a w Galicji - 39%. Cillglej redukcji ulegalo ukrainskie szkoinictwo 
podstawowe, a inteligencja ukrainska pozostawala cz~sto bezrobotna. 

"Dyskryminacja szkolnictwa ukrainskiego rodzila reakcj~ ludnosci, 
ktora przechodzila do czynnych form walki 0 swe prawa. Na porzlldku 
dziennym byly fakty stosowania tzw. sabotai}' szkolnych: rozbijanie szyb 
w szkotach, zrywanie szyldow szkolnych, omak panstwowych i portretow, 
niszczenie ksill:iek polskich i wewn~trmych urzlldzen. Zdarzaly si~ nawet 
przypadki bicia dzieci polskich i nauczycieli. 

Tego rodzaju ekseesy dawaly wladzom administracyjnym sposobnose do 
represji, Scillgania nale:inoScl za wyrzlldzone szkody, do wystawiania wart, 
do aresztow i wyrokow. To mow pocillgato za SObll wzrost nienawiSci 
i nastroj6w antypolskich". 14 

Pogl~biajllcy si~ wcillz konflikt polsko-ukrainski zaostrzyl si~ w latach 
1921-1925 rowniez z tego powodu, ze do walki 0 swe prawa przystllPiia 
wid ukrainska, do czego zostala wr~cz zmuszona. Czy moglo bye inaczej, 

11 Por. w. Pob6g-Malioowski. NajnowUIl hisloriJJ polilycztlll Polski 1864-1945. Loodyo 
1967, t. 2. s. 621. 

.. A. SzczeSoiak:. W. Z. Szota, Droga do nikqd. DziaJainoJt organizacji wai/t.rkich 
fIIlcjonaiislow iiej liJcwitJllcja w Pol3ce. Wydawoiclwo MON. Wanzawa 1973. s. 16. 

'4 Tamie. s. 17. 
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jei'.eli 50% ziemi uprawnej w wojewOdztwach wolyriskim, stanislawowskim, 
tamopolskim i lwowskim nalezalo do wlaSclcieli pol skich? Z 2794 maj'lt
kow 0 powierzchni powyi;ej 50 ha jedynie 208, majdowalo si~ w ~kach 
Ukrairioow. Powszechne poruszenie i wLburzenie ludnoScl ukraitiskiej 
cierpi'lcej na brak ziemi i Zyj'lcej w prawdziwej n¢ zy wywolywala akcja 
sprowadzania na teren Galicji Wschodniej osadnikow z Polski centralnej, 
Na ogoln'l licz~ niemalze 3 tysi~y gospodarstw rolnych przymanych 
osadnikom wojskowym 90% nie interesowalo si~ swymi maj~tkami. Lezaly 
one odlogiem. ledynie kilka procent wlaSclcieli przebywajllcych stale 
w Polsce wydzienawialo swe gospodarstwa Ukraiticom za polow~ zbio
row. Lakn~cy ziemi chlopi ukraitiscy podpalali majlltki dworskie, napadali 
na posterunki policji i urZ¢y. Przeciwko buntuj'lcym si~ chlopom ukraiti
skim fZIld rzucal ekspedycje kame wojska i policji, ktore zac~ly pacyfiko
wae wsie ukrainskie. Terror policyjny wzrastal coraz bardziej po prze
wrocie majowym, co jedynie wzmagalo opor ludnoScl ukraitiskiej. W 1929 
roku fala strajkow pracownikow rolnych i biedoty wiejskiej ogarn~la 20 
powiatow i okolo 120 wsi, gdzie strajkowalo okolo 50 tysi~ Ukrainc6w. 
Plon~1y folwarki ziemianskie i zbiory w stogach. Do zlikwidowania 
rosn~cego oporu wsi ukraitiskiej rz~d rzucil odpowiednio uzbrojone 
oddzialy policji i specjalne oddzialy wojska. "Pacyfikacje staly si~ jeszcze 
bardziej okrutne niz w latach 1921-1925. W 1930 r. byly one przepro
wad zone planowo. KaZda wieS, do ktorej przybyla ekspedycja kama, 
musiala zlozye kontrybucj~ na utrzymanie zolnierzy. DowOdca ekspedycji 
mial wykazy chlopow, ktorzy przejawiali najwi~kszll aktywnosc politycmll 
i kulturalnll. Wobec tych ludzi stosowano rome metody terroru w zalemo
Sci. od upodobania dowodcy oddzialu kamego. Cz~ste byly wypadki rewizji 
w sklepach i spoldzielniach ukraitiskich, w czasie ktorych »przypadkowo« 
wsypywano 501do cukru lub polewano mllk~ naf~, niszc~c w ten sposob 
ukraitiski majlltek, spoldzielczy lub prywatny. 

W czasie pacyfikacji aresztowano 30 b. poslow ukraitiskich oraz kilka 
tysi~y Ukraiticow. CZ~Sciowo spalono okolo 800 wsi ukraitiskich i bialo
ruskich. (Liczba ta wydaje si~ zawyrona - W. M.) Wojsko, zgodnie 
z rozkazem lozefa Pilsudskiego, mialo unikae rozlewu krwi, ale za to 
stosowaC z cal~ bezwzgl¢noSci~ terror policyjny. 

Pacyfikacja w 1930 r. trwala dziesi~e tygodni. Nie obeszlo si~ rzecz jasna, 
bez rozlewu krwi. Dochodzilo do stare oddzialow policyjnych z ludnoSci.1l 
Cywilnll. Szczegolnego rozglosu nabrala sprawa. salw policji do tlumu 
w Batiatyczach i Hrebennem... W 1934 roku rz~ sanacyjny zalozyl 
w Berezie Kartuskiej oboz koncentracyjny. Osadzano w nim wi~riow bez 
wyroku Slldowego, na podstawie decyzji wladz policyjnych, glownie 
dzialaczy rewolucyjnych, a taki;e czlonkow legalnych stronnictw opozycyj
nych oraz nacjonalistycmych ... "J5 

U Tarnile, s. 19. 
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Oddzielnym problemem lat trzydziestych pozostaje do niedawna prze
milczana, a ostatnio dyskutowana w kr~gu badaczy sprawa "wysadzania 
cerkwi prawoslawnych przez wladze politycme i wladze wojskowe", co 
zdaniem Karola Gorskiego nie mialo nie wspolnego z pacyfikacjll, gdyz 
Chelmszczyma byla .calkowicie spokojna, akcja ukrainska byla tu bardzo 
slaba w stosunku do tego, co bylo W G alicji.16 Wysadzanie odbywalo si~ 
nie na drodze represji za coskolwiek, tylko po prostu niszczono cerkwie 
nieuiywane. Ale byly te:i wypadki wysadzania cerkwi czynnych. Lllczylo 
si~ to takZe z szykanami prowadzonymi przez KOP w stosunku do 
duchownych. Odpowiedzi ll na szykany byllist pasterski biskupow prawo
slawnych, ktorzy odwolywali si~ do prezydenta i do premiera, co jednak 
nie dalo Zadnych rezultatow. Jak wynika z pracy ks. Janusza Kani 
Likwidacja cerkwi na Lubelszczyinie w okresie mifdzywojennym mialo 
wowczas miejsce 107 wypadkow wyburzen i 3 spalenia cerkwi. 17 

W przedwojennej Polsce na terenach Galicji Wschodniej dzialaly dwie 
partie nielegalne (Komunistycma Partia Zachodniej Ukrainy - KPZUI8 
i Organizacja Ukrainskich Nacjonalistow - OUN) oraz dziewi¢ legalnych 
wi~kszych ukrainskich partii czy organizacji politycmych 0 wlasnych 
programach i roi:nym stosunku do rzlldu polskiego. Opr6cz tego istnialo 
kilka pr~i:nych organizacji spolecmo-kulturalnych, np. liczllca w 1938 roku 
oketo 300 tys. czlonkow "Proswita" czy zrzeszaj~cy oketo 100 tys. 
czlonkin "Sojuz Ukrainok", "Ridna Chata", "Ridna Szkola", "Sokil", 
Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne "Luk", duZa organizacja spoldziel
cza - Krajowy Zwillzek Mleczarski "Maslosojuz", sprzedajllcy rocmie 
oketo 3412 ton masla. 
Najwi~ksze wplywy na ksztahowanie si~ stosunkow pomi¢zy wJadzami 

polskimi a spolecmoScili ukrairiskll · mialo Ukrainskie Narodowo-Demo
kratyczne Zjednoczenie (Ukrairiskie Nacjonalno-Demokratycme Objed
nannie - UNDO). UNDO byla partill 0 charakterze antyradzieckim, staJa 
po stronie rzlldu sanacyjnego, kategorycznie potwia1a wystllpienia i strajki 
robotnikow i chlopow ukrairiskich, co znalazlo wyraz m.in. w deklaracji 
10jalnoSci przesJanej w czasie terroru policyjnego i pacyfikacji wsi na r~ce 
ministra spraw wewn~trznych FeJicjana Slawoj-Skladkowskiego. Partia ta 
domagala si~ jednak od rzlldu polskiego wykonania postanowieri Rady 
Ambasadorow z roku 1923, a wi~c nadania Galicji Wschodniej autonomii 
w ramach paristwa polskiego, gdyz pod tym warunkiem przyznano t~ 
prowincj~ II Rzeczypospolitej. Dllzenie do wyegzekwowania autonomii 
ukrairiskiej ~Sci Galicji stanowiJo program maksimum. Program mini
mum zakladal rozbudow~ szkolnictwa roi:nych typow, utworzenia uniwer

." Por. Koici61 w 11 Rzeaypo.rpolltej. Praca zbiorowa pod red. z. Zielinskiego, s. Wilits, 
Lublin 1980, s. 228 i 235. 

11 Por. .. CbrzeScijanin w Swiecic" 1982 Nr 108, s. 50-89. 
II J. Radziejowsiti, Komunistyczna Partill Zachodniej Ukrainy (1919-1926). Wtzlowe pro

blemy ideologiczfle. Krak6w 1962, s. 268. 

. 165 

http:Galicji.16


WlODZIMIERZ MOKRY 

sytetu ukrainskiego we Lwowie, popraw~ warunkow bytowych spoleczens
twa ukramskiego oraz rozszerzenie moi:liwoSci zatrudnienia dla inteligencji 
ukrainskiej. UNDO miala wplywy w ukrainskich organizacjach kultural
nych, oswiatowych i gospodarczych takich jak "Proswita", " Ridna Szko
la", Ukrainski Bank Zlemski oraz "bardzo niesmialo w owczesnych 
warunkach wysuwala program niepodlegloSci Ukrainy, dllZllC na razie do 
utrzymania status quo oraz wspolpracy z Polskli burruazyjnll, wszystkie 
sily skupila do walki przeciwko rewolucyjnym masom ukrainskim".19 

Opr6cz UNDO i osmiu pozostalych legalnych partii dzialala, oczywiScie 
nielegalnie, w podziemiu, b¢llca jakby odpowiednikiem Narodowej De
mokracji Organizacja Ukrainskich Nacjonalistow - OUN. Miala ona 
charakter antykomunistyczny i antypolski. 20 Gloszllc haslo walki przeciw
ko "okupacji polskiej" w Galicji Wschodniej OUN przycillgala do siebie 
c~sc mlodziezy oraz inteligencji zachodnioukrairiskiej, obserwujllcej po
gl~biajllcy si~ impas sprawy ukrainskiej w powojennym panstwie polskim. 
OUN byla organizacjll 0 zasi~gu mi¢zynarodowym, bardziej dyplomaty
czne niz ideologiczne kontakty utrzymywala z odpowiednimi ugrupowa
niami we Francji, Rumunii, Wloszech, Czechoslowacji, Kanadzie, USA, 
Brazylii, Niemczech i innych krajach. 

W chwili dojScia do wladzy w Niemczech faszystow OUN liczyla okolo 
30 tys. kadrowych czlonkow. Istniejllce powillZania OUN z Berlinem 
zacidnily si~ po dojSciu do wladzy Hitlera. Wowczas wywiad niemieckiego 
rzlldu zacZllI przejmowac opiek~ nad sprawami nacjonalistow ukrainskich. 
UkraincOw aktywizowal wowczas wzrost napi¢ na arenie mi¢zynarodo
wej. Ich oczekiwania przypominaly nadzieje i dzialania polskie przed 
wybuchem I Wojny Swiatowej, kiedy skorzystano z poparcia i pomocy 
Niemiec. Nacjonalisci ukrainscy spodziewali si~, Ze II wojna swiatowa 
przyniesie rozwi~ie kwestii ukrainskiej, doprowadzajllc do zjednoczenia 
Ukrainy i jej wyzwolenia. Zorientowani proniemiecko nacjonaliSci ukrains
cy wybuch wojny witali z nadziejami. Natomiast wicemarszalek Sejmu 
Wasyl Mudry po wybuchu wojny polsko-niemieckiej sklada w imieniu 
legalnych stronnictw ukrainskich deklaracj~ lojalnosci wobec panstwa 
polskiego. W kampanii wrzesniowej zolnierze i oficerowie narodowosci 
ukrainskiej sluZllCY w wojsku pol skim , wsrOd ktorych Sll nagrodzeni
krzyzem Virtuti Militari, spelnili swe obowillZki, a okolo 20 tys. z nich 
dostalo si~ do niewoli niemieckiej. Dywersje ukrainskie typu atakowania 
i rozbrajania zolnierzy polskich zacz~ly si~ pojawiac wobec kl~ski militar
nej Rzeczypospolitej, gl6wnie na Polesiu i poludniu Galicji. 

19 A. B. SzczeSniak, A. Z. Szola, Droga do nikqd ... Warsmwa 1973, s. 21. 
20 Np. dyreklor Harvardzkiego IDSlylutu Badan Ukraioomawczych prof. O. Pricak 

mpytaoy 0 wzory, oa jakicb wykszlalcil si~ ukrainslci ruch oacjooalislycmy - OUN, od
powiedzial w jedDym z udzielooycb wywiad6w, ii .. nikl z OUN-owc6w nie mal Zadneflo dziela 
HiUera czy Mussoliniego. Wszyscy studiowali wspomnienia Pi lsudslciego i uczyli si~ oa 
doswiadcz.eniacb polskich rewoluCJooist6w. WalcZllc przeciwko Polsce uiywali oarZ¢zia 
polslciego". "Zeszyty Historyczne" 1983, or 65, L 17-18. 
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Pierwsze mlesl~ce okupacji niemieckiej w Polsce rozczarowuj~ cz~sc 
nacjonalistow ukrainskich, co pogl~bilo zarysowuj~q si~ jui: przed wojn~ 
roini~ zdari wewn~trz OUN m.in. na temat stosunku do polityki 
niemieckiej. Jui: na poc~tku roku 1940 (10 lutego) dochodzi do rozlamu 
w OUN na "starych" (dzialaczy proniemieckich - Melnyk, Kubijowicz) 
i "mlodych" (niepodlegioSciowcow - Bandera, Szuchewycz, Stecko). 
Wladze niemieckie, doskonale zorientowane w nastrojach ludnoSci ukrain
skiej, zdolaly niewielkim kosztem utrzymac przy sobie sprzemierzencOw 
ukrainskich ai: do wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. Ale jui: w czasie 
okupacji Polski oprocz lojalnych w stosunku do III Rzeszy i wspolpra
cuj~cych z ni~ nacjonalistow ze skcajnych skrzydeJ obu pionow Organizacji 
Ukrainskich Nacjonalistow tj. OUN-melnykowcOw i OUN-banderowcOw, 
istnieli w tych obozach ludzie 0 Slldach odmiennych, ktorzy tworzyli 
zakonspirowane przed hi tlerowcami struktury organizacyjne zar6wno 
w kraju, a wi~ w Generalnym Gubematorstwie i na terenie Galicji, jak 
i w osrodkach emigracyjnych, rozsianych w Europie. "Oboz nacjonalis
tyczny nie byl monolitem. Powaina jego cz~sc to Iudzie 0 pogllldach 
dalekich od afirmowania idei faszystowskich" - dowodzi w swojej pracy 
Ryszard T orzecki. 1I 

W okresie przygotowan III Rzeszy do napaSci ria ZSRR wzrasta 
zainteresowanie wladz niemieckich nacjonalistami ukrainskimi.Organizo
wane Sll oddziaiyparamilitame oraz policyjne, wykorzystywanc potem 
podczas ofensywy do akcji pacyfikacyjnych oraz do dzialan przeciw 
partyzantce radzieckiej. W dniu 22 czerwca, gdy Niemcy i Rumuni 
dokonali agresji na ZSRR, zwolany zostaJ kongres, ktory powolal 
Ukrainski Narodowy Komitet (UNK) dla zjednoczenia nacjonaIist6w na 
emigracji. W swym pierwszym dokumencie UNK uchwalil wniosek 
o przedloi:eniu na r~ generalnego gubematora Hansa Franka deklaracji 
oraz manifestu 0 utworzeniu "zjednoczonego, niepodleglego panstwa 
ukrainskiego" ze stolic~ w Kijowie. Skonstemowane tym faktem wladze 
niemieckie, argumentuj~c, "i:e kongresproklamowal powstanie paristwa 
ukrainskiego bez porozumienia si~ z wladzami niemieckimi" aresztowaly 
nacjonalistow przewidzianych na czlonkow rzlldu ukrainskiego, w1llczoie 
ze .Stefanem Bander~. Warto dodac, i:e dw6ch braci Bandery zgin~lo 
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Stefan Bandera pelni~cy przez 
kr6tki okres czasu slui:b~ oficersk~ w ukrainskim batalionie "Nachtigall" 
od czerwca roku 1941 do polowy roku 1944 (czasu wyjazdu do Turcji 
a potem do Wloch) byl wi~ony oraz izolowany od pracy politycznej. 

Dwa bataliony ukrainskie "Nachtigall" i "Roland", utworzone z li~cego 
okolo 700 ludzi "Legionu ukrainskiego" (kt6ry powstal w maju 1941 roku), 
wchodz~ w sklad oddzialow Abwehry, wkroczyly razem z wojskami 

21 R. Torzecki, Konta}ay poLvko-ukraiArkie no tie problemu ukrailbklego IV polltyce polsklega 
nqdu emigracyjnego I potiziemia (1931). 1944) (w:) .. Dziejc NajooW5zc" 1981, or 1-2. 
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niemieckimi na teren Galicji Wschodniej. Wsp6lpraca z Niemcami drobnej 
w por6wnaniu z calym narodem ukrainskim (liCZllCym przed wybuchem 
wojny 30 min ludnoScl) grupy zacilliyla w bardzo powainym stopniu nad 
stereotypem UkraiIica w oczach Polak6w. Tym mi¢zy innymi naleiy 
tlumaczyc Cakt, ie Cormacje wlasowskie biorllce udzial w tlumieniu 
Powstania Warszawskiego okre§iane byly powszechnie jako formacje 
ukraiDskie zar6wno przez ludnosc polskll, jak i niestety przez historyk6w. 
W swietle najnowszej historiografii rowniez teza, iz Ukraincy z batalionu 
"Nachtigall" zamordowali profesor6w lwowskich, w tym takZe Tadeusza 
Boya-ZeleIiskiego nie odpowiada prawdzie. 

Gdy 30 czerwca 1941 roku grupa dywersyjna Theodora Oberlandera 
wraz z batalionem "Nachtigall" wkroczyla do Lwowa, prowadZllca 
dzialalnosc politycmll grupa J aroslawa Steeki, przez zaj~lll przy pomocy 
OberHindera radiostacj~ lwowskll proklamowala niepodle8lo~ Ukrainy. 
Grupa ta wYSlllpila jednoczeSnie 0 umanie Ukrainy do CZlld6w sprzymie
rzonych z III Rzeszll, a wi~ do Wloch, Rumunii, W~gier, Siowacji, ' 
Japonii, a nawet Watykanu.zz Po kilku dniach okupacji sformowany 
6 lipca 1941 roku C74d Jaroslawa Steeki zostaje przez Niemc6w 
are~owany. Wraz z nim uwi~ono najpierw w Krakowie na Mon
tdupich, a nastwnic w Oranienburgu szcreg dzialaczy bandcrowskich. 
Rozbrojone teZ i rozwillUQe zostajll milicje OUN, a po zaj¢u terenow 
Zachodniej Ukrainy rozformowano batalion "Nachtigall", co, jak si~ 
potem okazalo, by to zgodne z nakazem samego Hitlera, ktory na tajnej 
naradzie wyzszych dow6dcow w czerwcu 1941 r. nakazywal aby ,~nigdy nie 
dopuScic, by bron nosH ktokolwiek inny opr6cz Niemc6w ... Tylko Niemiec 
rna prawo nosie bron, ale nie Siowianin, nie Czech, nie Kozak i nie 
Ukrainiec ... " . 23 

Na Ukrainie rozp~1y si~ masowe lapanki, wywoienie ludnoSci do III 
Rzeszy, bezwzg1¢.ny terror i mordy setek tysi~ ludnoSci ukraiIiskiej we 
Lwowie, Charkowie, Winnicy, Zytomierzu, Poitawie, ZaporoZu, Kijowie 
i wielu innych miastach Ukrainy. Tylko w samym Babim Jarze kolo 
Kijowa rozstrzelano 195 tysi~y ludn6Sci,.w tym wypadku gl6wnie Zyd6w. 
W okresie sukcesOw armii niemieckiej na Cronci.e wschodnim nacjonaliSci 
ukraiDscy podlegali eksterminacji na r6wni z calli ludnoSci.ll. 
OUN-Banderowcy rozpOCZ(:li odwet; uS Niemcy stosujllc zasad~ od
powiedzialnoSci zbiorowej podpalali wsie, stosujllc masowe egzekucje. Np. 
za zabici.e w 1942 roku we Lwowie dw6ch hitlerowskich komisarzy, 
Niemcy rozstrzelali 100 UkraiIicOw podejrzanych 0 kontakty z OUN-B. 

W wyniku zaoStrzajllccgo si~ terroru wobec ludnoSci. ukrailiskiej w spo
sCb Zywiolowy ~Iy powstawaC grupy partyzantki ukraiDskiej, or
ganizujllc samoobron~. WOWC71JS czlonkowie OUN przystliPiJi do penet

.. A. B. Sl.c:zaoiak, W. Z. Szo&a. Droga do niklld. Warszawa 1973 ... 16. 

u T8IDie. 
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racji terenu i opanowywania swoimi wplywami organizacyjnymi i politycz
nymi dzialaj~cych juz samorzutnie osrodk6w oporu, obok kt6rych przez 
caly czas dziala oddzielnie, rozwijaj~a siv coraz bardziej partyzantka 
radziecka, Tworzyly si~ Oddzialy UkraiIiskiej Powstanczej Annii, kt6rej 
Glowny Sztab Wojskowy powstal z przeksztalcenia Glownego Sztabu 
Wojskowego OUN, 

Kierownictwo OUN-UPA przyj~lo taktyk~ trwania w partyzantce 
i walki na dwa fronty: przeciwko oddzialom radzieckim i przeciw 
Niemcom wedlug obowi~j~cego hasla "Ani Hitler, ani Stalin", W 1943 
roku komplikuj~ siv coraz bardziej stosunki polsko-ukrainskie. W de
kIaracji Krajowej Reprezentacji PoIitycznej z 15 sierpnia 1943 roku 
podkrdlono ,,nienaruszaInose granicy wschodniej". Podobne stanowisko 
zaj~la w marcu 1944 roku polska Rada lednoSci Narodowej, przypomina
j~ w swej deklaracji, iz "na wschodzie Polski utrzymana musi bye granica 
polska ustalona w traktacie ryskim".24 Nacjonalistyczne eIementy ukrains
kie od poc~tku okupacji niemieckiej byly swiadome zamiarow polskiego 
rz~u emigracyjnego i Delegatury w kcaju wobec Zachodniej Ukrainy 
i Malopolski Wschodniej. Formuluj~c program walki 0 "Samostijn~ 
Ukrain~", zwalczaly one nami~tnie plany od budowy Polski w przedwojen
nych granicach".2S 

Nacjonalisci ukrainscy zmierzaj~c do ukrainizowania terenow Ukrainy 
Zachodniej mi¢zy innymi droM wypierania ludnoSci polskiej (przede 
wszystkim osadnikow) przyst~pili do dzialan terrorystycznych w latach 
1943-1 944 na Wolyniu, Polesiu, we Wschodniej GaIicji i Chelmszczyznie. 

Okupantom niemieckim, ponoszllcym coraz wi~ksze k1~ski na froncie 
wschodnim byla na r~k~ walka oddzialow OUN-UPA z rosn~~ partyzant
k~ radzieck~. Wladze III Rzeszy nie podejmowaly wi~ dzialan na rzecz 
Iikwidacji, przeciwnych rowniez im, oddzial6w nacjonaIistow ukrainskich; 
nie przeszkadzaly w terroryzowaniu ludnosci polskiej , rozpocz~temu, jak 
sugeruj~ historycy, przez samodzielny i niepodlegly centrom politycznym 
OUN-UPA oddzial "Bulby" (dowodzil nim Taras BoroweC, z zawodu 
kamieniarz), odznaczaj~cy si~ szczeg6ln~ wrogoSci~ do komunist6w, 
kt6rego grupy zbrojne rozbili partyzanci radzieccy juz w koncu roku 1943. 
"I tak rozpoc~la si~ tragiczna walka bratob6jcza. Niemcy usilowaIi 
obludnie grae rolv strollY nie aprobuj~cej tych )>czerwonych nocy«. 
W rzeczywistoSci to oni pokazaIi wzory pozbycia si~ niewygodnej ludnoSci . 
Byly wypadki bezposrednich prowokacji. Do rz¢u niemieckich prowoka
cji zaliczye nalezalo werbowanie Polak6w do policji, czemu przeciw
stawialo si~ polskie 'podziemie, oceniaj~c realnie niemieckie intencje. 
Hitlerowcy zaopatrywali strony w bron w celach samoobrony".2C1 

.. Tamie. s. 164. 

So 

25 Tamie. s. 163. 
M R.Torzecki. Kwutia 

194-195. 
uJcraiilska w poliiya III Rze.rzy 1933-1945, Warszawa 1972, 
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W wyniku podj~tej przez bulbowcOw. czlonkow DUN i oddzial6w 
zbrojnych UPA akcji palenia wsi polskich oraz W)Wdzania z nieb 
a cz~tokroc i mordowania wybranych mieszkanc6w tych wsi (miejscami 
gin~ly cale wsie) ludnosc polska tworzy warowne obozy samoobrony. 
Najwi~kszym oSrodkiem samoobrony ludnoSci polskiej. 1iczllcym okolo 25 
tys. ludzi stala si~ miejscowosc Przebraze kolo Kiwerc. w kt6rym znalazlo 
schronienie takZe wielu Zyd6w oraz UkraincOw. 

W czasie eksterminacji ludnoScl zamieszkujllcej na terenie Ukrainy 
Zachodniej z rllk nacjonalist6w ukramskich i wspomagajllCYch ich hit
lerowc6w gin~ gl6wnie Polacy. ale gin~1i tez Zydzi i Ukraincy. sprzeciwia
jllcy si~ tym terrorystycznym akcjom i aktom okrucienstwa. Za sprzyjanie 
partyzantce radzieckiej. pr6bujllcej zwalczac oddzialy DUN-UPA. plon~1y 
r6wniei wsie ukrainskie i gin~li ich mieszkancy. Autorzy wcilli cytowanej 
Drog; do nikqd w rozdziale zatytulowanym Sojusznicy samoobrony podajll 
szereg przyklad6w 0 tym swiadcZllCych. ..Na por~ku dziennym byly 
wypadki ukrywania Polak6w. ulatwiania im ucieczki lub ostrzegania prled 
nacjonalistami. za co UPA karala Smiercill. traktujllC tego rodzaju fakty 
jako »zdrad~«. Ludnosc ukraiIiska. zamjeszkujllca tereny Wolynia i Galicji 
Wschodniej, w wi~kszosci nie byla bowiem nastawiona wrogo do Polak6w, 
a wr~z przeciwnie. wielu Polak6w z tych ziem - wlasnie swym SlISiadom, 
Ukraincom, zawdzi~za iycie. Za pomoc udzielanll ludnoScl polskiej 
nacjonalisci z DUN i UPA zamordowali wielu UkraincOw, pacyfikujllc 
nieraz cale wsie ukrainskie. Mirno to liczni Ukraincy na terenie Ukrainy 
Zachodniej walczyli w obronie Polak6w".27 Naleiy wcillz pami~tac, ie 
akcje terrorystyczne oddzial6w nacjonalist6w ukrainskich trwaly na zachOd 
od Zbrucza, uciekajllcy zaS za Zbrucz Polacy znajdowali wsrOd tamtejszej 
ludnoSci ukrainskiej schronienie, zrozumienie oraz opiek~. 

Jak wynika z obliczen, dokonanych w oparciu 0 okresowe rneldunki 
sporz¥izone przez poszczeg61ne dowOdztwa Armii Krajowej dla Delegatu
ry Rzlldu .. w przybliieniu zamordowano okolo 60-80 tysi~ Polak6w na 
terenie Polesia, Wolynia, Chehnszczyzny i Zasania".28 Straty po stronie 
ukrainskiej, powstale w wyniku tych bratob6jczych i odwetowych walk 
wcilli nie zostaly przez historyk6w ustalone. (Wiadorno jedynie, ie 
w koncowej fazie walki z UPA na terenie Bieszczadow i w pozostalych 
poludniowo-wschodnich regionach kraju w latach 1944-1947 zgin~lo okolo 
2 tys. Polakow i okolo 4 tys. Ukraincow.) 

Akcje terrorystyczne nacjonalistow ukrainskich przeciwko ludnoSci 
polskiej ulatwiali i umiej~tnie wykorzystywali hitIerowcy. "Do wsi pol
skich, kt6re obronily si~ przed UPA i innymi nacjonalistycznymi terrorys
tycznymi bojowkami ukrainskimi, wkraczaly kame ekspedycje niernieckie, 
przeprowadzaly pacyfikacj~, odbieraly brmi, aresztowaly m~iczyzn dezor

... A. B. SzczeSniak. W. Z. Szoa. Droga do nUuid, Warszawa 1973. s. 16. 
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ganizuj'lc obron~ obozow i ulatwiaj'lc tym samym dzialania jednostkom 
UPA. Hitlerowcy niejednokrotnie uciekali si~ do podst~6w. Przykladem 
ich perfidii Sll dzieje samoobrony polskiej w Malynsku, gdzie ludnosc 
uwierzyla w zapewnienie niemieckich wladz administracyjnych i znaIazia 
si~ w ... obozach koncentracyjnych ... " .19 

Znaczna cz~sc sposroo proniemiecko zorientowanych oraz waIcz'lcych 
po stronie niemieckiej UkraincOw rozczarowala si~ do obietnic hitlerows
Dch juz w pierwszej fazie wojny, a szczeg61nie podczas okupacji Galicji 
Wschodniej. Konsekwentnie wspolpracowala z Niemcami gl6wnie frakcja 
OUN-Melnykowcy, maj'lca znaczne wplywy w Ukrainskim CentraInym 
Komitecie. Melnykowcy rozwijaIi akcj~ propagandow'l na rzecz Niemiec, 
prowadzllC m.in. agitacj~ do dywizji SS "GaIizien", utworzonej na tercnie 
Rzeszy w kwietniu 1943 roku, tj. w czasie gdy annia niemiecka zac~la 
ponosic kI~ski na froncie wschodnim. Dywizja ta wyruszyla po raz' 
pierwszy na front dopiero w czerwCu 1944 roku w sile okolo 11 tys. ludzi, 
i zostaJa doszc~tnie rozbita w zetkni~u z regulamymi jednostkami armii 
radzieckiej. Z ocaIalych okafo 7 tys. ludzi 4 tys. zdezerterowalo, wst~pujllC 
do UPA, a 3 tys. zebralo si~, zostaIo ponownie skoncentrowanych 
w Nauhammer i po reorganizacji dzialalo do konca wojny na tylach frontu 
niemieckiego, wykonuj'lc zadania ochronne i pacyfikacyjne. 

Autor ksillZki pt. Kweslia ukraiflska w polilyce 1/ Rzeszy 1933-1945 
Ryszard Torzeckipodkresla, iz "szowinizm nacjonaIistow ukrainskich mial 
gl~bokie korzenie, tkwi'lcc w doswiadczeniach historycmych tego narodu 
w ci'lgu wiek6w i w okresie mi~dzywojennym, wskutek dyskryminacji 
spoleczno-politycznej, jak'l stosowano wobec ukrainskiego narodu na jego 
wlasnym terytorium pod obcym panowaniem".JO 

. Problem oceny celow, motyw6w i metod dzialan nacjonalistow ukrains
Dch i Ukrainskiej Powstanczej Armii jest skomplikowany. Skrajne formy 
dzialan nacjonaIist6w zasluguj'l na oSlidzenie i pot~pienie, jak kaZde tego 
rodzaju post~powanie. Szczeg610we studia nad dzialaInoscili OUN i UPA 
prowadzone przez historyk6w przynosZ'l wcill:i nowe ustaIenia. Tylko 
specjaliSci mog'l ocenic te wydarzcnia w calej ich wielowarstwowosci, 
zloZonoSci i dramatyzmie. W tej chwili chodzi przede wszystkim 0 zro
zumienie przyczyn konfliktu polsko-ukrailiskiego, ktory zaostrzyl si~ 
w latach 1918-1919, narastal przez caly okres mi¢zywojenny, by 
w spos6b szczeg61nie gwahowny wybuchn'lc w czasie drugiej wojny swia
towej. 

Przy ustaleniu uooel polsko-ukrainskich dramatow z lat 1939-1947, 
nalezy pami~taC, i.e wszystkie rz'ldy Polski mi¢zywojennej prowadzily 
bl¢n'l polityk~ narodowoSciow'l, zwlaszcza wobec mniejszosci ukrainskiej . 

Dziaiaj'lce w okresie II Rzeczypospolitej dui.e stronnictwa polityczne 

.. Tamilc, s. 171. 

JD R. Torzeclci, Kwutla uJcrDilLfJuz••• op. cit., !I. 11 . 
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upatrywaly polskll racj~ stanu w asymilacji ludnosci ukrainskiej. I tak 
przedstawiciele kierunku narodowodemokratycznego na czele z Romanem 
Dmowskim i Stanislawem Grabskim - jak dowodzi Miroslawa Papierzyri
ska-Turek - "kresll!c wizj~ narodowego paristwa polskiego, proponowali
i jako politycy usilowali realizowac - polityk~ inkorporacji, otwartej 
polonizacji i kolonizacji wschodnich obszarow paristwa", natomiast pilsud
czycy, min. Tadeusz Holowko i Leon Wasilewski , "widzieli moZliwosc 
asymilacji ludnoSci ukrairiskiej i pozyskania jej dla wspolpracy z panstwem 
polskim drogl! udzielania jej pewnych praw w zakresie autonomii w Galicji 
Wschodniej, a samorzl!du na Wolyniu"Y Realizowany na Wolyniu 
program wojewody Henryka Jozewskiego, b~dl!cy probl! praktycznej 
realizacji polityki federacyjnej Pilsudskiego z roku 1920, zostal w koncu lat 
trzydziestych zaniechany. "Eksperyment': wolyriski jest dodatkowym swia
dectwem tego, jak dalece rozmijaly si~ interesy Polakow i Ukrainc6w na 
terenie Galicji Wschodniej, skoro nawet propozycje rozwi:tzania problemu 
i dzialalnosc Jozewskiego, zupelnie nie satysfakcjonujl!ca Ukrairic6w, nie 
znalazla poparcia wsrod spoleczeristwa polskiego, biurokracji, duchowieri
9!wa katoJjckiego, a przez endencj~ byla atakowana. 32 

Wsrod powszechnego niezrozumienia kwestii ukrairiskiej, nie1iczenia si~ 
z aspiracjami narodowymi i politycznymi Ukrairic6w galicyjskich pojawia
Iy si~ w tym trudnym okresie pojedyncze glosy zwolennikow rownoupraw
nienia Ukrairic6w, nie znajdujl!ce wowczas szerszego oddZwi~ku w spole
czeristwie polskim, a dzis z wielu wzgl¢ow zaslugujl!ce na przypomnienie. 

RZECZNICY POROZUMIENIA Z UKRAIr\lCAMI 

Prawdziwymi rzecznikami porozumienia ze strony polskiej byli najpierw 
w wieku XIX ci pojedynczy uczeni, ktorzy, jak np. Jerzy Samuel Bandtkie 
czy Zorian Dol~ga-Chodakowski, j~zyk, jakim m6wili Rusini, uznawali za 
j~zyk odr~bnego narodu ukrairiskiego, a nie - jak wi~kszosc - za dialekt 
jednego z plemion' polskich, oraz tacy polityczni dzialacze, jak chociaiby 
Jaroslaw D:tbrowski czy Ludwik Mroczkowski, kt6rzy dostrzegali szybko 
post~ujl!cy proces narodowotworczy wsrOd Ukrairic6w i Bialorusinow 

]I M. Papicrzynska-Turek, Sprawa ukraillslw ... drugjej Rzeay(J08politej 1922-1926, Krakow 
1979, s. 7. 

, ]1 Dzialalnoac H. Jozewskiego miala sluiyc umocnieniu panslwowo8ci polskiej na Wolyniu 
(gIizie 1udno&C ukrailiska stanowila okolo 80%), poprz.ez pozyskanie Ukrailioow jako lojalnycb 
obywateli (asymilacja paDslwowa) drogll umarua i respeklowania ich od~bno8ci obyczajo
wo-kulturowych. Jozewski pozyskiwal do wspOlpracy dzialaczy bylej Ukrailiskiej Rcpubliki , 
Ludowej, kierujllc nadzieje Ukraiooow ku wolne} Ukrainie za Zbruczem. Deklacowal, i.e nie 
widzi kolizji mi¢zy "koncepcjll nicpodleglej Ukramy, a przynaleino§cjll po WSl.C czasy polskiego 
Wolynia do Najjainiejsz.ej Rzeczypospolilej·'. Program Jozewskiego byl oajbardziej Sniahl 
sposrOd reaJjwwanycb kODccpcji polilyki oarodowoSciowej, 1l'Iyi. polelfal Da uzoaniu istnienia 
oarodu ukraioskiego, umoZliwiaoiu Ukraiocom rozwijania rodzimq kultury, szkolnictwa, 
ukrainizacji cerkwi. Por. A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowoJciowej rzqdtJw pol3kich 
w Intach 1921-1939, Wroclaw 1979, s. 178,233. 
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oraz przymawali tym odradzaj~cym si~ narodom prawo do stanowienia 
o wlasnym losie na swojej ziemi , zrywaj~c tym samym z koncepcj~ Polski 
w granicach przedrozbiorowych. 

Rownici w okresie mi¢zywojennym istnialy wsrOd ugrupowan polskich 
w~kie nurty koncyliacyjne. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli 
polubownego rozwillZaQia kwestii ukrainskiej byl cytowany juz Marian 
Zdziechowski, ktorego pogl~dy zasluguj~ na omowienie chociazby z tego 
wzgl¢u, i:e wiele przewidywan tego pisarza-mysliciela si~ sprawdzilo, 
a gloszone przez siebie hasla rownouprawnienia wszystkich narodow 
opieral na uniwersalnych wartosciach chrzeScijanstwa. Wartosci te prze
ciwstawial rozprzestrzeniaj~cej si~ wsrOd roi:nych narodow destrukcyjnej 
ideologii nacjonalistycznej. W referacie wygloszonym w roku 1923 na 
zjeZdzie rolniczym w Wilnie, w ktorym uczestniczyli delegaci z calej Polski, 
wypowiadaj~c si~ na temat "Idei polskiej na Kresach", spraw~ t~ nazwal 
Zdziechowski spraw~ ciemn~, gdyi: willUla si~ ona Sci~le z kwesti~ 
narodowoSciow~. Czasy, w ktorych iyl, okreSlil jako epok~ "rozpasanych, 
szalej~cych poZlldliwoSci i nami~tnosci nacjonalistycznych". Nacjonalizm 
ten, ktory nalei:alo odroi:nic od patriotyzmu, s.tlil si~ - zdaniem uczonego 
"tak~ saJDll plag~, jakll w wieku XVI i ~VII byl fanatyzm religijny", 
niszcZllCY w czlowieku zmysl moralny, prowadz~cy do masowych bl~ow 
i zdziczenia, ktorego najjaskrawsze oznaki dostrzegal w stowarzyszeniu 
amerykanskim Ku-Klux-Klan, d~z~cym do oczyszczenia Ameryki z ob
cych nalecialoSci i ludnoSci kolorowej. Nawolywal wi~ Zdziechowski, by 
zacz~c "od przyjrzenia si~ samym sobie w tym powi~kszajllcym zwierciadle, 
aZeby widok ten zbawienn~ groz~ nas przejlll". Jako czlowiek z pogranicza 
roinych kultur, rodem z Wilenszczyzny, widZllC powiewaj~cy z Gory 
Zamkowej sztandar z Odem, a bez Pogoni, czul "krzywd~ sobie wy
rz~dzon~", ale byl to tylko glos serca, gdyz wiedzial i rozumial, ii: 
koncepcja panstwa litewskiego w unii z Polsk~ byla wowczas nierealna. 
Nie oznaczalo to jednak, i:e "slusznosc byla po stronie nacjonalistycznej 
koncepcji, wcielaj~cej ziemie te do Polski i pozbawiaj~cej je ich odr~bnego 
charakteru", poniewai: "do polonizowania jesteSmy za slabi - podkreslal 
Zdziechowski - zalecac zaS, jak si~ to robi w niektorych gazetach naszych, 
metody faszystowskie to znaczy nie wiedziec, czym faszyzm jest, nie 
rozumiec tego, ze narodzic si~ on mogl tylko na gruncie psychiki zupeloie 
odmiennej od naszej". II 

Interesom i egoistycznym dlli:eniom narodow i grup narodowoSciowych 
przeciwstawial autor referatu lagodZllcli nami~tnoSci polityczne uniwersali
styczn~ id~ chrzeScijansk~ wielkiej rodziny narodow, ktorej symbolaJ}li 
w wiekach srednich byly Papiestwo oraz Cesarstwo Niemieckie. Wraz 
z pojawieniem si~ Reformacji interesy panstwowe zajmuj~ miejsce uniwer

.. M. Zdzicchowski. W Jpraw;e rozwoJu Ide; polskiej nil Kruach. "Tydzien Polski" Warszawa 
1923. Nr 1~12, cyt. za: M. Zdziccl1owski. Widmo przysz/oici. Wilno 1939.5.14. 
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salizmu chrzeScijarislciego, doprowadzajllc do kultu panstwa jako Swi~toSci. 
Dziewi~tnastowiecma mysl polska - zdaniem Zdziechowslciego - przeciw
stawiala narodowosc Panstwu marzllc 0 powszechnej harmonii narodow, 
gdyz narody w ludzkoSci tym SIl, czym nuty w akordzie, urzeczywistnienie 
zag owej harmonii ~zie, jak si~ wyrazil Krasinslci, "przeniesieniem sfery 
polityki w sfer~ religii" . Idea narodowoScl rozwijajllca si~ w duchu 
uniwersalizmu chrzeScijanslciego zalamala si~ po roku 1848, gdy przeslonila 
jll koncepcja narodu-panstwa, ktore stalo si~ celem, a tatie przedmiotem 
kultu. Zas narody-panstwa im czujll si~ silniejszymi, tym bardziej rosnie ich 
zaborczosc. 

Wszystkie rozwaZania przedstawione w referacie uzasadniae mialy 
koniecznosc "szerolciego uwzgl¢nienia :il!dan mniejszoSci narodowych", 
mniejszosci :iydowslciej, litewslciej, bialoruslciej, a przede wszystlcim ukrairi
skiej. K westii ukrainslciej poswi~1 Zdziechowski wiele miej~a w swych 
szlcicach historycmo-publicystycmych.34 Jej omowieniu nale:ialoby po
swi~cie oddzielnll rozprawk~. Tu ogranic~ si~ jedynie do przypomnienia 
kilku sugestii, ktore zdaniem rektora Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie okazalyby si~ pomocne wuzdrowieniu wzajemnych stosunkow 
Polakow i Rusinow "dla dobra nie tylko Galicji, lecz i dla calego narodu". 
Najbardziej odpowiedniin miejscem pracy "nad braterstwem Polski i Rusi" 
wydawal si~ Zdziechowslciemu Lwow, ale przekonany przez Erazma ·Piltza, 
i:i stosunki panujllce w tym miescie zrazily niejednego rzecznika pol
sko-ukrai6.skiego pojednania, wybral Krakow. Do podj~a pracy we 
Lwowie miech~caly zachowania cz~Sci Rusinow oraz rozmowy z prof. 
Mychajlem Hruszewskim, choe "bye moZe, ze W zniech~ceniu tym cz~ 
winy spadala na nas" pisal w szkicu pt. Po7ska po roku /863, cytujllc 
wypowiedz Metropolity Szeptyckiego: "Pozostawmy - mowil do mnie 
Metropolita Szeptycki, gdy pierwszy raz mialem zaszczyt go odwiedzic 
- polityk~ na stronie; nie zalezy ona ani od pana, ani ode mnie. Radzilbym 
natomiast zrobic jedno doswiadczenie: sprobuj pan w tym mieScie, ktore 
jest dla nich swi~toScill narodowll, uZYwac w cillgu jednego .dnia mowy 
ruskiej, tj. w mowie teJ zwracae si~ do Wdego, z kim pan ~dziesz mial do 
czynienia, czy to w urz¢zie, czy w sklepie, alba w kawiami; zar~czam, i.e 
spotka pana niejedna impertynencja". 

Te "charakterystycme i, zdaje si~, slusme slowa" - jak je okreslil sam 
Zdziechowski - mial on w pami~ pisZ:}c swoj artykul 0 polsko-ruskim 
sporze dla "Tygodnika Moskiewskiego", ktory uznany zostal za obiektyw
ny, mimo iz poruszal tak dra:iliwy temat. Nie dziw wi~, ze ow wybitny 
znawca calej Siowianszczyzny przypomnial zdanie publicysty Aleksandra 
Jelslciego z Minszczyzny, ktory dowodzil, iz nale:iy "ustwowae, dawac 

,. Tematyka ukrainska pojawia si~ mi¢zy innymi w t.aldch pracach M. Zdziechowskiego 
jak: Pol.rk4 po roku 1863. ,.przegIJtd Wsp6lczcsny" 1932, Nr 117-118; Plerwiastek ZIlChowaway 
w iIki ukrailLrk.lej, ,.p~1.!ad Wsp6ICzesny" 1937, Nr 3-4; Ukraina a Rruja. Trylogia BoIuJana 
Leplclego, "Slowo" (wi1eDakie) 1938, Nr 111, 118, 132, 139. 
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Rusinom wszystko, czego zechcll, choeby z ujmll dla nas, lepsza amputacja 
jednego czlonka, nii gangrena calego organizmu". W calej rozcillglosa 
popieral te:i: Zdziecbowski Michala Bobrzyoskiego (1849-1935), kt6rego 
program streszczal si~ w slowach wypowiedzianych przez Stanislawa 
Tamowskiego w roku 1866, na Jakie powolywal si~ Bobrzytiski: "Tu 
w Galicji nie twic, ale hodowac, piel~gnowac narodowosc ruskll, a wzmoc
ni si~ jll nad Dnieprem; tu we Lwowie dac si~ jej rozwijac, a niebawem 
~zie ona wci~c w siebie soki z Wolynia, Podola i Ukrainy ... Rusill 
~zie, ale Rusill zbratanll z Polskli i jednej poswi~onll sprawie".35 

WOKOl PROBLEMOW MNIEJSZOSCI UKRAINSKIEJ W PRL 

Druga wojna Swiatowa przynjosla rozwillZaDie kwestii polsko-ukraios
lciej inne rui spodziewaly si~\ przedwojenne organizacje ukrainskie oraz 
polskie CZlldy i partie polityczne. Strona ukraiDska osillgrl~1a w zasadzie 
jeden z cel6w, do ktorego dliZYIy wszystkie ugrupowania i partie politycz
ne, a jest Dim zjednoczerue Ukrainy, ale rue to, jakiego spodziewali si~ 
ukraioscy nacjonaliSci, lecz to, ktorego dokonali komuniSci.30 

Po ustaleniu w roku 1945 granicy wschodniej po · stronie polskiej 
pozostaly ziemie Lerokowszezyzny, Nadsania, Chehnszezyzny i Podlasia 
o pow. 19.500 km 2 zamieszkale przez ludnosc ukrainskll Zyjllcll tu od 
czasOw Rusi Kijowskiej. a statystyk podanych podezas sesji naukowej 
PAN w roku 1959 wynika, Ze przed wysiedleniem w Polsce znajdowalo si~ 
co najmniej 1.061 .920 UkraincOw. W ramach umowy repatriacyjnej od 15 
paidziemika do kooca roku 1946 do ZSRR przesiedlono 480 tys. osob. Po 
wygaSni~ciu umowy repatriacyjnej okolo 300 tys. UkraincOw obj~to tzw. 
akcjll "W", przesiedlajllc ich na ziemie odzyskane pocZllwszy od Suwalk 
i Olsztyna przez Gdansk, Koszalin, Szczecin do Gorzowa, Zielonej Gory, 
Wroclawia i Katowic. Osadzono ich z reguly po wsiach, malymi grupkami, 
tak, by ilokiowo nie przekraczali 10% ludnoSci polskiej, ale te:l tak, by rue 
mieszkali w bezposredrum Sllsiedztwie, przez miedZ(: ze swymi rodakami. 
W tym wypadku argument, ii Polacy rowniei zostali przesiedleru · ze 
wschodu nie jest wsp6bnierny i moZe odnosic si~ jedynie do wymiany 
ludnosci mi¢zy Polskli a ZSRR, w wyniku ktorej Polacy znaleZli si~ wsrOd 
Polakow bez zagroZenia utraty wlasnej toisamoSci, na jakll skazano 
przesiedlonych w roku 1947 Ukraincow. Oprocz tego przesiedlenie w polo
wie roku 1947 (w okresie sianokosow i zbliiajllcych si~ iniw), w czasie gdy 
zasiedlanie ziero odzyskanych trwalo jui dwa lata, wplyn~lo na to, Ze 
Ukraincy otrzymywali z reguly kompletnie wyszabrowane lub zniszczone 
resztki gospodarstw poniemieckich oraz tzw. czworaki, baraki folwarczne 

lS Por. M. Zdziechowski. Po/ska po rolcu 1863... op. at. 
lO Por. R. Torzecki. KonlaJcly po/sleo-ukrailuleie na lie problemu ulera/lIsle/ego w polilyce 

Po/slciego Rzqdu emigracyjnego {podziemia (1939-194-1) (w:) .. Dzieje Najnowsu" 1981. Nr 1-2. 
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cz~sto re wspolnym obejsciem i rozdzielanym pomi¢zy kilku gospOOarzy 
jednym duZym budynkiem inwentarskim, niekiedy bez okien, drzwi 
a nawet zadaszerua czy ktorejs ze Sclan. Nie mogli przy tym liczyc na 
jakllkolwiek pomoc re strony miejscowych wladz. • 

Problemami moiejszosci ukrainskiej zainteresowano si~ na kr6tko w ro
ku 1956. Wowczas po raz pierwszy po niespclna dziesi~u latach 00 
prresiedlenia wysluchiwano postulaty ludnosci , infonnujllc nawet 0 pro
blemach Ukrainoow opini~ publicznll, 0 czym swiadcZll nast~pujllce 
wyjlltki z artykulu K . Zalejskiego, zamieszczonego w tygOOniku "Prawo 
i Zycie" 1956 Nr 7 (z 29 VI l), ktory relacjonowal glosy z I Zjazdu 
tworZllcego si~ Ukrainskiego Towarzystwa Spoleczno-K ulturalnego, 00
bywajllcego si~ w Palacu Kultury w Warszawie: 

"WstrzllSajllce przemowienia. Rozwi~ly si~ j~zyki, wybuchly stlumione 
Zale. Niekt6rzy oskariajll wladz~ i wszystkich Polakow. Spalone wsie, 
grabiei:e, ~zenie niewinnych, wreszcie - wysiedlenie. Otrzymali najgorsze 
gospOOarstwa. Zlosliwosc naszych SClsiad6w .:.. Polak6w przy mi1czllcym 
przyzwoleniu wladz. Lawina przyklad6w. Prreciei delegaci z calej Polski. 
Najwi~j Ukrainc6w nad Odrll, maczna ilosc w wojew6dztwach koszalin
skim i olsztynskim. Razem okolo 200 tys. Domagajll si~ szk61, ksilli:ek, 
cerkwi, dom6w kultury. Chyba slusmie. ChCll wracac w rOOzinne strony 
do Leska, Sanoka, Gorlic, Hrubieszowa - nie wiem czy slusznie. Z napi~
ciem sluchaj~ przemowienia ministra Jarosinskiego. Przemawia w imieniu 
rz~u. Przyznaje, i:e doznali Ukraincy licznych krzywd, kt6re trzeba 
naprawic. M6wi jednak, i:e nie widzi moi:liwoScl masowego powrotu. Sll 
one moi:liwe jedynie w przypadkach wyj lltkowych. Delegaci mowu swoje. 
»J a ch~ wracaC«' 4dajll powolania komisji, kt6ra zbada moi:liwoScl 

, i zorganizuje powrot... WychOOz~ z Palacu wstrZllsni~ty. JeSli tylko 
polowa, chociai: c~sc tego, co powiedziane, byla prawdll - to jak my, 
Polacy wygl~amy? Sklld u nas tyle szowinizmu, cholemej pogardy dla 
obcych, sklld brutalna polonizacja? Gdzie nasze tradycje? Gdzie nasza 
prawor~nosc?" 

Po niemalie trzydziestu latach 00 I Zjazdu Ukrainskiego Towarzystwa 
Spoleczno-Kulturalnego i:ycie materialne U krainc6w w Polsce nie r6i:ni si~ 
00 i:ycia ludnoSci polskiej . Ci ukrainscy "chleborobi" osillgaj~ cz~to 
w ci~ikich warunkach bardzo dobre wyniki z rolnictwa.37 A jednak ze 
strony SClsiad6w Polak6w spotykajllsi~ z przejawami niech~ czy wr~cz 
wrogoSci, wyzwiskami w rOOzaju "banderowce ukrainskie" , "bandyckie 
nasienie" itp. 

31 SIi miejscowo§ci, jp.k np . wieS Ostre-Bardo w b. powiecie bartoszyekim, w kt6rych moma 
spotkae kobiety, dzieci i m~i.czyz.n dZwigaj'lcych calymi godzinami, kaZdego dwa jliZ bez mala 
40 lat peine wiadra wody, poi:ywiewa dla bydla i trzody oraz mleka do i z oddaloD)'Ch od 
mieszkan (cz:ascm 300-400 m) ob6r ezy studw. Pracujll D3 g1ebach na og61ldasy IV, a mlmo to, 
jak wyni k.a z obliczea mieszkanca wsi Andrzeja Dcmbiekiego, sprzedajll oni dla sektora 
panstwowego produk.t6w roloych D3 60 tys. zl z I ba. Sredwa wydajnoiC z 1 ha (4 zb6i:) wynosi 
35 q, lou - 45 q, licmwak.6w - 400 q. Wiei ta podoboie jak Sl\Siadujlloc z Dill Slopki czy 
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Podobne, niestety dose cz~sto spotykane sytuacje swiadcZll 0 tym, Ze 
wiele jeszcze nalezaloby zrobie, by m alazly praktyczne zastosowanie 
formalnie zagwarantowane w konstytucji PRL prawa rnniejszosciukrain
skiej do swobodnego uzywania i rozwoju j~zyka ojczystego. 

Doswiadczenia jui prawie czerdziestu powojennych lat wykazuj~ aZ 
nadto, iz nie zalatwi wszystkiego dzialalnosc Ukrainskiego Towarzystwa 
Spolecmo-Kulturalnego i p~kty nauczania j~zyka ukrainskiego, ktorych 
liczba w roku szkolnym 1979/80 obnizyla si~ do 29 ze 152 istniej~cych 
w roku 1958/59, a iloSc ucmiow spadla odpowiednio z 2602 do 545. 

Nale:ialoby przede wszystkim przelamac utrzymuj:}ce si~ uprzedzenia, 
izoluj:}ce zycie mniejszosci ukrainskiej, ktore wci:}i plynie nurtem podskor
nym. Nie jest w stanie zmienic tej sytuacji zrzeszaj:}ce jedynie okolo 6 tys. 
czionkow, tj okolo 2-3% iyj:}cych w Polsce Ukraincow stowarzyszenie 
UTSK, wraz ze swym organem wydawniczym "Nasze Slowo" i al
manachem, ki lkoma swietlicami, zespolami artystycm ymi, punktami nau
czania j~zyka ukraiDskiego, jedynll szkol:} podstawow~ w Bialym Borze, 
Sredni~ w Legnicy i Gorowie I1awieckim (gdzie oprocz programu obowillZ
kowego w polskich liceach realizowanego w j~zyku pol skim , prowadzony 
jest dodatkowo j~zyk ukraitiski). Ukraitiskie Towarzystwo Spolecmo
-Kulturalne zajmuje si~ w ograniczonym zakresie krzewiniem i popularyza
cj~ kultury i sztuki ukrainskiej, zazwyczaj tylko we wlasnym srodowisku. 
Wychodzeniu na zewn~trz kol UTSK ze swymi osillgni~ciami nie sprzyja 
utrzymuj~ca si~ atmosfera niezyczliwoSci i niech~ ludnoSci polskiej oraz 
podj~ta przez ekip~ Gierka 20 II 1976 roku na III Plenum KC uchwala ,,0 
pogl~bianiu patriotycmej jednosci narod u, 0 umacnianiu panstwa i roz
woju demokracji socjalistycmej, opartej 0 zasad~ »jednorodnej etnicmie 
panstwowoSci polskiej«" . 

Program owe gloszenie wyzszoSci spoleczeilstwa jednolitego nad rniesza
nym i to jeszcze w 70-tych latach XX wieku, w patistwie, ktore stalo si~ jui 
i tak dawno krajem z marzen endekow, krajem 0 niemal jednolitym 
etnicznie, narodowosciowo i religijnie spoleczetistwie (wszystkie rnniejszo
Sci narodowe stanowill dzis okolo 2%) doprowadzilo do tego, ze w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej - spadkobierczyni dziedzictwa cywilizacyjnego 
i kulturowego I i II Rzeczypospolitej - bezkamie, w bialy dzien, za ciChli 
zgodll wiadz konserwatorskich i rnilczllcym przyzwoleniem opinii publicz
nej zdeptano wiele bezcennych "przeszioSci oltarzy" wznoszonych od 
czasow Jagiellonow przez tworcow rMnych narod ow i narodowosci, 
kt6rzy umieli iyc w zjednoczeniu, ale nie w ujednoliceniu. Wsp61iycie takie 
moZliwe do przywrocenia jedynie w niklym zakresie sluiyloby otwieraniu 
si~ na wszystko co inne, obce, ale oryginalne, wartoSciowe i godne 
pomania. Wzajemne pomawanie si~ i wzbogacanie Polakow i Ukraitic6w 

Trosiny zamieszirujll w macznej wi~kszo§ci Ukraincy. Enklawy takie. po 20-30 rodzin. powstaly 
dlalego. Zc: Di kt z Polak6w z powodu duz>,cb odleglosci od miasta, braku drag c:zy rozbi tycb 
zabudowan. Die cbcial si~ osiedlliC. Zaludruono je wi~ ..elemcnlem z akcji W" . 
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prowadziloby do przelamania istniej~cych wcillZ uprzedzen, rozwillZallia 
sytuacji konlliktowych i stworzcnia trwalych podstaw dobro~siedzkicb, 
nie destrukcyjnych, a tworczych stosunkow pomi~zy obu narodami, co 
zapobiegaloby zamykaniu si~ w sobie, konserwowaniu odwiecznych pre
tcnsji, nieufnoSci i wrogoSci wobec obcycb, a cz~to i swoich, tylko nieco 
innych a przecie:i tego samego zazwyczaj pragn~cych. 

Niezauwai:enie potrzeby oraz mo:iliwoSci takich poznawczo.ubogacaj~
cych spotkan Polakow z Ukraincami prowadzi do tego, Zc wcillZ bezpo
wrotnie ginll ostatnie juZ wartoSci, ktore wzbogacaniu temu moglyby 
slutyc oraz znikajll miejsca, w jakich takie spotkania moglyby si~ odbywac. 
Gasnll kolejne ognie chrzeScijanskiego tycia duchowego w opuszczonych 
wskutek przesiedlenia wiernych i coraz bardziej niszczej~cych cerkwiach, 
kt6re stanowily ~ jedyn~, zmaterializowan~, bezcenn~ wartosc, wyzwalaly 
nowe nadzieje oraz koily najskrytsze pragnienia ich budowniczych. Umie
raj~ kwitn~ jak w poezjach Szewczenki wismowe sady, zaszczepione 
przez ukrainskich "hreczkosiej6w". Wysycbaj~ krynice wykopane przez 
poPasajllcych niegdys konie -kozakow. W ogrodach przy wypalonych 
domach wyrastajll g~te trawy a Illki pokryly si~ kWami olszyn. Wyniosly 
si~ wroble - nieodlllCmi towarzysze osiedli ludzkich. Zniszczenie i wylud
menie Bieszczad doprowadzilo do ponownego zdziczenia ziemi J8 z takim 
trudem zagospodarowanej przed wiekami przez Rusinow, kt6rzy jako 
obywatele tego samego panstwa - I Rzeczypospolitej - podchodzili g6rami 
ze swymi stadami na wysokosc Krakowa, podczas gdy kr610wie nadawali 
szlacbcie polskiej urodzajne ziemie pod Kijowem. 

Dzis Bieszczady mow staly si~ atrakcyjnym terenem dla mySliwych 
i turystow. JaIC moma si~ dowiedziee z rozdzialu pt. Obiekty kultu 
narodowego zamieszczonego w ksill.ice poswi~conej turystyce tego regionu: 
"W programie prawie wszystkich wycieczek autokarowych po Biesz
czadach jest pomnik (odsloni~ty w roku 1962) upami~tniaj~cy Smierc 
generala Karola Swierczewskiego-Waltera, majduj~cy si~ w lablonkach 
k. Baligrodu. Znany wielu turystom obelisk, poswi~ny funkcjonariu. 
szom MO poleglym w walce z bandami, majduje si~ na wzg6rzu 
Kamionka Vi centrum Qsnej".39 Opr6cz program6w i tras dla auto
karowych wycieczek istniejll jednak w tych regionach szlaki turystycme, 
kt6re przemierzaj~c dostrzec moma zgola cos innego m:i przez szyb~ 
autokaru, 0 czym swiadc~ wra:ienia opowiedziane przez Urszul~ lanick~
-Krzywd~: 

Ja W wyniku przesicdleniB Ultrairic6w ,.do korica 1947 r. lyLko w trzecb bytych powialBch 
poI.-wscbodniej Polski - SBoockim, leskim i uSlrzyckim, 0puSZC7.0oycb l.Oslalo 276 wsi i pooad 
27 lys. g05podarstw ... Pomimo, i.e proces ZB$icdlania Bieszczad, mJlOCZlllkowaoy juz pod konicc 
lal czterdzieslycb, dal w erekcie powstanie pooad 6 lYS. gospodarslw, to jcdoak w dalszym ci'lgu 
istnieje tu (oadal 21 lys. niemjlospodarowanycb mgroo - W.M.) sureg miejscowo§ci posiadajll
cycb jcdynie ~ DB maple, B calkowiae pozbawionycb sta/ego osadnictwa". J. Wrona, 
TWJ.8IyM WTegionie bieszcuuizkim, Wroclaw 1983, 1.12. 

Tami.c, s. 24. 
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Id~ przez wioski olchll zaroSni~te, 

Sladami Sciei:ek, oplotkow cmentarzem, 

za progiem cerkwi w zielsko zapadni~tych 


ocieram ikon zaplakane twarze. 

A na mogilach 0 przegnilych krzyiach 

barwinku gi~tkie zaplatam galllzki 

i w zaroSni~tych dzikll roi:a chyi:ach 

wieszam paj~zyn srebrzyste koronki. 

Na miedzach siadam, gdzie cierpkie taminy, 

w~ruj~ polem, gdzie powoj si~ skrada, _' 

przezzaroSni~te trawll koleiny 

drog, co si~ koncZll przy umaclych sadach.40 


Czy moma dzis ufae, iZ "bezdomny Chrystus z lemkowskiej kapliczki", 
,,modlllCY si~ cicho co wieczora w Ogrojcu Sadow opuszczonych" mow 
zamieszka wSrOd bialych lilii w odbudowanych, cz~sto dzis niedost~pnych 
Ukraincom cerkwiach? Czy nie zgaSnie swiatlo przyniesionych tam przed 
wiekami ewangelii, naprowadzajllce na drog~ zbawienia kolejne pokolenia 
synow i c6rek tej ziemi? Czy ~dll oni mogli wr6cie do swych rodzinnych 
stron, gdzie po szesciu pracowitych dniach nad ponownym zagospodaro
wywaniem kamienistych zboczy gor, zebrawszy si~ przed ikonostasami 
w swych cerkiwach ~dll mogli zanosie jak najgor~tsze, blagalne i dzi~k
czynne modlitwy do Hospoda naszoho, Isusa Chrysta i Preswjatoji 
Bohorodyci, kresl llc na piersi, inaczej nii: lacinnicy z prawa na lewD 
i trzykrotnie ten sam mak zwyci~stwa nad Smiercill przez cierpienie 
i Smiere, wypowiadajllC "imia Otcia i Syna i Swiatoho ducha"? 

Zyjllcym w Polsce Ukraincom, jako odwiecznym obywatelom tego 
samego panstwa, naleill si~ te same co i Polakom prawa do peJnej wolnoSci 
oddawania czci Bogu w obCZlldku swych rodzic6w w cerkwiach 0 wystroju 
Wl1~trz odpowiadajllcych wymogom liturgii bizantynsko-slowianskiej. Win
ni mice warunki sprzyjajllce swobodnemu ui:ywaniu i rozwojowi ojczystego 
j~zyka oraz piel~gnowaniu wartoSci i zdobyczy cywilizacyjnych oraz 
kulturalnych tradycji wlasnego narodu. 

Obecnie w Polsce sprawa ukrainska nie jest jak niegdys w II Rzeczypos
politej duiym, dotyczllcym kilkumilionowej rzeszy ludzkiej problemem 
spolecznym czy politycznym. Jest ona dzis przede wszystkim problemem 
moralnym, ktory dotyka coraz wi~j sumien polskich, swiadornych tego, 
i:e ta niewielka (okolo 500 tys.) ilosc rozproszonych po calej Polsce 
Uk.rainc6w rna coraz wi~ksze trudnoSci z zachowaniem toi:samoSci naro
dowej i uniesieniem swej odr~bnoSci wsroo wcilli: na og61 niezbyt przychyl
nej jej spolecznosci polskiej. 

Stworzenie zaS Ukraincorn rnoi:liwoSci wszechstronnej edukacji narodo

40 U, Janicka-Krzywda, Gory 511. (Oddzial Akademicki PTTK) Krak6w 1983. So 20. 
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wej, poznawania wlasnych korzeni pozwoliloby im odzyskae podmioto
wost narodow~ i kulturalnll, a to z kolei sprzyjaloby poznawaniu kultury 
ukrainskiej przez wspolobywateli Polakow. Odbiorca polski mialby wow
czas mniejsze trudnoSci z odczytywaniem wielu naturalnie wtopionych 
w polski kontekst cywilizacyjny sladow kultury ukrainskiej, ktore dla 
powojennych pokoleti Polakow stajll si{: coraz mniej czytelne, by· wskazac 
chociaiby na szereg niezrozumialych wyrazow i realiow w tworczoSci 
pisarzy naleiAlcych do "poetyckiej szkoly ukrainskiej" z Juliuszem Slowac
kim i Sewerynem Goszczynskim na czele czy na niezrozumienie, dlaczego 
dla wielu romantykow polskich ucieleSnicnicm wolnoScl stali si{: w pierw
szym rz¢zie kozacy ukrainscy. 

Tak wi{:C dowartoSciowujllCY si{:, a zarazem maj~cy szanS{: ukazania si{: 
takimi jakimi naprawd{: SIl, Ukraincy w Polsce staliby si{: przewodnikami 
po przyozdobionych ukrainskimi akcentami polaciach kultury polskiej , 
a tam ambasadorami kultury swego narod u, liczllccgo dzis okolo 50 min 
ludnosci, a Zyjllccgo w swej zasadniczej masie w bezposrednim SIlsiedztwie 
z Polakami. 

Takie, prawdziwie ludzkie ulozenie stosunkow z sllsiadami jest potrzeb
I ne, korzystne i moZliwe. Takie wi{:C mogloby bye i - jak wierZ{: - b¢zie to 

. najblii:sze jutro Polakow i Ukraincow. 

Z MYSLA 0 PRZYSZlOSCI 

Dialog polsko-ukrainski nie jest latwy, ale jest nadzieja, Ze te roz
poczynaj~ce si{: wspolne, trudne rozmowy Polak ow i Ukrainoow nie 
zostanll przerwane, lecz b¢ll prowadzone po partnersku i oka4 si{: 
konstruktywne, doprowadZll do stworzenia trwalych podstaw dobrosllSie
dzkiego wspolZycia, sluiAlcego wzajemnemu poznawaniu si{: i tworczemu 
ubogacaniu. B¢zie to moZliwe, gdy zblednll "czerwone noce" Wolynia 
i "luny w Bieszczadach", wcillz jeszcze przeslaniajllce caloksztalt odwiecz
nych polsko-ukrairiskich stosunkow, ktore rozwijaly si~ raz gorzej, raz 
lepiej, a niekiedy wybuchaly z okrucienstwem mozliwym tylko w wojnach 
domowych, m aczonych krwill, j ak w pierwszej rodzinie biblijnej. 

By dialog polsko-ukrainski mogl bye partnerski , szczery i tworczy, 
muszll bye spelnione warunki wst~pne. Przede wszystkim z U krainca jako 
takiego winno bye zdj{:te pi~tno "Hajdamaki-rizuna,41 "banderowca

4. "Rcwolucja hajdamacka", " koliszczyzoa", ktorej wybueh i kl~sk.a przypadaj'l na kilka 
micsi~cy 1768 rolru, stanowi'lca podstaw~ tematyelJllI Zamku KiJnjowskiego S. Goszczyoskiego, 
to zdaniem Marii Janion rowniez problem lilozoliczny. "KoliszczylJla" - osiemnastowiecz.ny 
antyfcudalny rueh ehlopstwa - b)'la rcwolucjll skazanll na Ulglad~ . Niezalezwe od tego, jak wiele 
bohaterstwa, wysillru, walld i W1ary w zwyci~stwo wlozyli w ni ll chlopi, kryla w sobie zarodek 
k1~ski, ~yz byla ruchem przedwczesnym, ruchem kt6ry zrodzil si~ w warunkaeh ni e zwyci~Zonej 
jeszcze wowczas szlachty i po~gi feudali llllu. Koliszczyzna pozoslala Zywiolowym bunlcm 
zrozpaczonych ehlopow; jej sukoes w 6wczesnych warunkach historycznych byl niemoZliwy... 
lraglllll przedwczesnej rewolucji.. . lragi21Il - to konieczno§C przedwczcsnego lJliszczenia 
wartoki . Takll wartcSci'l jest wlaSnie rewolucyjne d'lZenie do wolnoki i sprawiedliwoki, ktore 
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-bandyty", wcilli; gl~boko tkwiliCC w potocznej swiadomosci w Polsce, 
a wyraz "ukrainski" , " Ukrainiec" powinien si~ pojawiac nie tylko w kon
tckscie negatywnym, ale i neutraInym oraz pozytywnym w odniesieniu do 
kultury, pismiennietwa, muzyki i malarstwa ukrainskiego zarowno w pod
r~cznikaeh szkolnyeh, encyklopediach jak i w srodkaeh masowej infor
macji, gazetaeh, czasopismiennictwie, radiu i telewizji. 

,,Jednak 0 atmosferze psychospolecznej w jakiej Zyjll w Polscc Ukrainey 
- jak slusznie zauwazyli mlodzi katolicy z L ublina -deeyduje nie polityka 
wladz, lecz postawa polski ego spoleczenstwa i polskiego KoSciola". 
Postawa zaS spoleczenstwa polskiego oraz postawa oddziarujllccgo na to 
spoleczenstwo KoSciola zacznie si~ zmieniac na lepsze, jeieli w osrodkach 
ksztalcllcych katechetow i ksi~zy wprowadzony zostanie przedmiot, a przy
najmniej cykl wykladow czy lekcji, podczas ktorych sluchacze poinfor
mowani zostanll 0 istnieniu, charakterze i treSciach zawartych w liturgii, 
modlitwach i obrz¢ach religijnyeh bizan tynsko-slowianskiej wersji chrzes
cijanstwa. Wr~z ideaInli bylaby sytuaeja, gdyby rozumiejllcy istot~ Iiturgii 
obrZlldku bizantynsko-slowianskiego wierni i duchowienstwo KoSciola 
Rzymskokatolickiego choc raz w Zyciu wzi~li udzial w takim nabozenstwie. 
Wowczas nie. byloby zapewne takich sytuacji, ze studentka w rozmowie 
o Ukraincach w Polsce pyta: "czy Ukraincy umiejll si~ zegna,c?", zaS' 
parafi anka wyznania rzymskokatolickiego modlqca si~ w tym samym 
Domu Bozym co i jej Sllsiadka wyznania greckokatolickiego, zobaczywszy 
procesj~ wiernych grekokatolikow komentuje: "zobaczcie, zobaczcie, ich 
Matka Boska jest podobna do naszej". 

Jak widac pozostajll wcilli; aktuaIne odpowiedzi udzielane przed pi~c
dziesi~ci u laty przez wybitnych znawcow kwestii ukrainskiej Stanislawa 
Losia i Mariana Zdziechowskiego, iz gdy chodzi 0 problem polsko
ukrainski "nie rna recepty na natychmiastowe uzdrowicnie sytuacji. Nie rna 
jej mi¢zy iunymi z tego powodu, ie my nic 0 Ukrainie nie wiemy 
i wiedziec nie chcemy". I 

A wystarczyloby, gdyby w koSciolach roi:nych miast Polski podobnie jak 
w krakowskim kiasztorze 00. Dominikanow w ramach corocznych tygodni 
ekumenicznych odprawiane byly dla wicrnych obfZlldku lacinskiego msze 
greckokatolickie w wersji ukrainskiej (to paradoks, ie potrzebny jest 
tydzien ekumeniczny, by katolicy przyszli do katolikow). Takie "ekumeni
czne" spotkania mogll si~ odbywac w Krakowie, gdzie czasami zaspokajajll 
zwyklll ludzkll ciekawosc, natomiast nie odbywajll si~ w koSciolach na 
ziemiach odzyskanych i cerkwiach w poludniowo-wschodnich regionach 
kraj u, w ktorych od lat modlll si~ oddzielnie i w roi:nych godzinach 
grekokatolicy i lacinnicy. Podobna praktyczna lekcja "ekumenizmu" 
przydalaby si~ niejednej wspolnocie. Wspolny udzial Polakow 

pchn~lo do walki r6wniez ukcainskich chlop6w w c. 1768". Patrz M. Janion, WSlfP, (w:) 
s. Goszczynski, ZlJm£k Kaniowski, Warszawa 1958, 5. 9. 
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i Ukrainc6w w naboZenstwie odprawionym przez grekokatolik6w stalby 
si~ tym pierwszym krokiem w kierunku poznania i wzajemnego zbliZenia 
si~, a wtedy nowym uzytkownikom cerkwi nie przeszkadzalyby wartos
ciowe ikonostasy, kt6re stanowi:t rozbudowan~ form~ balustrady, barierki 
oddzielajllcej kiOOys prezbiterium od nawy swi~tyni, a kt6ry to ikonostas 

. stat si~ dzis tllcznikiem ludzi z Bogiem . 
. Przy odrobinie dobrej woli, wiedzy, wyobrazm i umiej~tnoSci przebacza

nia oraz budowania a nie burzenia, na tym co dzis dzieli moZe powstae to co 
b¢zie ll!czyc, zbliZae i jednoczyc. Rozpoczynaj~mu si~ w Polsce procesowi 
autentycmego pomawania si~ i zbliiania Polak6w i Ukraiticow nada! jedn~ 
z konkretnych form ks. Leon Kantorski 3 czerwca 1984 roku w koSciele sw. 
Krzysztofa w warszawskiej Podkowie LeSnej podczas uroczystej Mszy sw. 
odprawionej w obrZlldku wschodnim (grekokatolickiej wersji ukrainskiej) 
w intencji pojednania polsko-ukraIiskiego, kt6r~ sprawowano w koneelebrze 
i podczas ktorej wyglosil homili~ w j~zyku polskim o. Jozafat Romanyk 
prowincjal 00. Bazylianow z Warszawy. Wspolny udzial Polakow i Ukrain
cOw w tej eucharystii stanie si~ - jak wie~ - zaczynem prawdziwie 
chrzeScljaIiskiego pojednania mi~zy obu narodami, ktore jednak nie b~zie 
moglo wzrastae, umacniae 'si~ i upowszcchniae bez poznania postaw, 
pragnien i przemyslen najwybitniejszych tworcow kultury, pismiennictwa 
i mysli ukrainskiej, by wskazae chociai:by: w wicku XI Metropolit~ 
Ilariona, w XII - Kyryl~ Turowskiego i autora Slowa 0 wyprawie 19ora, 
w XIII - Serapiona Wlodzimierskiego i autorow Latopisu Halicko- Wolyti
skiego; w XIV - autora Slowa Adama do Lazarza w piekJe i Hryhorija 
Camblaka; w XV - Metropolit~ Izydora i tworc6w dum kozackich; w XVI 
- architektow unii w BrzeSciu; Rusinow Kyryl~ Terlcckicgo i Iwana 
(lpatija) Pocieja, w XVII - Melcntija Smotryckicgo. Iwana Wyszenskiego, 
Jozafata Kuneewicza czy Piotra Mohyl~; w XVIII - Iwana Welyczkows
kiego i Hryhorija Skoworod~, w XIX i XX - Tarasa Szcwczenk~, Mykol~ 
Drahomanowa, Lesi~ Ukraink~ i cytowancgo juz OIeksandra Dowi:enk~, 
a sposroo wspolczesnych nam Olcsia Honczara czy Lin~ Kostenko. 

Gdy zacmll si~gae Polacy po dziela tych i wielu innych tworcow kultury 
i mySii ukrainskiej, gdy jeszcze raz wezmll do r~ki Hajdamak6w Szewcze
nki, i jak prosil 0 to pocta "na glos pomySl~ przcczytawszy" ten pocmat, 
zastanawiajllc si~ nad tym kto kogo, a przede wszystkim gdzie i za co 
gn~bil, przeSladowal, rujnowal i zabijal, wtedy bye moi:e wlaSciwie 
zrozumiana zostanie idea zawarta przcz poct~ w Przedmowie - zamiesz
czonej na kOlicu tego utworu - w ktorej czytamy m.in.: 

"Chwala Bogu, Ze min~lo - ai: nadto, gdy wspomnice, ZeSmy jednej 
matki dzieci, Ze wszyscysmy Siowianie. Seree boli, a opowiadac trzeba: 
nicchaj wiedzll synowic i wnuki, Ze ojcowie ich mylili si~, nicchaj brataj~ si~ 
mowu ze swymi wrogami. Niechaj Zytem-pszeniq, jak ziotem pokryta, 
nierozdzielnll pozostanie na wieki od morza i do morza - slowianska 
zieniia". (dum. W.M.) 
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Natomiast w swym poslaniu poetyckim Do Polakow Szewczenko prosil 
druhow Lach6w, by podali r~k~ Kozakowi, gdyz wierzyl, iz "razem w imi~ 
Ouystusowe odbudujemy raj nasz cichy", a nasladujllc Ozajasza Rozdzial 
XIV wolal gloSno: 

Prawda wr6ci 
Natchnie, przywola i ocua 
Nie stare, nie struchlale slowo, 
Zhanbione, ale - czyste, nowe, 
I wiarll w sercach si~ zapali, 
I okradziony Iud ocali 
Od laski carskiej ... 

tlum. Jerzy J¢rzejewicz 

Wlodzimierz Mokry 
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AN DRZEJ ZI~BA 

UKRAINCY I POWSTANIE 

WARSZAWSKIE 


" Kapelan powstariczy sluZyI nie tylko rolnierzom polskim. Wypadalo 
mu taki:e nieSt pomoc duchow'l w chwili wierci zolnierzom niemieckim, 
w~gierskim czy ukrai riskim. I oni mieli tak:ie prawo do poslugi kaplanskiej 
i braterskiej. Nie zostala im ona tez nigdy odmowiona." I - te slowa napisal 
biograf kardynala Wyszynskiego w 1982 roku. Od chwili , ktorej dotyczyly, 
mijalo 38 lat. Przez caly ten okres trwal spor: a.y Ukraincy tlumili 
powstanie warszawskie, dopusza.aj'lc si~ przy tym sza.egolnie besti alskich 
a.ynow, czy tez ich w tym czasie w Warszawie w ogole nie bylo? 
Odpowiedzi padaly z romych stron - roule. Wi~kszosc z nich cechowala 
stronniczosc. Tyma.asem wysilki historykow zmierzaly do odtworzenia 
prawdy historycmej.2 Dzis w zasadzie moma mowie, :ie jest ona mana. 
Przyszla wi~ pora na jej szersze upowszechnienie, tam poza w'lSkimi 
kr~gami fachowcow. Jest ona nieco inna niz to, co przyj~o si~ mniemae na 
ten temat, a czego ilustracj'l mo:ie bye powyzszy cytat. Zreszt'l, podobne 
sqdy spotykane sq bardzo a.~sto. Warto si~ przy okazji zastanowie: 
dlaa.ego? 

Przyjrzyjmy si~ na pocZ'ltek faktom. S'l one nast~puj'lce: 
W tragiczne dni sierpnia 1944 roku ludnosc Warszawy doznala strasz

liwych cierpien. Wojska likwiduj'lce powstanie bezlitosnie i okrutnie 
rozprawialy si~ taki:e z ludnoscilJ cywiln'l. Olwile grozy i nieludzkie wprost 
katusze gl~boko zapadly w pami~ ofiar. p rzesladowcy nosili niemieckie 
mund ury, jednak wiedziano, ze nie zawsze byli narodowoSci niernieckiej. 
Wedlug niemieckiego historyka Hansa von Kranhalsa3 Warszawa byla 
w tym a.asie miejscem stacjonowania kilku romonarodowych formacji 
wojskowych wspolpracuj'lcych z Niemcarni. lone Sci'lgni~to tam w chwili 
wybuchu powstania. Byly to oddzialy w~gierskie (korpus gen. Vitez 
Vattay'a), azerbejdZanskie (pulk piechoty SS-Bergman), wschodniomuzul
manskie (Turkmeni, Tatarzy nadwolZanscy), 'kozackie i rosyjskie (RONA, 
ROA)4, gruzinskie (0 zolnierzach z opaskami na r~kawach z napisem 

I Andrzej Micewski, Kardyna/ Wyszynski. prymos I mqi slanu, Paryi; 1982, t. I, s. 28. 
2 Do tej pory pisali 0 tym Dajc~ej Ukrai ncy: Borys Lewicldj, Ortynsi.yj, Lew Szankowski , 

a szczeg6lnie Wasyl Weryha, Dorohami druhoji switowojl wijny. Legendy pro uczosl' Ukrainciw 
w warszawskomu powstanni 1941 r. ta pro ukrajif1fku d/ wizjiu " llalyczyna", Toronto 1980. 
Stosunek polskiej hi storiografii naSwietia recenzja z ksillZki Weryby pi6ra Ryszarda Torzeckiego 
zam iesz.czona w "Dziejach Najnowszycb" (1981, nr 4). 

J Der Warschauer AU/sland 1944, Frankfurt a. Mein 1962. 
4 Przymiolni ki "kozacki" i " rosyjski" mOgll bye my~ce. Ruch kozacki zwillZSDY byl z idCll 
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"Georgien" pisze Bactelski)', ukrainskie oraz najrozmaitszej mw volks
lieu/sehe i dezerterzy w oddzialach tzw. Hiwis (Hiljswillige), oraz w dywizji 
SS-Dirlewanger. Kranhals podaje, ie w calej grupie wojsk przemaczonych 
do tlumienia powstania pod dowodztwem gen. von dem Bacha, bylo ok. 
6100 "obcokrajowc6w". 

Stanowillce rueduiy procent tej liczby oddzialy ukrainskie skladaly si~ po 
pierwsze z dw6ch kompanii policyjnych, liczllcych wedlug roinych szacun
kow 80-150 ludzi. Stacjonowaly one w okolicy Alei Szucha i w gmachu 
Wyiszej Szkoly Nauk Politycmych na ulicy Wawelskiej. Jest tam faktem, 
ie Ukraincy byli w straiy Pawiaka. RownieZ nielicme grupki, czy wr~cz 
jednostki mogly malezc si~ we wspomnianych oddzialach Hiwis, oraz 
w zgrupowaniu Reinefartha. Zadaniem podoficer6w i oficerow ukrainskich 
ze szkoly .SS w Poznaniu oddanych do pomocy Reinefacthowi bylo sluiyc 
w charakterze tlumaczy. Z powodu braku jakichkolwiek bliZszych danych 
nie moma nic powiedziec5 0 ich postawie wobec ludnoScl polskiej. Kranhals 
z kolei uniewinnia Hiwis, twierdZllc, Ze nie brali udzialu w zbrodniach. 
W koncowej fazie ' powstania, na przedmieSciaeb WarS71J.wy od strony 
Czemiakowa zostaly uiyte do walki (gIownie z desantem z I Armii W ojska 
Polskiego) dwie sotnie tzw. Legionu Samoobrony pod dow6dztwem plk. 
Diaczenki . Ieb liczebnosc wynosila ok. 400 ludzi. Tereny, na ktoryeb 
poruszaly si~ oddzialy Diaczenki dawno jui byly spacyfikowane przez 
brygad~ Kamiriskiego (RONA). Po pi~ciu tygodniach zostaly one wycofa
ne pod Krakow. G _ 

Przeanalizujmy teraz akt oskarienia. Zostal on zapisany glownie w pa
mi~ci mieszkanc6w Warszawy i tylko mikoma jego cz~, utrwalona tui po 
zakonczeniu wojny w zemaniach swiadkow zemajllcych w procesach 
przeciw zbrodniarzom hitlerowskim, zostala opublikowana. 

Swiadkowie Sll jednomyslni. Przeci~tnie co czwacta strona wydanego 
przez Szymona Datnera zbioru stenogramow zeman zawiera opis co
konywanych przez Ukrainc6w przestwstw - mord6w, rabunkow, gwal
tow. 7 T o sarno czytamy i w innych wydawnictwach 0 podobnym charakte

niezalcmcgo panslwa Kozak6w nad Donem, Tcrekiem i Kubaniem. Po zwyci~stwic bol
szewik6w w Rosji , ruch ten dzialal na emigracj i - talde w Polsce, ktilra popicrala r6mc 
anlyradzieckic ruchy nacjoaafislyczne w ramach tzw. prometei1lIlu. Niemcy w Iatach II wojay 
§wiatowej inspirowafi wojskowc przcdsi~zi~cia organizacJi kozackich. Powstal korpus pod 
dow6dzlwem atamaaa Tymolija Domanowa. Za Ukrainc6w bynajmniej si~ nic uwaZali. 
Kozakami nazywano lakic wlasowc6w z ROA oraz niekl6re oddzialy ukrainskic (Buniaczenki), 
zresZ4 wsp6lpracujl\CC nic z nacjonalistami ukrainskimi, Iccz w/aSnie z W1asowem - zwolen
nikiem odbudowania Rosji w przedrewolucyjnycb granicach. WlaSnie t.akie, przcdrewolucyjnc, 
obejmujllcc -terylorium calej Rosji carskiej znaczenie posiadll taki.e slowo "rosyjski". Cbodzi III 
o tzw. Rosyjskq WyzwoleDCZJt Armi~ (ROA) i Rosyjskll WyzwolenCZll Armi~ LudoWll (RONA). 

, Leslaw M. Bartelski, Pow.Jtanil! war.Jzawskw, Warszawa 1965, s. 81. 
• Legion Samoobrony zosw zalorony w 1943 na Wolyniu przez czlonk6w OUN z grupy 

Mclnyka. Po ewakuacji pod Krakow naslllPilo wnet zwolnienie ze sluiby iolnierzy i roz
strzelanie jego orl?nizator6w. Jak pisze B. Lewickyj , powodem tego byla odmowa walki 
zpolskim podziemlem, w myS! zasady, i.e celem Legionu Jest wy1llcmie walka z ZSRR. 

• Zbrodnie okupanta hitlerowlikw"o na /udnoJcl cywilnej w c:zasie pow3tania wDr:JZaw3kiego 
w 1944 roku (w dolcumentach). Wyoor i opracowanie Sz~on Datncr. Warszawa 1970. 
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rze8 oraz w wielu pami~tnikaeh i rclaejaeh pojawiaj~eyeh si~ po dzien 
dzisiejszy. Przykladowo wymienmy ehocby wspomnienia siostry Stanisla
wy Misztal w listopadowo-grudniowym numerze "Wi~zi" z 1983 roku 
i szczegolnie wstrZllsaj~ey list Henryka Szymanskiego do "Przekroju" (nr 
1900 z 1981 roku) opowiadaj~ey 0 rzezi w Operze na plaeu Teatralnyro. 
Zapewne wiele tego rodzaju swiadectw moiDa by jeszcze wygrzebac ze 
zbiorow Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Komisji Badan Zbrodni 
Hitlerowskicb w Warszawie i innych archiw6w. Na pewno nie rna takiego 
Polaka, kt6ry by nie zetkn~l si~ z tyroi faktami. Uczy si~ 0 nich w szkolach, 
przywoluje w rodzinnych wspomnieniach. Dotycz~ ich ksi~ i artykuly 
wydawane w dUZycb nakladach i szeroko rozpowszechniane. Nie rna wi~ 
potrzeby jeszcze raz przytaczac tych drastycznych opisOw. W tyro momen
cie interesuj~cy jest tylko jeden ieh element - sposob iden tyfikaeji 
oprawc6w. 

Znamienne tll b¢zie zdanie zaezerpni~te z zemania Jana PutkowskiegQ: 
"Byli to Ukrainey, Slldz~e z mowy i zaehowania si~ - mnie zabrali 
zegarek."p Dokladniejsza lektura zeznan pozwala ustalic ceehy owego 

' zaehowania: szczeg6lnie odrai:aj~ce zbrodnie, wyuzdane gwahy i bezlitos
ne, okrutne mordy, rabunek wszelkieh kosztownyeh przedmiotow, a juz 
nade wszystko wlaSnie zegarkow. Najtrafniejszym bQdzie tu ehyba slowo 
"dzikosc". OkreSla ono najlepiej zaehowanie si~ "Ukrainc6w". Ta "dzi
kosc" sluzyla do ieh rozpoznawania. 
Drug~ wskazOwk'l byl j~yk. Nieuprawnione byloby przypuszczenie, Ze 

warszawiacy mali j~yk ukrainski. To zapewne wschodnio-slowiariski akeent 
i brzmienie zaslyszanyeh rozmow naprowadzilo ieh na taki domysl, poparty 
mikom'l wiedz'l n~ temat, jakim j~zykiem mowi'l Ukrainey: "Widzialem 
!aue, Ze kr~eili si~ tam zolnierze w mundurach niemieekieh, mowiij,cy po 
rosyjsku, ktorzy dokonali znow grabiezy przyprowadzonej ludnoScl. Mnie 
jeden z Ukrainc6w zabral dlugie buty, oddaj'le w zamian swoje, zbyt male na 
moj'l nog~."10 Jak pisze Kranhals, nawet Azerbejdian posluguj'lCyeh si~ 
j~zykiem rosyjskim rnieszkaney stoliey uWaZali za Ukrainc6w. 

Czasem ulatwial identyfikaej~ ubior - futrzane czapki, czasem rysy 
twarzy, choe po nieh raezej rozpomawano "Azjatow" i "Kalmukow". 
Niekiedy swiadkowie dokladniej preeyzowali formaej~ wojskow'l wrogow, 
po niej odgaduj~e ieb narodowosc. Wspomniany Henryk Szymanski pisze: 
"Musz~ tez sprostowac, ze to nie Niemey strzelali w Operze, ale ukrainscy 
zdrajey ojczyzny - wlasowey. Niemey szli na pierwszej linii, wlasowcy 
grasowali na tylaeh." W innyeh relaejaeh znajdujemy utozsami~ie Ukrai
neow z brygad'l Kaminskiego (RONA). 

• Zbrodni~ niemi~ckie w War3zawie 1944 r. Zeznania. Zdjrcia. Opracowal Edward Serwan
!Iki i Irena Trawinska, Poznan 1946: Ludnoit cywilna w pow3/aniu warszawskim. l. 1-3, pod 
rcdakcjll Czeslawa Madajczyka Warsuwa 1974. 

• Zbrodni~ oIwpanta ...• I. 233. 

10 Tamil:. I. 194. 
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Pogl~, i.e mordowali Ukraincy nie ograniczal si~ do ludnosci cywilnej. 
Podobne ~y kr~ly wsroo powstancow. Ich Slad znajdujemy w doku
mentach 0 proweniencji akowskiej . Na przyklad odezwa zredagowana 
w celu szerzenia dywersji w oddzialach niemieckich, przez wspolpracujllce
go z AK i AL kapitana Czerwonej Annii Konstantina Kalugina byla skie
rowana do "Ukrainc6w i Azjatow - ochotnikow niemieckiej annii."ll Na 
ro~az dowooztwa powstania odezwa byla rozrzucana na tych fragmen
tach linii bojowej, na ktorych, jak: Slldzono, walczyly oddzialy SS-RONA. 

A jak bylo w rzeczywistosci? Dokladna analiza zeznan dokonana przez 
Wasyla Weryh~ oraz ustalenia Kranhalsa na temat dyslokacji jednostek 
niemieckich j>Ozwalajll ustalic rzeczywistych winowajc6w. Wi~kszosc rela
cji dotyczy SroomieScia, Woli i Ochoty. Dzialaly tam oddzialy Dirlewan
gera, wlasowcy z ROA i i:olnierze Kaminskiego z RONA. Grupa 
Dirlewangera Scillgni~ta do Warszawy rozkazem Himmlera 5 VIII z Elku 
skladala si~ w 50% z Niemcow-kryminalistow, 5% niekaranych oficerow 
narodowoSci niemieckiej i w 45% z volksdeutschow i dezerterow z innych 
armii. Kadr~ oficerskll utworzonej w 1942 roku ROA stanowili Niemcy, 
a i:olnierze byli werbowani pod presjll sposr6d jencow radzieckich. Nazwa 
"wlasowcy" wywodzila si~ od nazwiska dowoocy - Andrieja A. Wlasowa, 
generala radzieckiego, ktory zdecydowal si~ na kolaboracj(: z Niemcami. 
RONA byla natomiast tworem pulkownika Mieczyslawa Kaminskiego, 
taue renegata z Armii Czerwonej, 0 dosyc skomplikowanym pochodzeniu. 
Urodzil si~ w Poznaniu z matki Niemki i ojca Polaka, ale z polskosciil malo 
mial wspolnego. W jego ambitnych planach lei:alo stworzenie z Rosji 
panstwa faszystowskiego, w ktorym CZlldzic miala Rosyjska Narodowo
Socjalistyczna Partia z nim jako Fuhrerem na czele. Odpowiedzialnosc za 
krzywdy, jakich doswiadczyla ludnosc Warszawy cillZy w wielkiej mierze 
wlaSnie na nim. To 0 nim von dem Bach powie: "Brygada Kaminskiego 
w ogole nie miala wartoSci bojowej ( ... ) 0, ile atakowano, nie decydowaly 
o tym taktyczne wzgl~dy, lecz egoistyczne, osobiste wzgl~dy rabunkowe. 
Zdobycie skladu wooek bylo dla brygady wai:niejsze nii: zaj~e jakiejkol
wiek panujilcej nad uliq pozycji. Ka:i.de natarcie natychmiast zatrzymywa
10 si~ przez to, i.e oddzialy po zaj~iu obiektu natychmiast rozpraszaly si~ 
na lume bandy pl~rujllce."1Z Inny niemiecki oficer, w rozmowie z pul
kownikiem "Zyndramem" wyrazi si~ eufemistycznie, i.e wskutek udzialu 
ROA i RONA w starciach "doszlo do wielu poi:alowania godnych wypad
kow, ktore nie powinny zajsc wsroo walki kulturalnych narodow".13 
Nieprzestrzeganie "taktycznych wzgl¢ow" i "niekulturalne" sposoby 
walki zdecydowaly w koncu, i.e Niemcy aresztowali Kamiriskiego, wywieZli 
go z Warszawy i rozstrzelali. Jego oddzialy wcielono potem do ROA. 

.. Antoni PrzygoDski, POw.f11lllie wOTnawskk w.fierpnlu 1944 r. Wanzawa 1980, t. I, L 
396-397• 

.. Dzieje Najnow.fU. t. 1: 1947. 
u LutJnoH cywilna..•• s. S02. 
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W Zadnej z tych formacji nie stwierdzono masowego udzialu Ukrainc6w. 
lezeli byli - trzeba to nazwac wyj'!tkiem. BI¢na wi~c byla identyfikacja 
wlasowcOw z Ukraincami, co czynil Szymanski i innL BI¢ny byl tak:ie 
podobny zabieg w stosunku do ronowcOw. I choc Ukraincy byli w War
szawie w sierpniu 1944 roku, nie ich nalezy obarczac win,! za zbrodnie 
wowczas tam dokonane. 

Dopiero w tym swietle mo:iemy wyjaSnic wspomniany 'na wst~pie 
powstanczy epizod z biografJi kardynala Wyszynskiego. Przypomnijmy; 
pelnil on wowczas funkcje kape1ana AK w Laskach (rejon Puszczy 
Kampinoskiej). Oddzialy polskie na tych obszarach byly zwalczane przez 
zgrupowanie wojsk niemieckich, wzmocnione od 18 sierpnia przez 12 
w~giersk,! dywi7j~ honwedow, a od 27 sierpnia przez pulk SS-RONA, 
ktory, jak to jui: wiemy, zostal wycofany z terenu samej Warszawy (tui: 
przedtem walczyl na terenie poludniowego Czemiakowa i Sadyby).14 
Ronowcy jeszcze nie wiedzieli 0 Smierci swego dowoocy. Mniej wi~j 
w tym samym czasie W~grow zast,!pili wlasowcy. Na obrze:iacb Puszczy 
pojawili si~ oni jui: wczesniej - okolo 3 sierpnia dozorowali poludniowe 
wyjScia w kierunku Wloch i Blonia. 15 Wynika z tego, Ze to nie zolnierzom 
ukrainskim niosl pociech~ duchow,! ksi,!dz Wyszynski. Relacjonuj'!cy te 
fakty swiadkowie (sam Prymas?) u1egii po prostu obiegowej opinii. 

Podobnych bl¢ow, w najrozmaitszych zahaczaj,!cych 0 ten czas i miejs
ce publikacjach znalazloby si~ wi~ej . Mowa to zrozumiee, choe czasem 
bardzo irytuje np.niedoinformo wanie dziennikarza, pisz'!ccgo: .. ( ... ) istot
nie, wielu sposroo czlonkow szczegolnie brygady Kaminskiego bylo, czy 
tez nazywalo siebie Ukraincami ( ... )" 1C1 Gorzej jednak, gdy niefrasobliwe 
potraktowanie sprawy spotykamy w pracach naukowych dotycz,!cych 
bezposrednio powstania warszawskiego. Jak wytlumaczyc fakt, Ze w dziele 
firmowanym przez nazwiska tej miary co Czeslaw Madajczyk i Wladyslaw 
Bartoszewski pojawilo si~ zdanie: "W tym wypad ku autor relacji mowi 
o rolnierzach brygady sztunnowej SS Kaminskiego, zlozonej giowoie 
z nacjonalistow ukramskich."17 

A przeciez te slowa maj,! swoj,! konsekwencj~, 0 ktorej powinni pami~taC 
ich autorzy. W stosunku do innych narodow, ktorych reprezentanci 
wspierali von dem Bacha, udalo nam si~ zachowac rozS'ldny punkt 
widzenia. Nie obci'!i:amy udzialem w tlumieniu powstania konta narodo
wego AzerbejdZan czy Rosjan. Zbiorowa odpowiedzialnosc za rozlan,! 
krew zrealizowala si~ tylko w stosunku do UkraincOw, z t'! mal,! roZnic,!, 
:ie akurat w tym wypadku sumienie ich zostalo obarczone nie ich win,!. 

Gdzie tkwi,! korzenie tego bl¢u? Dlaqego swiadkowie, zeznaj,!c 
w dobrej wierze, rozmijali si~ z prawd,!? Nie byly to indywidualne pomylki 

.. A. PrZYlloDski, op. cit., t. 2, s. 200, 292. 

IS Jerzy Kirchmayer, Powslanie war.JZawskie. Warszawa 1970, s. 241. 

I. J. Lovell, PobJka. Jakie) nie znamy. Krakow 1970, s. 70. 

n Ludnoic cywilna ...• s. 230. 
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-mylili si~ niemal wszyscy, zjawisko mialo charakter spoleczny. Zapewne 
przyczyn jego bylo wiele. Prawdopodobnie jedllll z podstawowych byl 
nasz negatywny stereotyp Ukrainca, jaki ksztaltowal si~ przez wieki 
trudnego Sllsiedztwa. Stereotyp ten uwyramia si~ w XIX w. - w okresie 
odrodzenia narodowego Ukraincow w Galicji Wschodniej i na Ukrainie 
Naddnieprzanskiej . L~k i nieufnosc stajll si~ dominujllcymi cechami 
stosunku Polakow do Ukraincow.18 Pogl~biajll si~ one wskutek kolejnych 
wydarzen historycmych: walk z Ukrainll w 1919 r., a potem wskutek 
fatalnej i tragicznej nieraz polityki wobec mniejszosci ukrainskiej w okre
sie mi¢zywojennym z pacyfikacjami wsi na Wolyniu, z aresztowaniem 
ukrainskich dzialaczy 1 wrzesnia 1939 r. wlllcznie. Spoleczenstwo polskie 
swiadome bylo wrogosci narastajllccj po stronie ukrainskiej. Z poczllt
kiem wojny nast~puje uwiarygodnienie si~ negatywnego stereotypu i jego 
dalsza rozbudowa. Budulccm Sll tragicme fakty: postawa Ukraincow 
wobec wkraczajllcych wojsk hitlerowskich, ich kolaboracja z okupantem 
(policja, dywizja SS-lialyczyna), a wreszcie rzezie ludnosci polskiej 
w Galicji i na Wolyniu. Liczne ulotki podziemne, informujllcc spoleczen
stwo polskie 0 sytuacji na Wolyniu wskazujll, ze polskie wyobraienia 
o Ukraincach jako 0 narodzie ulegajll niezwyklem u zaostrzeniu.19 Potem 
przyszfy informacje 0 wydarzeniach na Lubelszczymie. W pami~ci 
spolecznej byl wi~c utrwalony stereotyp czlowieka zlego i okrutnego -
Ukrainca, stalo si~ to, co tlumaczy trafnie Ryszard Torzecki w recenzji 
z ksillZki Weryhy: 

"Ofiara lub kandydat na ofiar~ gdy jest napastowany, maltretowany, 
kiedy patrzy Smierci w oczy, nie ma czasu ani ochoty na analizowanie 
narodowoSci kata. Wystarczyl ubior kozacki lub zwykla czapka, a czasem 
nieznana m0wa, aby utoisamic sobie napastnika z Ukraincem." 

Dzis, gdy jui moiemy dokonac refleksji nad tym zagadnieniem, nalezy 
pomysle6 i 0 podstawach i 0 nast~pstwach OSlldow czynionych kiedys pod 

,. Swiadectwem narastajllcej obsesji antyukrainskiej ni ech b¢1I cytaty: .. Dosye spojrzee na 
pierwszego lepszego popa, na te ciemne wlosy i oczy, na ukosne spojrzenie, krwawymi odblyski 
2Xiradzajllce w wn~trzach kipillCll nieublaganll nienawisc. Na ostrokqtnc brody zakrzywiajqce si~ 
ku nosom, na zielono-i.6itq sk6r~ 0 rzadkicb, czarnymi kropkami odwaczonacb po.racb sklonnq 
do pryszczy i wllgr6w, by si~ przekonac, i.e to jest wskutek ciqglego incuchtu calkiem 
wynarodowiony ludek, sam w sobic i tylko dla siebie zyjllCY, nie tylko poj~ami ale i cialem 
r6i.nillcy si~ od wszystkiego, co go otacza ( ... r' (Ludwik Jablonowski, Pamlftniki, Krak6w 1963, 
So 94-95...(Malorosjanie) 2XiolnoSci wcalc nie pozbawieni, rodzimym lenistwem i brakicm 
wszelkiego wychowania odznaczali si~. Pomimo ii z rodzin moinych i dawnych, zwyczaj6w 
i nawyknien cywilizowanej spolecznoScl zgola byli obey, a w stosunkach kolei.enskich, oprOcz 
nicwoSnego grubianstwa skrytoScili i chytroSciIi odstr~zali ( ... ) najpi~kniejsze oswiadczenia 
zawsze wydawaly mi si~ nieszczerymi w lch ustach." (fadeusz Bobrowski, Pamiftnik mojego 
zycia, Warszawa 1978, t. I, s. 21 0. 

,. A oto ki lka najmocniejszych przyklad6w: .. Ludnosc ukrainska pijana krwill morduje 
nadalludnosc polskll, dla samej rozkoszy mordowania ( ... ) jakisstraszny potworny szal ogarnql 
~ zwyrodnia lq spolecznose ukrainskll, kt6ra swojll histon~ pisze krwill i POWglj, kt6rcj jedynll 
ambicjll jest zaslyni~e w ~ecie jalw spolecwose kat6w i zbrodniarzy". Post~puje ona tak .. dla 
zadowolenia wlasnych niszczycielskich 1 morderczych instynkt6w", aby dae upust .. zakorzenio
nym w tyro szczepic instynktom hajdamackim." Cyt. za: Weryha, op. cit. s. 211-212. 
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wplYY(em wielkicb emocji i napi~. Wai:ml jest zarowno prawda 0 po
wstaniu warszawskim - symbolu pewnych narodowych wartoSci. jak 
i dobro stosunkow polsko-ukrainskich tak bardzo skomplikowanych. ,i:e 
kai:de niepotrzebne obcillZenia trzeba z nich jak najszybciej usuwac. 

Andrzej Zieba 
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BONDARENKO 

BONDARENKO PIERWSZY 

Z mlodzienczych lat jeszcze fascynuje mnie brzmienie czterozglos
kowego, dzwi~cznego nazwiska ukrainskiego Bondarenko. Tak nazywal si~ 
m6j pierwszy w Zyciu korepetytor, ktory za namow~ Idasowego wy
chowawcy zjawil si~ w naszym domu, aby wdroZyc mnie w zawiloSci 
ulamkow i rownan wszelkich stopni i odcieni, albowiem do zgJ~bienia 
tajnik6w tej dziedziny nauki i wiedzy Opatrznosc najwyrainiej rnnie nie 
predestynowala. Pami~ 0 Bondarence przywoluje mi nierzadkie u siwych 
m~czyzn chwile, ktorych nie trzeba si~ wstydzic, tak jak i ocieranych 
ukradkiem natr~tnych lez. S~ to peine dobrego smutku i krzepi~cej zadumy 
godziny, kwadranse, minuty, kt6re sp~dzamy sarni, z dala od najblizszych 
nawet. Jest to czas poswi~cony t~sknocie za mlodoSci~. Przychodzi on 
niespodziewanie. Spotyka nas w nieoczekiwanych miejscach i okolicznos
ciach. Ma on t~ tajemn~ wlaSciwosc, ze potrafi oderwac nas od razu od 
codziennoSci i przeniesc sobie tylko znanymi drogami w dziecinstwo 
i mlodosc. Urody tych chwil nikt nie moZe zbad ac, ani okrdlic ich sily, 
znaczenia i czaru. Jest to bowiem po prostu t~sknota za mlodoSci~ i tyle. 

Misza Bondarenko mial spodnie z czerwonll wypustkll licealisty i byl 
o trzy Idasy wyiej ode mnie. To sarno juz nakazywalo szacunek i onieSmie
lenie. Jego metody nauczania byly owocne 0 tyle, iZ w kr6tkim stosunkowo 
czasie widmo repetowania roku opuScilo nasz dom i ku wyrafnej radosci 
rodzic6w i uldzewychowawc6w w ocenach moich postwow pojawiac si~ 
poc~ly pierwsze dostateczne noty. W pracy nade mn~ Bondarenko 
wykazywal wiele dobrej woli i swi~tej zaiste cierpliwosci. Po .zaj~ach 
zawsze znajdowal czas, aby z rodzicami napic si~ herbaty, pogadac malo 
wiele i wysluchac opowieSci 0 H uculach. Celowal w nich m6j ojciec, matka 
zaS moja raczyla go opowiadaniami 0 Podolu. Wysluchiwal ich zawsze 
z wielk~ uwag~ i zainteresowaniem. Przegl~al tei: moje wypracowania 
z polskiego, wylawiaj~c z nich to, co mialo jakikolwiek zwi~zek z Podolem 
lub Podkarpaciem . Zaluj~ bardzo, iZ nie przyszlomi na mySl, aby zapytac 
mego preceptora 0 to, z jakich stron pochodzi i kim Sll jego rodzice. 
R6mica lat i onieSmielenie sprawily, Ze nie poznalem go bliZej i nie 
dowiedzialem si~ czegos wi~j 0 nim i 0 jego i:yciu. Wiem tylko, Ze byl 
bardzo lubiany w swej Idasie. Byl tei: wzi~tym pilkarzem w naszej druZynie 
szkolnej. Gdy lekcja ze rnn~ miala pomyslny przebieg, Misza wyjmowal 
z portfela zdj~cia z goScinnych mecz6w, rozegranych na szkolnych 
boiskach BrzeScia, Kobrynia, Luninca czy PruZan. Gral w centrum ataku. 
"No i strzeli si~ gola. A czasem nawet dwa. Romie bywa". - mawial. - No 
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i jestes przygotowany na jutro chyba dobrze. Pami¥taj, aiebys mi wstydu 
nie zrobil. Ucz si¥. Ucz si¥ Jasiu.". 

Dobry, mily czlowiek. Starszy 0 trzy klasy kolega z czerwonym 
lampasem licealisty gimnazjum w PiIisku. Michal Bondarenko. Ukrainiec. 
Byl to rok pa6ski 1936. 

Tego drugiego Bondarenky poznalem 44 lata p6zniej. Tak to bylo. 

BONDARENKO DRum 

Sprawy swoje w Homlu zalatwilem nad podziw szybko. Nie tyle dziyki 
wainemu naczelnikowi, do kt6rego mnie skierowano, a ktory przyjlll mnie 
wi¥cej niz chlodno, a mniej niz lodowato, ile jego zastwcy, kt6rym okazala 
si~ dorodna i urodziwa kobieta. Nazywano J~ Wiera Grigoriewna. 
W tempie przynosZl\cym chlub~ Jej ZyczliwoSci opatrzyla moje podanie 
odnoSnymi zezwoleniami, piec~ciami i podpisami. Zyczllc wszystkiego 
dobrego po:iegnala mnie, jak to na wschod21e, kr6tkim slowem - "Szczast
liwo". Trzeba wi¥C bylo wracac do Mozyrza. Udalem si~ przeto w stron~ 
autobusowego dworca. Dworzec ten pustawy i cichy rano, huczal wrzawll 
i zgielkiem i jak zd~lem zauwaZyc, junacko zaowoeowal w pelni 
niefrasobliwll a dziarskll mlodzie:ill wracajllcll z oboz6w letnich w rodziciel
skie pielesze. Bzyczalo w nim wi¥C i szumialo rojnie jak w ulu, a przy 
kasach zwiyZle rzecz biofllC panowalo nie tyle prawo pi~ ile prawo 
tokcia. Mlodociany tlum g~tnial i falowal, przyplywal i odplywal jak 
morze, majllce si~ ku sztonnowi, nie wiem w jakiej skali Beauforta. 
Sztunnowano uparcie szklane okienka kas. "Bierz go za kolnierz", 
doradzal Zyczliwie szczuply mlodzieniec 0 twarzy anachorety, wrzeszcZllc 
co niemiara g¥stym basem . ..Za pasek od spodni go chwyc i won od kasy 
odrzuc tego wstr¥tnego gada. Dopiero co przyszedl i juz bilet chce dostac. 
Widzicie go zucha i m~dra1¥, dalej z nim", piszczala stentorowo za:iywna 
dziewoja typu nadprypecka Passionaria. Wsroo takich gromkich pokrzyki
wan i coraz to gwaltowniejszego napierania mlodziezowej cizby, czulem jak 
malej¥ i niknll moje szanse na dostanie autobusowego biletu do Mozyrza. 

"Ziemlak" - uslyszalem za sobll cichy glos. "Weimiemy tych durakow 
sposobem. Jak tylko krzykny glosno - Uwaga - oni na chwily znierucho
miejll, a wy wtedy szczupakiem pod kasy, a ja za wami. Zrozumiale?" 

"Tak". 
"N0 tak zaczynamy". 
Nieznajomy od razu krzyknlll glosno swoje - "uwaga". Trum ucichl 

i stan III w miejscu, a my po chwili byliSmY szcz~iwymi posiadaczami 
bile tow. Droga powrotna z kas do wyjScia byla tez ucillZliwa, bo 
mlodociany dum napieral, aby przypatrzyc si¥ szcz¥sliwcom. 0 dziwo nie 
szcz¢zono nam slow uznania. "Maladcy staryki", krzyknlll z Zyczliwym 
usmiechem mlodzieniec 0 basowym glosie i ascetycznej twarzy. "Siwi bo 
siwi ale jeszcze dzielni. Wiadomo, frontowcy". "Echy, wy dziadili, 
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pokazaliScie co potraficie. Ni~h wam pOjdzie na zdrowie", zapiszczala 
wesolo dziewczyna 0 temperamencie Dolores Ibarruri. Dobrn~lismy do 
wyjScia. "Wot i udalo si~ nam". - powiedzial nieznajomy. "Udalo si~". 
powt6rzylem za Dim. Wybuchn~IiSmY Smiechem. "Ale, ze z tych mlodych 
takie duraki. Jak ich tam i czego ich tam uCZll w tych szkolach. po czorta 
si~ pchae. Bez tego balaganu szybciej by przecie:i: dostali bilety. A taL. 
Beech... Pustiaki ... A ech ... " 
Zacz~lem si~ bli:iej przygl~aC memu nieoczekiwanemu towarzyszowi 

homelskiej przygody. Byl nizszy ode mnie, z lekka przygarbiony. Oddychal 
szybko i widoczne bylo, :ie pr¢ko si~ m~zy. Czupryn~ mial g~t~, 
szpakowat~ i jego twarz 0 regulamych rysach zdradzala chwilami omaki 
znu:ienia, charakterystyczne dla ludzi, kt6rzy przezyli wojn~ i przeszli 
front. "Pozwolcie, :ie si~ przedstawi~. Moja familia Bondarenko. Byly 
tankista". - powiedzial wycill8aj~ r~k~. Wypowiedzialem· swoje nazwisko 
i zamieoiliSmy uScisk dloni. 

"Sprytny z was czlowiek". 
"E... Gdzie tam... " Bondarenko lekcewa:i~co machn~1 r~k~. "Spryt byle 

szedl z dowcipem i pomySiunkiem w parze i :ieby byl uczciwy, to nie 
krzywdz~ nikogo moma zdziaJaC to i owo i zalatwic co nieco". 
Bondarenko usmiechn~1 si~ powa:inie i zamySlii si~. ,)a, ot widzicie, 
czlowiek frontowy i z niejednego pieca chleb jadlem. W Moskwie raz 
chorego koleg~ ziemlaka do szpitala wiozlem. Spieszy si~ nam bardzo, 
kolega slaby, a tu przed dworcem kolejowym ogonek do taksowek dlugi 
jak ozor teSciowej z piekla rodem. Nu i rob co chcesz. Chory moj zm~czony 
jui: podroz~ i chorob~, ledwo :ie stoi na nogach. A tu ci nagle sam diabel na 
ucho rad~ mi wyszeptuje. Timosza, mowi~ ja, odsun si~ troch~ na bok od 
czola kolejki. Zloz r~ pokornie na brzuchu i to na krzyZ zloz. Stoj cicho 
i czekaj. Zaraz b¢ziemy pierwsi. Stoi moj Timosza, a ja chodu do 
milicjanta. Nie przyszedl on. Przybiegl on, pr¢ziuteliko przylecial jak na 
skrzydlach wiatru i od razu b~c, do taksOwki nas laduje. Nar6d w kolejce 
nie. Ani pary z g~by. Jak sarna wladza podlatuje i poza kolejnoSci~ 
w maszyn~ wsadza to maczy, :ie nie byle kogo. Gnamy jak sto bies6w do 
tej polikliniki, a Timoszenka Sllsiad pyta: "Cos ty temu miliejantowi do 
ucha szepn~. A ja... A szepn~Jem mu, :ie udalo mi si~ schwytac 
boliwijskiego szpiega ina komisariat ch~ go dostawic. 

Zglupial nasz Timocha od razu, rna si~ rozumiee, jak:ie by inaczej bye 
moglo. A pierwszy zacz¥ si~ rechotae kierowca taksOwki, potem my 
w Smiech i tak dobm~1iSmy do tej lekarni, szpi~a czy jak mu tam". 
Bondarenko schyliJ glow~ i klepn~1 si~ po kolanie. ·"Tak to czasem bywa 
w iyciu" - rzekl uSmiechaj~ si~ do mnie. ,,A wy - wybaczcie - homelanin?" 

"Nie, jestem Polakiem. Z Krakowa". 
"Aaa.. . Ciekawe. NieZle mowicie po rosyjsku, a jestescie Polakiem. 

Ciekawe ... Szlacbcic z was moze ... co? - zapytal znacz~co z filutemym 
wmiechem. . 
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"Matka moja, jak jui: chcecie dokladnie wiedziec, pochodzila 7J! 
szlachty" - odpowiedzialem szczerze ubawiony zapytaniem. "A ojciec m6j 
pochodzil... jakby to wytlumaczyc ... 7J! sfer rzemieslniczych. A sam byl 
inZynierem lemikiem". 

"Nu tak - przepi~knie". - odparl Bondarenko - "Wi~ synu szJach
cianki i inZyniera leSnika, zapraszam Was na pocz~tunek. Ale wooki 
pic nie ~ziemy. Wam chyba jeSZC7J! morna wypic. Mnie juz nie. Pod 
Berlinem zafasowalem postrzal w brzuch. I od tego czasu - Tanta
lowe m~ki i wOdczana asceza. No. Idziemy si~ goScic. Kwasem Was 
poc~stuj~". 

"Kwas Wasz. Ale zakllska moja". - powiedzialem. 
"Zgoda". 
Bondarenko potarl r~kll czolo. "No to gdzie p6jdziemy?". 
"Sprawa prosta". - powiedzialem - "Beczka z kwasem niedaleko pod 

kasztanem a obok niej taka niechuda ciocia sprzedaje piero:iki i blinczyki". 
Bondarenko rozesmial si~ w glos. ,,OJ niechuda rzeczywiScie. Pi~u 

takich jak my skryloby si~ bezpiecznie w jej cieniu. Na froncie za kolumn~ 
czolg6w starczylaby. Nu, idziemy". . 

Po chwili, jak chce obyczaj, szeroko rozpostarliSmY na zierni plachty 
gazet i zac~lismy si~ raczyc. "Za nasze spotkanie". - zacZllI Bondarenko, 
podnoszllc do gory kufel z chlebowym kwasem. Kwas rzecz dobra". 
cillgnlll dalej - "Or7J!Zwia, gasi pragnienie. Glowa po nim nie boli, 
w srodku nie piecze, a co najwa:iniejsze, nie robi durnia z czlowieka". 

"No to jeszcze". 
"Nie odmowi~". 
"Teraz zagryzajcie". 
Po chwili wygodnie ulozylismy si~ pod kasztanem na trawie. Za nami 

br~czal i dyszal setkll glosow ludzkich dworzec autobusowy. W oddaIi 
szumialo swym codziennym, zgielkliwym rytmem miasto. Przy beczce 
z kwasem raz po raz przygodni smakosze wymieniali gloSno pochlebne 
uwagi pod adresem chlebowego napitku. GdzieS ktos zasmial si~ szeroko, 
ktos podspiewywal cicho przez ~by i ktos w pobli:iu przecillgle i z uzna
niem smakowicie mlaskal. LeZelismy sobie wi~ godnie, jak przystalo na 
nasz wi~ej niz dojrzaly wiek. Spokojnie i niefraSobliwie. Czasem, z rzadka, 
pr7J!z gal~zie rozloZystego kasztanu musnlll nas przelotnie promien slo
neczny. Czasem mucb.a utrapiona bzykn~la kolo ucha lub bllk zabuczal 
z cicha. 

"lot jestdmy w Homlu. UgoSciliSmY si~ i odpoczywamy" - zacZllI 
Bondarenko. "Homel- onZe sam z przednich krawc6w slawny byl kiedys. 
OJ, jacy to byli krawcy. OJ, jakie zuehy. Nu i pomnik Waszego nacjonal
nego bohatera stal tu kiedys. Kniazia Josipa. Poniatowskij mu ehyba 
bylo?" 

Poderwalem si~ na nogi. Moj przygodny towarzysz uraczyl mnie bowiem 
nieznanymi dotlld wiadomosciami. 
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"Pr?-CXie wszystkim kladicie si~ z powrotem. Po coScie wstali'l Na leillco 
tei mom a rozmawiac". Poloiylem si~. 

"Towarzyszu Bondarenko, sk~ wy to wszystko wiecie?". 
"Po prostu czytam. Ot i caly sekret". 
"Czytam. Tak, duio czytam". - rzekl po chwili. "SClsiadujesz z Polak ami 

to i przez grzeczoosc i ciekawosc wypada cos wiedziec 0 tym narodzie i jego 
kulturze. Nieprawdai?" 

"Ano - chyba tak" . 
"No to widzicie i czytam. Sienkiewicza Waszego mam dobrze i lubi~. 

Reymonta tei. QUO vadis i Chlopow mam stale pod r~kil. Co si~ zas tyczy 
naszej literatury, to ... " 

"Towarzyszu Bondarenko', czy nie czas nam na autobus'l" 
"A prawda... My tu gadu gadu a jui i pora przyszla na nas. Czas leci 

a tu dobrze i wstawac si~ nie chce. A trzeba. Tak cOi ty zrobisz. 
Wstajemy". 

Uprz~tn~liSmY gazety i g1adko uporawszy si~ z resztkami jadla i napoju 
ruszylismy w stron~ dworca. Autobus nasz przepelniony tymi samymi 
chwatami, ktorzy par~ godzin temu dokonywali cudow walecmosci przed 
kasami biletowymi, ruszyl szparko przed siebie. Zadziomi heroje spali 
teraz pokomie jak dzieci. Sen ich zmorzyl i monotonny szum motoru raz 
po raz mieszal si~ z gromowladnymi niemal odglosami zgodnych po
chrapawan i sennych przygwizdow. 

Przed nami obrzeiony zwart~, zielon~ Scian~ lasow przetaczal si~ 
Dniepr. Nagrzane pelni~ lata drzewa, cicho i z uwag~ przygl~daly si~ 
w dali dnieprowym wodom bystrym, szumnym, plyn~cym wartko i Iys
kaj~cym nierzadko ostq barw~ slonecmych plam, ktore kolysaly si~ 
leniwie, poblyskuj~c i mieni~c si~ krotko jak mgnienie oka to sreb~em to 
zlotem na ielamych grzbietach burych lub ielazno-szarych fal. 

"Bat'ko Dnicpr" - powiedzial Bondarenko mrui~c w zamysleniu oczy 
"Slawutycz nasz praslowiariski. Brat, Kum i Drub. Jak mowi~ 0 Nim, 
stary, odwieczny Sllsiad Hryhory Hryhoriewycz. Ech Dnicpr, Dniepr. 
Gdybyon tak mowic umial, toby duio nam powiedzial. Duio". 

Za spoconymi oknami autobusu przemykal si~ chybko, koj~c wzrok, 
zielony pas nadrzecznych I~k. Qsza tam panowala na nich i spokoj 
niezakl6cony krokiem czlowieczym czy zwierz~ym. Zdawalo si~, ie t~ 
popoludniow~, przedwieczom~ juz porll, wszystko co ludzkie, zwierz~ce 
czy roslinne, odpoczywalo solennie cies~c si~ z lata, slOllca i bezwietrmej 
pogody. "A jak tam u Was przedstawia si~ problem dziczy?" - zagadn~l 
Bondarenko .. 

"Chuliganow"? Nie brakuje chwala Bogu". 
,,Ach nie, tyc,h i u n~s jest ile zechcesz. Lecz nie zrozumieliscie mnie. 

o ptactwo, 0 zwierzyn~ Idnll mi chodzi. Bo u nas, wiecie, w czasie woj
ny okupant faszysta wystraszyl zwierzyn~. Wybil do cna. Potem zaS lu
dzie wyniszczyli lasy. Budowac si~ trzeba bylo. Qeplo w chatach bylo 
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narodowi potrzebne. To i co Zywe w lesie, co chodzi, pelznie i lata, gin~o 
~sto". 

"U nas podobnie. Staramy si~ chronic co zostalo. Czego czlowiek Die 
miszczy, t9 cywilizacja z cbemilt i przemyslem dobijlt". 

,.A ksiondzy politruki SIt u was?" - zapytal z naglym oZywieniem. 
"SIt"· 
"A jalei wasz stosunek do nich?" 
"Nonnalny. Jak do ludzi, od kt6rych si~ wi~j wymaga". 
"Uhm... Rozumiem. A wy - wybaczcie - jesteScie wieWlCY?" 
"Nie rozumiem pytania". 
,)ale to Die rozumiecie?" 
,,Ano ... Bo widzicie towarzyszu Bondarenko, nie ma ludzi Diewie1"'7Al

cych" 
,)ak to Die ma?" 
"A talc to... KaZdy z nas w cos wierzy. Jeden w Boga, drugi w ide~, trzeci 

w ma,tk~, pillty w przyjain, dziewillty w ludzi, setny w dobroe. KaZdy w cos 
wierzy". 

"Ech synu szIachcianki i inzyniera leSnika, chytrzeScie to uj~li. Niczego 
sobie. Niczego ... A wy wierzycie w Boga?" 

"Wierz~". 
"Powiedzcie" - wykrzyknlll niemal z wielkim zaciekawieniem Bondaren

ko - ,jak to si~ wierzy w Bogan. 
,)akby warn to objaSnic ..... - zacZlllem. 
W tym momencie kierowca zaharnowal gwaltownie i do autobusu 

energicznie weszla suchajak badyl kobieta w granatowej bluzie z drelichu. 
Jej zadarty nos i lukowato wypi~te, ku dolowi twarzy, ku brodzie, wllSkie 
wargi Die wroi;yly sielanki. 

"Kontrola bilet6w" - sucho, wladczym tonem omajmila swe przybycie. 
Po chwili doszly do nas ostre glosy pohukiwan i lajania. Kontrolerka 

z wprawll zaatakowala rozespanego mlodziencao posturze Ursusa, 
kt6 rem u gdzieS si~ zapodzial bilet. 

,)estescie spolecznie Diebezpiecmym elementem. PokaZcie mi tu zaraz 
bilet albo ... " 

"Chwileczk~... Zapodzial si~ gdzieS swolocz" - b~zal sennym baryto
nem olbrzym, wykonujllC przy tym lewll r~kll takie gesty, jakby si~ op¢zal 
od natarczywej osy. ,,0 tu w tej kieszeni mialem go, przed chwilll przeciez 
mialem go w r~ce" - bllkal nieporadnym legato osilek. 

Zniecierpliwiona kontrolerka zatrzymala autobus. "Wysiadajcie, a Die, 
to kara" - krzyczala. 

Za olbrzymem ujlll si~ zgodnie caly autobus. 
"Ciocienko ... w jakim schowku ukryliscie sumienie, jesli go w og61e 

macie" - glosno zawolal Bondarenko. 
"WlaSnie, gdzie jest wasze sumienie" - jak jeden m/lZ podchwycili 

pasai;erowie autobusu spogllldajllc gniewnie na kontrolerk~. "Warn kury, 
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g~si i Icaczki macae" - zawyrolcowala jedna z mlodych uczestniczelc rejsu. 
"Krowy doie, jeZeli potraficie" - warkn~li chlopcy. "Zostawcie go w spo
Icoju. Zostawcie go w spolcoju" - zac~li skandowac autobusowicze. 

,,lest duch w narodzie" - z niedbalym uSmiechem, mruZ'lc zawadiacko 
oczy szepn'll Bondarenlco. 

,,0... 0 jest bilet" - wychrypial beznami~tnie napastowany - "W pudelku 
od papierosOw schowal si~ zwierz - skocina". Olbrzym wstal leniwie 
i wcisn'll w r~k~ kontrolerki bilet. "I trzeba to bylo talc okrutnie i surowo 
z nim" - daly si~ slyszeC, peine niegaso'lcego oburzenia, poszczeg61ne 
glosy. "Zaraz za drzwi i wyrzucic na srodlcu drogi.Znalazla si~ m'ldra. 
Sarna lepiej wysi'ldzcie. Przyjemniej nam b¢zie od razu". 

Kontrolerka, IapillC powietrze jak ryba, "to bladla, to czerwieniala na 
przemian. Jej perlcaty nos rozszerzal si~ w gwaltownej zloSci, a wy
krzywionc podnieceniem usta m6w jak podkowa wygi~ly si~ zlowieszczo 
Icu brodzic. Nie wytrzymala w koncu i wysiadla przy najbliiszym 
przystanku. Autobus odetchn'll. Rozlegly si~ Smiechy i piski. "Klaniajcie 
si~ waszej dzialce przyzagrodowej, jew j'l macic". - hukn'll przez okno za 
niefortunn'l przedstawicielk'lladu i porZlldku jakis dowcipnis. "I na krow~ 
wasz'l uwai:ajcie, bo zegzi si~ przy was na nic". Autobus znow zagrzmial 
€rniechem i pojechalismy dalej. 

Popatrzylismy przez okno autobusu. Bondarenko usmiechn'll si~ szero
ko. "Czerwiec - seree lata. Zielono i bezkrd nic wsz¢zie, jak to u nas. 
Niby juz wiecz6r a jeszcze jasno." "Przyjemnie Was sluchac". 

Bondarenko obruszyl si~... "Tfu... przyjemnie. Wr6Cmy lepiej do hi'l
iek. Reymont Wasz. Znal Zycie od podszewki. Na wozie i pod wozem 
przyszlo mu nieraz lei:ec biedniaszee. Coz zrobisz ... ale za to z pozytkiem 
dla pi6ra. C6z wart czlowiek, Ict6ry 0 bied~ w Zyciu si~ nie otarl, nie 
zatanczyl z ni'l, wiedim'l, jak na Iculawym, psim weselu. Zycie poznal, 
ludzi, to i latwiej mu bylo potem to wszystko w papiery wcisn'lc. Chlopi 
wielka sprawa. Opisal ich jalc trzeba. Reymonta szanuj~ ale Sienkiewicza 
lubi~. OJ gigant, gigant ... Ogromny talent. Ogromny. WstrzllsajllCY" 
- cedzil powoli, z uSmiechem. ,,lak on prawdziwie, malowniczo wyjazd 
Kozak6w w stepy opisal. Molodiec Sienkiewicz. Molodiec. Orzeszkow'l tez 
obwllchalem troch~. Ludzi prostych lubila. Chwala Jej za to. Z tych 
waszych teraZniejszych, wsp61czesnych, to jeszcze bior~ pod uwag~ Krucz
kowskiego. Z teatru go znam. Niezegowaty on sam ale kudy jemu do 
Sienkiewicza. Daleko mu. OJ jak daleko. Gdzie jemu do tego orla'l Ech ... 
ech ty Zycie moje. My tu sobie p61szlachcicu a polrzemidlnilcu gadu, gadu, 
a tu i Mozyrz przed nami. No nie. Przeleciala nam ta podroz szybko". 

Z szumem min~liSmy most, pod kt6rym w okolu koj'lcO jasnych plaeht 
przybrzei:nych piask6w, wolnym i statecznym nurtem toczyla swe spokojne 
wody Matka Prypee. Wzrok ehciwie bl'lkal si~ po cienistych, bujnych 
zdrow'l zieleni'l sadach rozsiadlych ozywczo na wszystkich wzg6rzach. 
Wdzi~yly si~ skromnie, jalcby proSZllc w gokie, stare domy z drzewa, 
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maczone cicho siwymi plastrarni okiennic i oszklonych werand. "Pora nam 
.	si~ rozstaC. - powiedzial Bondarenko, wyci~gaj~c na po:iegnanie r~k~. 
"Pomog~ Wam jeszcze wysi~sc z autobusu. Swiei o tu, CO? Jest czym 
oddychae. COS jakby sosnin~ i tatarakiem pachnie wokr~g". 

Stalismy we dw6ch oparci 0 Scian{: autobusu. 
"Mnie do Jelska jechae trzeba. A potem na Owrucz droga moja 

prowadzi. Tam jui Ukraina.:: Spotkamy si{: mo:ie jeszcze kiedy w iyciu, nie 
spotkamy ... Kto to wie?" - powiedzial zamyslaj~c si~ smutno - "Przyjem
nie bylo Was pomae". . 

,,Ja tei si~ bardzo cies~ ze spotkania z Wami". 
,,OJ... oj . Adresu przeciei swego Warn nie dalem. Zaraz, zaraz ... " 

Bondarenko zacZl!1 skwapliwie szukae czegos po kieszeniach. "Papieru 
kawalek. Gdzie ja go mam? Gdzie?" 

Lecz kierowca nagle krzykn~l: "Riebiata, odjeidiarny". Bondarenko raz 
jeszcze uScisn~1 mi mocno r{:k~ i pobiegl ku a,utobusowi. Widzialem jego 
szpakowat~ glow~ wsroo przepychaj~cych si{: ku drzwiom autobusowym 
mlokos6w i potem, gdy jui autobus ruszyl, zobaczylem nagle jak wychylil 
si{: ku mnie z okna. "Piszcie do mnie na... " Ale szum zagluszyl jego dalsze 
slowa. Zd~lem tylko uslyszeC jeszcze przytlumiony oddal~ jego przebija
j~cy si~ przez kurz i huczenie maszyny glos: "Zeromskawo toie czytal". 
Mign{:la mi jeszcze w pyle drogi jego r~ka daj~ca ostatnie, po:iegnalne 
maki. I tyle. 

I po dzis dzien nie wiem gdzie on mieszka. W Homlu, Jelsku, czy 
w Owruczu? Gdzie majduje si~ jego dom? I jak wygl~a jego pok6j, 
w kt6rym - naloZywszy okulary - bierze do r{:ki ksi~:ik~? Homel... lelsk ... 
Owrucz ... Owrucz ... Owrucz. Zaraz .. zaraz. Owrucz ... Owruczanin. Po
wiese taka. Tylko kto j~ napisal? Przeciei kiedys wiedzialem. Rzewuski czy 
Kaczkowski? Nie wiem jui. Trzeba b{:dzie sprawdzie. Zaraz po przyjeZdzie 
do Polski, trzeba b¢zie sprawdzie. Koniecmie. A moie jednak Czajkow
ski...? Tak, chyba jednak Czajkowski . 

• 
Do zwiedzaj~cego, le4cy za cudZl! mied~, 


kraj lat dziecinnych 


Idi tam sam. Bez iony, cOrki, syna. Bez kochanki. 

Idi sam, bo najbliiszy sercu Twemu czlowiek nie pojmie Ci~ 

i nie zrozumie, chocby Ci~ kochal nade wszystko. 

Idi sam, niewybrukowan~, cienist~ uliczk~, pebt~ wisniowych drzew. 

Idi sam, drewnianym chodnikiem, po kt6rym ranD szla na zakupy 

Twoja Matka, po kt6rym wczesnym popoludniem wracal z pracy 

Tw6j Ojciec. 

Uchyl drewnian~ furtk~, spojrzyj na splowiale okiennice, zapukaj cicho 

w niedomkni~te drzwi. Wychodz~cemu Ci naprzeciw powiedz w bratnim, 
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slowianskim j~zyku, i.e tu, w tym domu, dawno, dawno telitu mieszkaleS. 
ZyleS. Na pewno nie odmowi Twej prosbie i uczyni szeroki, zapraszajllcy 
gest. Nie odmow skrolllDego pocz~tunku i riie przedluzaj odwiedzin. Bo 
jak dlugo bys tam nie byl, jak dlugo nie popasal, stanie Ci nagle i ZywO 
przed oczyma - wiecmym i nigdy nie zatartym przez czas obrazem - cala 
Twoja mlodosc. Ucaluj ~k~ gospodyni, uSciSnij prawi~ Jej m~za i dziecko 
Ich mocno przytul do swej piersi. Zapros Ich do siebie, do swego domu, 
kt6ry Ci~ przyjmie na powrot, jak odmlodzonego, rozumniejszego i lep
szego czlowieka. 

pisane w 1981 roku Jan Adamski 
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SWIADKOWIE HIS T ORII 

ANDRZEJ ,ROMANOWSKI 

EUGENIUSZ KWIATKOWSKI 
POLSKI ZYCIORYS 

CZE;SC II: 1·945-1974 

Tekst poniiszy, w przeciwieiaslwie do wi{}kszosci innych publikowanych 
w Iym numerze, nie byl skonflSkowany w 'calolci. Slanowi oSlalniq parlif 
arlykulu, klory ukazal sif w nwnerze 370-371 (wrzesieil-paidziernik 1985). 
Rekordowa liczba ingerencji, jaka sif w Iym fragmencie iyciorysu Eugeniu
sza Kwiatkowskiego znaJazla, sklania jednak do jego przypomnjenia, Iym 
razem w pelnym ksZlaJcie i z wytluszczeniem miejsc poprzednio usuniftych. 

KL~SKA PO RAZ DR UGI 

W ostatnich dniach czerwca 1945 do rumunskiej Krajowej, gdzie 
przebywal Eugeniusz Kwiatkowski, przybyl niespodzianie many dzialacz 
komunistycmy, aktualnie redaktor dziennika "Rzeczpospolita" - Jerzy 
Borejsza. W imieniu nowych wladz w Pol~ uczynil zaskakujll,Cli propozy
cj~: powrot Kwiatkows1ciego do kraju w celu odbudowania zniszczonej 
przez wojn~ gospodarki morskiej. Tworca Gdyni przez kilkll dni rozwaial 
sytuacj~: rzll,d Rzeczypospolitej prawdopodobnie dalej go nie potrzebowal, 
zresztll, - dzialajllc na obczyZnie - nie mogl miee wplywu na Zycie 
gospodarcze w kraju. Poza tym - wobec istnienia lubelskiego osrodka 
wladzy - dni gabinetu Tomasza Arciszewskiego byly policzone. Tyro
czasem otwierala si~ moi:liwosc konkretnej pracy w ojczyinie, kon
tynuowania - choeby w najw~zszych granicach - wiel1ciego dziela sprzed 
wojny, budowania siinej, pot~inej gospodarki, ktora jest warunkiem sine 
qua non niepodlegioSci. Ale za jakll ce~? Kwiatkowski byl zawsze zdecydo
wanym antykomunisbt, dawal temu wyraz w swycb przedwojeonych wy
stllPieniach publicznycb. Tote! teraz postawil waruoek: nie ma mowy 
o wslllPieniu do PPR, w ogole nie obcbodzi go polityka, ~dzie si~ zajmowal 
wy1llcznie gospodarkll,. Warunek zostal przyj~ty i Kwiatkowski nie wahal 
si~ dlui:ej: powrot do kraju uwazal za swoj obowill,zek. Wraz z nieods~
nym BorejsZll odjechal specjalnym samochodem do Bukaresztu, a silld 
samolotem przez Odess~, Charkow i Moskw~ do Warszawy. W zruj
nowanej stolicy stan:j,l po prawie szeSciu latach nieobecnoSci, podczas 
ktorych zmienilo sit' wszystko. Byl dzien 8 lipca 1945 roku. 
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Ten powrot stal si~ sensacjll. Do mieszkania Kwiatkowskiego w ocala
Iym warszawskim hotelu "Polonia" pielgrzymowaly dziesilltki luqzi, chellc 
si~ przekonae, czy to moi:liwe, by sanacyjny wicepremier byl mowu 
w kraju. W miesillc potem przeniosl si~ Kwiatkowski na WybrzeZe, 
zamieszkujllc w willi rzlldowej w Sopocie. Tymczasem 12 wrzeSnia 1945 
warszawska Rada Ministrow powolala Delegatur~ Rzlldu dla Spraw 
Wybrzei a, a na jej cze1e postawila Kwiatkowskiego. Siedzibll nowej 
instytucji (nb. niewielkiej, zatrudniajllcej niespelna pi¢dziesillt osob) stal 
si~ Gdansk-Wrzeszcz; oddzialy terenowe powstaly w E1b1ll&u, a w r. 1946 
taue w Szczecinie. Delegatura podlegala bezposrednio "Tymczasowemu 
Rzlldowi Jednosci Narodowej" (i premierowi Edwardowi Osobce Moraws
kiemu), faktyc"mie jednak - Dad jej dzialalnoscill sprawowalo nadzor tam 
Prezydium Krajowej Rady Narodowej i osobiScie Boleslaw Bierut. 

Stosunki z nowymi wladzami uloiyly si~ z poCZlltku bezkonfliktowo. 
Bierut zdawal sobie spraw~, jak wieikim atutem jest dIan Scill&Di~cie do 
kraju Kwiatkowskiego, totei Iansowal 0 nim opini~ jako 0 "wybitnym 
fachowcu, patriocie i uczciwym, dobrym Polaku"l Podziemne stronnictwa 
politycme w kraju oraz emigracja w Londynie byly zdezorientowane 
i zaklopotane: na og61 jednak zarzucano Kwiatkowskiemu konfonnizm, 
oportunizm, wr~cz zdrad~. Szczegolnie rozgoryczeni byli ci politycy, borzy 
zarowno przed wojnll jak i obecnie majdowali si~ w opozycji do wladz 
w Warszawie: oto - ironizowano - Kwiatkowski mow znajduje si~ ,,na 
Swieczniku!" Niemniejszy krytycyzm zachowywaly srodowiska pilsudczy
kowskie. 

1 paidziemika 1945 Delegatura przyslllpila do pracy, a Kwiatkowski od 
razu narzucil wspolpracownikom pospiech. "Tempo odbudowy polskiej 
gospodarki morskiej w omawianym okresie - pisze Alojzy Szura - bylo 
szybsze nii w panstwach zachodniej Europy, mimo, Ze stan zniszcz n 
wojennych w portach p6lnocno-europejskich nigdzie nie przekroczyl 70% 
podstawowych urZlldzen portowych, podczas gdy w portach ,polskich, 
a zwlaszcza w Gdyni, zostaly one zniszczone niemal calkowicie."2W r. 
1945 porty Gdanska i Gdyni przeladowaly zaledwie 917 ton towarow. W r. 
1947 illcme przeladunki si~gn~1y niema! 10 min. ton. Rownoczesnie pod 
kierunkiem Kwiatkowskiego jako przewodniczllcego Komisji Planu Roz
budowy Trojmiasta - opracowywano program rozwoju Gdanska, Gdyni 
i Sopotu. 

Nie ograniczyl si~ jednak Kwiatkowski do spraw Wybrzeia: zbyt dobrze 
zdawal sobie spraw~ z tysillca zaleinosci gospodarki morskiej od calo
ksztaltu ekonomiki panstwa. Przed wojnll podkreSlai stale, Ze najwainiej
sze dla Polski Sll morze i SillSk i staral si~ 0 Scisle zwillZki gospodarcze 

I Por. Witold Bublewski: Eugeniusz Kwlillkowski jalco Delegat Rzqdu do Sprow WybrzeZa, 
nNautologja·' 1979 nr 3. 

2 A. Szura: UdziaJ Eugeniusza Kwiatkowsklego w odbudowle go.fpodiulci morskiej wybrzda 
gdmlsklego, ,,Nautologia" 1979 nr 3. 
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mi¢zy tymi dwoma regionami. Teraz, gdy do nowego panstwa naIei;alo 
wybrzei:e kilkakrotnie dluisu, z trzema wieIkimi portami, a ponadto cale 
wielkie gomoSlllSkie za~~bie w¢g1owe - otwieralo si~ pole do pracy nigdy 
nie przeczuwanej. Nic wi~ dziwnego, i:e stal.si~ Kwiatkowski natychmiast 
entuzjaslll Ziem Zachodnich i polnocnych. "NaIei)' obiektywnie i spokoj
nie stwierdzic, i:e nowe panstwo polskie, jakkolwiek mniejsze, terenowo 
i sytuacyjnie jest zdrowsze nii; przedwojenne". - pisal w broszurze Pol$ka 
ijej morze. 

Z nowego ubztaltowania terytoriaInego wysnul Kwiatkowski wnioski 
nat ychmi ast owe i daIekosi~Zne. Skoro naturaIn~ osi~ krystaIizacji gos
podarczej byla linia poludnie-polnoc, nasuwa si~ koniecznosc "przebudo
wy - gl~bokiej i zasadniczej - calej struktury ekonomicznej Icraju" 
z agrarno-przemyslowej na przemyslowo-morskIl3• Trzeba uruchomic siee 
wodn~ wewn~trz kraju: uregulowaC Wisl~ i niektore jej doplywy, nade 
wszystko za8 - zbudowaC dwa kanaly 0 wainym znaczeniu gospodarczym. 
Pierwszy z nich blczylby oo~ polsk~ rzek~ - Odr~ z Duoajem, drugi mial 
prowadzic od nowego polskiego miasta - Opola w ,kierunku KaUsza 
i Prosny aZ do Bydgoszczy i Wisly. Na tej ostatniej linii powinien powstaC 
nowy polski COP.· 

Talc wi~, jak przed wojn~ zrastaly si~ w marzeniach Kwiatkowskiego 
Polska Ai Polska B, tak teraz, przez siee rzek i kanalow, przez ulokowanie 
w centrum panstwa wielkiegoprzemyslu, zI~czonego organicznie z za
gI~biem w~glowym - mialo si~ dokonac wielkie dzielo integracji starego 
i nowego kraju: Polski centralnej z "Ziemiami Odzyskanymi". 

Ale Kwiatkowski nie mial jui;, jak dziesi¢ lat wczeSniej, wplywu na 
caloksztalt polskiej gospodarki. Popieral te punkty programu CZlldowego, 
ktore byly zgodne z jego odczuciami jeszcze sprzed wojny (na przyklad 
spowodowanie rownego podzialu spoleczenstwa na miasto i wid). Zara
zem jednak zglaszal istotne zastrzei:enia do wprowadzanego mechanicznie 
planowania gospodarczego (w pracy Powiqzania funkcjonalne w polityce 
gospodarczego planowania na Wybrzeiu, 1948). W nowym panstwie pol

... skim ch-cial widziee gospodarCZll i polityczn~ indywiduaInosc, marzyl 
o ufonnowaniu nowoczesnego organizmu gospodarczego. 

"Dylemat naszego iycia jest dzis prosty i jasny - mowil w referacie pod 
tytulem Pift tez gospodarczych nowej Polski, wygloszonym 20 paZdziernika 
1946 w Gliwicach - Albo ten nowy kraj, zawarty pomi¢zy Bugiem i Od~, 
r.)mi¢zy Baltykiem i Karpatami, zwany Polsk~, przetworzy si~ rychlo na 
osrodek wysokiej cywilizacji, na wielki nowoczesny, powszechny warsztat 
ludzi czynu, t~tni~cy zgodnym rytmem pod wzgl¢em metod pracy, jej 
wydajnoSci,jej ogolnej wartosci i umiej~tnosci wspoliycia ze wszystkimi 

• E. Kwiatkowski: PoWw ijej morze, Krak6w 1947, s. 19; !enie: Waora). dzjj ijwlro Polskj 
IJQ morzu, Warszawa 1946. 

4 Projekl lego bnalu pierwszy wysul!lli Aodrz.ej Cienciala w artykule Rola Po[.rJ.:j w zogad
nieniach morskjch, ogloswnym w Londynic w grudniu 1943. 

202 

http:Aodrz.ej


EUGENIUSZ KWIATKOWSKI - POLSKI n-CIORYS 

krajami post@u gospodarczego, alba teZ i tej ostatniej fonny samodziel
nego bytu nie utrwalimy i nie rozbudujemy i w6wczas zginiemy jako 
samodzielne i powaine panstwo, a marniee b¢ziemy w n¢mej wegetacji 
jako naroo i spoleczenstwo". S 

"Ostlitnia forma- samodzieloego bytu"••. Czytajllc uwainie te slowa 
zrozumiemy, dlaczego tak bardzo zaleialo Kwiatkowskiemu na silnej 
gospodarce. Zdawal sobie spraw~, ie skoro II Rzeczpospolita upadla 
i w nowym ukladzie sil politycznych swiata nic nie wskazuje na moiliwosc 
jej restytucji, trieba jako punkt wyjScia zaakceptowac jak ilajszybciej fakty 
zastane. A r6wnoezesnie tworzyc moiliwie dobre perspektywy dla rozwoju 
narodu. "Nie majdziemy drogi do wzajemncgo porozumienia si~ tak dlu
go - m6wil 4 stycmia 1941 do 20-tysi~mej rzeszy robotnik6w w Stoezni 
Gdanskiej - dop6ki nie uznamy calkowicie i bez zastrzeien tej dzisiejszej 
Polski w jej nowych granicach politycznych, w jej nowej strukturze 
gospodarczej i spolecznej za naszll wsp6lnll i drogll nam wlasnosc". 
I kontynuowal, ie nakazem chwili jest, by w t~ nowll Polsk~ "wgryzc si~ 
tak mocno, tak zwarcie, tak solid arnie, by iadna moe ludzka bezkarnie nie 
mogla ani nas wyprzee z nowych siedzib; ani nami zaw1adnllC". II 

. Eotuzjasta Ziem Zacbodnicb, iegnal sif ze swym krajem lat dziecinoycb 
z ialem, Iecz i spokojem. TJumaczyl gdaDskim stocmiowcom: 

"Z punktu widzenia oarodowego ponieSliSmy cifikie straty oa wscbodzie. 
To mowi uczucie polskie w duszy kaidemu uczciwemu Polakowi. Ale rozum 
dodaje: to jest ceoa za prawo Polski do niepodleglego bytu panstwowego, 
przegranego i utr.acooego w r. 1939. To jest ceo a za prawo Polski do powrotu 
oa ziemie historyczoe oa zachodzie, za prawo Polski do utworzenia 
jedoolitego narodowo panstwa w graoicach, ktore zapewnic mogll wyiszy 
poziom oarodowego rozwoju Wi granice poprzednie. To jest wreszcie ceoa, za 
INIIlifCie pomifdzy Zwillzkiem Radzieckim a PolskI! zarzewia wcil!i zawie
SlooegO w przestrzeni koofliktu, wcilli t111cej nieufooSci i podejnliwoSci". 

I zoOw Ziemie Zachodnie stawaly si~ dla narodu ratunkiem i rekompeo
satll: powinny si~ one calkowicie zunifikowac z Macicr~ i doszcz~tnie 
spolonizowac. "Nie rna miejsca w Polsce ani dla jednego Niemca!" - m6wil 
21 paidziernika 1945 w czasie obrad Komisji Morskiej KRN w Gdatisku, 
w obecnoSci Boleslawa Bieruta. W ten spos6b dokonal si~ u Kwiatkows
kiego trwaly Odwr6t od ideologii obozu be1wederskiego; zachowujllc 
prywatnie kult dla Pilsudskicgo, zajlll teraz postaw~ legalisty i staticzyka. 
Argumentacja nacjonalistycma oraz zdecy~owane stanowisko antyniemie
ckie wyst~powaly u niego jui w okresie mi¢zywojennym: teraz mialy 
sluZyc jako plaszczyma porozumienia z nowll rzcczywistoScill politycmll. 
Kwiatkowski, pomny doswiadczen II Rzeczypospolitej, z jej problemami 
mniejszosciowymi i dzialalnoScill niemieckiego i ukrainskiego terroryzmu, 

• E. Kwiatkowski: Plfl In lfospodarczych now~J Polrkl, Katowi<»-Wrociaw 1947, s. 19. 
• Ildwacd Os6bka-Morawsld, Eugeniusz Kwiatkowski, Wladyslaw Dworakowski: Droga do 

Polski Ludow~J, Warazawa 1947, So 17. 
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postanowil wyzyskac wszystkie atuty, jakie dawalo Polakorn panstwo 
narodowo jednolite. 

Nie zdecydowal si~ jednak na wstllPienie do ktoregos U! stronnictw 
dzialajllcych w tym czasie legalnie w Polsce. Nie odzegnywal si~ juz tak, jak 
w rum un skich rOllDowach z BorejSZll, od dzialalnoSci politycznej; rozwnial 
jednak, :ie w zyciu politycznym kraju wlasciwie nie rna dla niego miejsca. 
Teoretycznie mogl wstllPic do PSL: zdawal sobie jednak spraw~, Ze 
obecnosc jego - jednego z czolowych przywOdc6w sanacji - w szeregach 
tego, oskari:anego 0 reakcyjnosc stronnictwa, rnusialaby bye dla Mikolaj
czyka co najrnniej bardzo klopotliwa. Mogl zglosie akces do chadeckiego 
Stronnictwa Pracy: ale partia uwi~zionego niedawno wicepremiera Jan
kowskiego i ostro krytykowanego Karola Popiela rowniei: moglaby nie 
Zyczyc sobie udzialu Kwiatkowskiego; zresztll nie rokowala juz nadziei na 
odegranie istotniejszej roli politycznej. Pozostawala PPS: zgloszenie si~ do 
niej - rozbitej na skrzydlo ofiejaloe i podziemne - rowniez nie wchodzilo dia 
Kwiatkowskiego w rachub~. Uznal jednak, :ie wobec kl~ski PSL trttba 
bronie tradycji PPS-owskiej, ktorej historycznymi haslami byly prU!ciez: 
"socjalizm i niepodieglosc". "Dawne roinice pogllldow - wykazywal 
gdanskim stoczniowcom - ulegly w spos6b naturalny zatarciu i zniwelowa
niu. ( ... ) Rzesze obywateli bezpartyjnych, nieraz niedostrzegalnie dia siebie 
sam ych , zbli:iaj'l si~ ustawicznie do tradycyjnego programu PPS". Do 
takiego programu zbliial si~ w tym czasie takie sam Kwiatkowski. 

Obstajllc za legali.zmem, pot~piajllc w sposOb zdecydowaoy podziemie 
zbrojoe, wielokrotnie chwalllc Rzlld JednoSci Narodowej za zwillzaoie 
z Polskll Ziem Zachodnich i Polooeoych i za przcprowadzeoie podstawowych 
reform spoleczoych, popierajllc wobec oadchodzl}cych wyborow kaodydatur~ 
OsObki-Morawskiego oa posla, slawillC za "wspaDiabt probf prawdziwej 
demokracji" Wladyslawa Gomulk~, rowooczesoie stawial Kwiatkowski wla
dzy warunki, ktore "oie SIl oawct zbyt wielkie, ale SIl zasadoicze". Mowil 
wi~, i.e "oarod oasz lakoie wolooSci i swobody krytyki", i.e chce widzice 
"swoje panstwo jako woloe od wszelkich obcych wyzyskow czy oaciskow", i.e 
iIlda " atmosfery pol"Zl}dku i pniwa". Rzl}d - podkreSlal musi si~ wsluchiwae 
w glos ,,mas oarodowych", a fuokcjooariusze paiistwowi mUSZl} pami~tac, 
i.e - "choeby oosili muodury »bezpieczenstwa« SIl slugami prall' a i tylko tit 
normll regulujll swoj stosuoek do obywatela". Na razie sytuacja jest Die 
zadowalajllca. Polacy Die mogli witae " rowooczesnego powrotu z rozwioi~ 
tymi sztaodarami zwyci~twa i w peloym uzbrojeniu braci i bobaterow 
z Westerplatte i Helu, spod Narviku i Tobruku, spod Leoioo i Warszawy, 
spod Kolobrzegu i Berlina, spod Moote Cassioo, mad Loodyou i mad 
Oceaoow". W kraju, w szeregi nowej biurokracji "wciso~1i si~ czasem ludzie, 
ktorzy wykrzykujllc dziS peIoym glosem najradykaloiejsze basla, przybierajllc 
mask~ oajwierDiejszych 'i oajkaroiejszycb synow partii i demokracji, obcbodzl} 
si~ nieraz z czlowickiem uczciwej i ofulroej pracy tak, jakby si~ Die powaiyl 
carski stupajka w przeszloSci". 
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Potrafll w~c Kwiatkowski zachowae SPC>r11 niezaleZooSC: nie bylo to 
zapewoe necZll prosbl- R6wooczesrue trudoo nie zauwaiyc, i.e wluDie ze 
wzgl~du oa ~ DiezaJeiooSC byl 00 wowczas wladzom potrzebny. Liczylo si~ 
oajbardziej jego dl!ienie do porozamienia oarodowego, jcgo ch~c, by "st~pic 
Dieco ostrze walk persooaloych i poUtyczoych". Nic dziwocgo, ie pnemowie
Die w Stoczni Gdanskiej zostalo oatychmiast wydane w zbiorowej broszurze 
Drog. do Polski Ludowej (razcm z wystawieniami OsObki-Morawskiego 
i Wladyslawa Dworakowskicgo), a kandydatur~ Kwiatkowskiego wysuni~
to - zresztll bez jego wiedzy - w wyborach do Sejmu Ustawodawczego. 
Twarca Gdyni zaznaczal jeszcze 4 stycznia 1947, i.e "sam nie kandyduje 
i kandydowac nie b¢zie"; jei.eli w dwa tygodnie pOiniej ulegl naciskowi, 
uczynil to zapewne w celu wykorzystania stanowiska do ratowania 
dziedzictwa przeszloSci i kookretoych Iudzi. 

Ale niewiele magi jui: zrobic: jego stosunki z wladzami, a zwlaszcza 
z wojewodami gdanskim i szczecinskim, za~ly si~ w tym czasie psuc. 
Kwiatkowski - Die mog~c si~ doczekac zalatwienia swoich postulataw na 
Wybnezu - je:l.dzil bezposrednio do premiera Os6bki; rozbudzalo to spory 
kompetencyjne. Daleko wamiejsze okazaly si~ samon~dowe inicjatywy 
kierownika Delegatury, opisane wewspomnianym artykule Alojzego 
Szury. KoSci~ niezgody stal si~ zwlaszcza - powolany na zjeidzie zalo:iy
cielskim w Gdansku 12-13 lipca 1946 - Zwi~zek Gospodarczy Miast 
Morskich. Sprzeciw wobec tej organizacji zglosily natychmiast trzy minis
terstwa: Ziem Odzyskanych, Zeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Admi
nistracji Publicznej. W koocu kwietnia 1947 minister Ziem Odzyskaoych -
Wladyslaw Gomulka polecil zwillzkom samorZlldowym dzialajllcym oa 
terenie Ziem Polnocoych wstnymanie si~ od jakicgokolwiek udzialu w pra
each Zwillzku Gospodarczego Miast Morskich. Mifdzy Warszawll a Gdails
kiem zac~1y kursowac pisma coraz ostrzej atakujllce ,,kwiatkowszczYZDf". 
Inicjatywa kierowoika Delegatory zmierza do wskrzeszenia obcej Polsce 
tradycji Haozy, ma oa celu oslabienie wplywu wladz ceotralnych oa 
gospodarkf morskll. Kwiatkowski hamuje proces pnemiao socjalistyczoyeh 
w Polsce, restytuuje dawoe i zaklada oowe przedsi~biorstwa prywatoe, 
podejmuje pr6by dopuszczeoia obcego kapitalu do przemyslu stoczniowego 
i ieglugi, obsadza szereg kluczowych pozycji pnez swoich ludzi, od wplywu 
oa gospodark~ odsawa dzialaczy partii .•. 

Tymczasem zmieniala si~ szybko sytuacja polityczna i ekonomiczna 
kraju. Odeszly w przesziosc Polskie Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo 
Pracy. PPS coraz Scisiej wspalpracowala z PPR. Stopniowo Zaczlli si~ 
w kraju ksztattowac nowy model gospodarczy, kiSle oparty oa spraw
dzooych doswiadczeoiach radzieckich. SposOb wykorzystania wielkiego Wy
brzefa budzil zasadoicze opory Kwiatkowskiego. Po latach powie: ,,Nie mogf 
oiestety sklasyfikowac rezultatow polityki morskiej ai po 1956 r. ioaczej jak 
dzialaoie z paoktu widzenia polskiej racji stanu zguboc, a rowniei nieudoloe 
(..•) W cillgD 10 lat polityka 18 lekcewaiyla zasady planowoSci, odnucala 
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tez~ iotegralDoScl zjawisk gospodarczych, odrzucala nawct rutyn~, by 
pie1~gnowac polipa biurokracji". 7 . 

Nic dziwoego, ie w DOwCj sytuacji Kwiatkowski stawal si~ dla ldadz 
sojuszoikiem coraz bardziej k1opotIiwym. »Zostalem postawiony wobcc 
wymagwi, ktore musialcm odrzucic" - napisze w IiScle do J anusza Rako
wskiego w r. 196(t W cok po pami~tnych wyborach do Sejmu Ustawodaw
czego, 29 stycznia 1948 premier Jozer Cyrankiewicz zawiadomil go 
listownie, i.e z dniem 30 kwietnia tego roku Delegatura, po spelnieniu 
nalozonych na nill zadan, zostaje rozwillzana. 

KL~SKA PO RAZ TRZECI 

Zdawalo si~, i;e teraz bQdzie Kwiatkowski mogl przynajmniej poswi~c 
si~ pracy naukowej. Za naukowca uwai:al si~ zawsze i jako naukowiec 
wkroczyl przed wojnll w i;ycie publiczne kraju. Zaraz po powrocie 
z Rumunii podjlll wyklady z historii gospodarczej swiata w Wyi:szej Szkole 
Handlu Morskiego w Gdyni oraz na Uniwersytecie Jagiellonskim w Kra
kowic (gdzie co jakis czas dojei:dzal). Wyklady te, swietnie przygotowane 
i wyglaszane ze swadll oratorskll, cieszyly si~ olbrzymill popularnoscill; 
przepciniona sala dlugo oklaskiwala mowc~. Tui; przed otrzymaniem 
dymisji, w r. 1947, zostaly wydane dwie ksilliki Kwiatkowskiego, coz
wijajllce material wykJadowy: Przelomowe momenty w nowoczesnej historii 
go.tpodarczej fwiata oraz Zarys dziej6w gospodarcz)'ch swiata. czesc I: Od 
staroiytnosci do wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Jeszcze w lutym 
1948 zd~ly si~ ukazac Powiqzania funkcjonalne w polityce gospodarczego 
planowania na Wybrzeiu, przestrzegaj'!ce przed uniwersalizmem w plano
waniu. Ale nicmal natychmiast po odejSciu ze staoowiska kierownika 
Delegatory zac~1y si~ moozyc rozmaite trudooSci. Wyklady zostaly od
wolaoe, a skreSlenia ceozuralne uniemozliwily druk drugiego tomu Zarysu 
dziejow gospodarczych swiata. RownoczeSnie odmowiono K wiatkowskie
mu prawa do fZlldowej willi w Sopocie, a po niedlugim czasie upanstwo
wiono jego mewielq posiadlosc w podkrakowskich Owczaracb. Ostatecz
nie w grudniu 1948, memal dokladnie na swe szesooziesillte urodziny 
przeprowadzil si~ Kwiatkowski z Sopotu do Krakowa. Bylo to jedDO z tych 
niewielu duiych miast poIskich, w ktorych woloo mu bylo zamicszkac. 

Czasy oadchodzRy trudoe. Z obowUtzkow publicznych zostalo jui tylko 
calkowicie symboliczoe poslowanie.B JeZdzil wi~ Kwiatkowski do War
szawy na sesje sejmowe, zasiadajllc zawsze obok Zygmunta Zulawskiego 
starego socjalisty, a wowczasjuz reprczentanta przegranego PSL. W Sejmie 

, Cyt. za: Kaja: Dlug wdzi(;cznoSci. X roczniCQ hnkrcl EugeniusZQ KwiatkowsJciego• ..Gwiazda 
Morza" 1984 Dr 19. 

• Kwiatkowski byl wtedy poslcm po raz tncci w zyciu: w latach 1928-1930 zasiada! w Sejmie 
RP z ramieDia BBWR. w ialach 1938-1939 - jako Diezalei:DY bezpartyjDY. 
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nie zabieral glosu, najwyrainieJ Die mial zludze6 co do skutec:zooici walki 
parJameotarnej. Raz tylko zaprotestowal: gdy zooszooo swifto 3 Maja. Iraz 
- jak utnymuje pogloska - mial sif wstrzymac od glosu: gdy pozbawiaoo 
immunitetu poselsldego WIadysJawa Gomulkf ••• 

1 sierpnia 1952, w dniu rozwillZllnia Sejinu Ustawodawczego, dobiegla 
tei konca dzialalnosc publiCZI}a Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zwolnienie 
z obOwillzkow poselskich przyjlll z ulgll. Odtlld - bacznie obserwowany 
wiOdI skromne iycie emeryta w kolejnych krakowskich mieszkaniach: przy 
ul. Lea 21 b (dzis: Dzieriynskiego), potem - od 1954 - przy AI. Siowac
kiego 8/8. Pra~ naukowll mogl kontynuowac tylko w zakresie SciSle 
fachowym: w latach stalinowskich ukazala si~ jedynie ksillika Zarys 
/echn%gii chemicznej wfgJa kamiennego (1954). W r. 1950 powierzono 
Kwiatkowskiemu czlonkostwo w Komitecie Nauk Technicznych PAU. 
Mirno r6mych propozycji nigdzie juz - ai do konca iycia - poza Polsk~ nie 
wyjeZdZal. Pozostawal stale na uboczu: nie bylo dIan wlaSciwego miejsca 
ani w Kraju, ani na Emigracji. 

Ciszy, jaka zapadla wok61 sternika przedwojenncj gospodarki, nie 
przerwal takie powrot do wladzy Wladyslawa Gomulki. Nowy I sekretarz 
zwerbowal do pracy w Ministerstwie Zeglugi kilku dalekich wsp6lpracow
nik6w Kwiatkowskiego - jak Stanislaw Darski czy Tadeusz OcioszyDski 
ale do saoacyjoego wicepremiera me miaI zupclnie zaufania. Mo!e mu uesztl( 
pamjftaI ZwillZCk Gospodarczy Miast Morskich? W kaZdym razie Polski 
PaZdziemik ruewiele zmienil w iyciu Kwiatkowskiego: w r. 1957 powierzo
no mu jedynie nast~pnll funkej~ dekoratywnll: czlonkostwo w Komitecie 
Elektryfikaeyjnym PAN. W tym samym roku ukazala si~ jego kolejna 
ksi¢a: Nowoczesna chemia przemyslowa, zaS w pi~ lat pOmiej 
ciesZllce si~ wielkim powodzeniem - Dzieje chemii i przemy.~lu chemicznego. 
Na okladce tej ostatniej widrual nast~ujllCY tytul naukowy autora: "mgr 
inz." Tytul6w przedwojennyeh rue uznawano. I 

W lataeh 6O-tych wiadomo juz bylo, Ze w iyciu Kwiatkowskiego nie si~ 
rue zmieni. Dziennikarzy indagujllcyeh go 0 czasy II Rzeczypospolitej 

\zbywal slowami, zblizonymi zapewne do tych, ktore skierowal do Jerzego 
Steinhaufa: "Zajmuj~ si~ w tej chwili wy1llcznie pisarstwem naukowym, 
z praCll politycmo-gospodarczll rue mam od dwudziestu lat nie wspolnego. 
Jcili pana interesuje, powiedzmy, chemia w~g1a kamiennego, pro~ 
uprzejmie'',I' 

Ofiejalne uznanie wladz PRL nadeszlo dopiero w lataeh 70-tyeh. 
Kwiatkowski otrzymal odznak~ Zasluronego Praeownika Morza, a w r. 
1972 zostal w swym mieszkaniu udekorowany przez wicepremiera Fran
ciszka Kaima Krzyzem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwia
zdll. (Nie zwrocono jednak uwagi na fakt, Ze juz przed wojnll otrzymal 
Kwiatkowski Wielkll Wst~g~ tcgo orderu - a wi~ odznaezenie hierarchicz

• J. Sleinbauf, U Eugenlu.rza Kwia/kowMjego, ..Dziennik Polski" 1968 Dr 226. 
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nie wyi:sze). W rok p6fniej , na z1ecenie Edwarda Gierka przeslano 
~ziwemu dzialaczowi do konsultacji plany budowy Portu P6lnocnego. 
W r. 1974 tworca Gdyni zostal tei: pierwszym w dziejach Uniwersytetu 
Gdanskiego doktorem honoris causa (nauk ekonomicznych). Skromne to 
byly wyrazy umania i przychodzily 0 wiele za pOZno: Eugeniusz Kwiat
kowski liczyl jui: sobie ponad osiemdziesillt 1at. Ostatnie cwiercwiecze jego 
i:ycia z koniecznosci zostalo wypelnione jedynie pisarstwem naukowym. 
Dla kraju lata te - okres najwi~kszej moZe aktywnoSci politykow - zostaly 
gruntownie i dosz~tnie zmarnowane. 

UKRESU 

W tyro wlaSnie czasie pisZllCY te slowa poznal Eugeniusza Kwiatkows
kiego osobiscie. Znajomosc ta byla mocno osobliwa: byly wicepremier mia! 
wtedy 1at 75, a ja - 12... Ale sytuacje takie zdarzaly si~ w i:yciu 
Kwiatkowskiego i ksztaltowaly charaktery jego mlodych rozm6wcow. 
Przyjacie1 syna ministra [t.j. Jan Nowak-JezioraDski] pisze w swej glosnej 
ksillZce: "Mial wtedy 1at 38, a ja 13. Od pierwszej chwili imponowal mi 
nieslychanie. Zdobywal sobie 1udzi, zwlaszcza mlodych, porywajllcym 
entuzjazmem, ZywoScili umyslu i cudownym darem wyslowienia. Sch1ebia
10 mi nieslychanie, ie oto wie1ki dygnitarz, czlonek rzlldu, 0 ktorym glosno 
w prasie i w radio, potrafi mnie, szczeniakowi, cierpliwie tlumaczyc, 
dlaczego na przyklad nie nalezy dewaluowac zlotego". 

3 1utego 1964 po poludniu po raz pierwszy ujrzalem Eugeniusza 
Kwiatkowskiego. 23 1utego tego roku wieczorem po raz pierwszy z nim 
rozmawialem. Zdawalem sobie spraw~, kim jest ten wysoki, siwy pan 
z Wllsikami, toteZ tyro bardziej zach wycala mnie jego serdecznosc i powaga, 
zjakll traktowal moje dzieci~e zainteresowania - ~ajpierw chemill, potem 
historill. Byl nadzwyczaj bezposredni i niewiarygodnie skromny, w kaidym 
ruchui odezwaniu pelen szlachetnej prostoty. Janusz Rakowski pisal 
kiedys 0 jego "skromnoSci osobistego i:ycia, jednakowej na kaidym 
zajmowanyro stanowisku".lo RzcczywiScie: dla Kwiatkowskiego nawet 
dwunastoletni smarkacz byl problemem, ktorem u warto bylo poswi~cic 
nieco uwagi. Jui: podczas pierwszej rozmowy nie szcz~zil wysilk6w, by 
wytlumaczyc mi wlaSciwoSci chemiczne braunsztyn u i natychmiast wyraial 
gotowosc poi:yczenia ksilli:ki 0 zblironej problematyce . 
. Wobec mlodziei:y byl wie1koduszny i wyrozumialy. Pami~tam, jak 

ktoregos dnia sPOfZlldzi1iSmY z jego wnukiem chemicznll ,,mieszanin~ 
piorunujllc:f', po wrkonaniu kt6rej pokoj napelnil si~ kl~bami krztUSl:lce
go, niemile pachnllcego dymu. Eugeniusz Kwiatkowski natychmiast wy
szedl ze swego gabinetu - i wid~ go dzis jeszcze, jak stoi w drzwiach 1edwo 

10 J. Rak.owski: Diariu.rz wrze.fniowego drantJJ1u• ..Zeszyty Historycznc" 1m, l. Tl2, 1.39, s. 
771. 
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widocmy w niebieskawych oparach i dlugo, uwainie nam si(: przyglllrla, 
oczekuj~c pewnie wyjaSnieo. Nie wiedzialem, co rzee i okropnie bylem 
zawstydzony. Wielki czlowiek nie powiedzial nam ani slowa. 

Z biegiem czasu coraz cz~ej i dlui:ej rozmawialem z "panem Kwiat
kowskim" Gak go nazywalem w myslach) na tematy historyczne. Szczegol
nie ch~tnie wracal on do czasOw galicyjskiej i zarzcwiackiej mlodoSci 
okresu, w ktorym byl nie tak znow duzo ode mnie starszy. 0 latach swej 
wielkir.j kariery mowil rownici, ale wlasn:J, osob(: usuwal wtedy w cleo. Tak 
czynil zreszt:j, zawsze, stwierdzaj:J,c kiedys otwarcle: ,,1estem najbardziej 
niech~tnie nastawiony do zapisk6w pami~tnikarskich: Caesar pontem fecit 
- Cezar most zbudowal." II 

Unikaj:j,C tonu osobistego, tam 0 swych przedwojennych antagonistach 
m6wil albo dobrze, albo - wcale. Nie tylko mnie, ale nikomu i nigdy nie 
wyjawil na przyklad kulisow \~wego konfliktu z Pilsudskim. Marszallca, jak 
si~ zdaje, uwai:al za demokrat~, zmuszonego jedynie clmieniem okolicmo
Sci do dzialao niepopularnych. Widzial w Diem zreszbt zawsze zarOwDO 
iodywidualnoSC wyrastajllq wysoko pooad wszystkich owczesoych polity
k6w, jak i jednego z oajwi~eb bobater6w w bistorii naszego krajlL Nie 
lIlial wlitpliwoSci, Ie prtdzeJ ezy p6:i.niej prawdy te IIZD8 caJy urOd. 
o Smiglym-Rydzu nie rozmawial, ale - rzecz mamienna - ofiarowal mi 
jego unikatowll ksillZeczk(: Do strzelcow z 1936 r. Pewne zastricZenia 
wyrazil wobee mnie raz tylko: chodzilo 0 zbyt bezposrednie, jego zdaniem, 
przedstawienie postaci Pilsudskiego w StrzfPach meldunk6w; natychmiast 
jednak podkreSlil, ze Slawoj mial prawo do odmiennego widzenia Marszal
ka. 

Osmielony opowieSciami Eugeniusza Kwiatkowskiego, prosilem go 
parokrotnie, by szerzej zrelacjonowal swoje kontakty z politykami przed
wojennymi. Ale wtedy wlaSnie wielki czlowiek si~ cofal. Odpowiadal. i:e 
jest jui: w tym wieku, kiedy prowadzi si(: wyScig ze zdrowiem i Zyclem, totei; 
na ustne relacje nie ma juz czasu, natomiast wszystko to dokJadnie spisuje. 
Dzis wiem, Ze ten wYScig z czasem byl Kolejnll kl~kll Kwiatkowskiego: 
pozostawil on w rQkopisie tylko wspomnienia mlodoSci. WczeSniej - kil
kanaScie tomow zapiskow prowadzonych na bicillco w latach ministerial
nych splon~lo w Powstaniu Warszawskim. 

Opowiadajlle 0 dawoych czasacb, wybieral Kwiatkowski zwyk1e JakSls 
anegdolf, z koorej wyci~aI odpowiedDi moral Wspominal na przyklad 0 sweJ 
przyjaioi i.e szwedzkim m.in.istrem - Luodvikiem, ktorego rzSld podal sif do 
dymisji skurat lui przed ofiejaJoSl wizytll Kwiatkowskiego w SztokboJmje. 
"Wiedzllc, it! Lundvik jest dziS w opozyeji - mowil - po przyje£dzie 
przywitalem sif z Dim ozi~ble. Jakie! bylo moje zdziwieDie, gdy program 
pobytu wypelnily Diemal wy1llcmie roZDlOWy prowadzooe przy Dwale i nawet 

II 40 laJ Gdynl. Rozmowa z Eugt!nilUZmt KwiaJ/ww.rkim, N Tygodnik POWszecbDY" 1962 or 
44. 
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w doma LandYika. Gospodarze dawali w teo spos6b wyraz szacunka dla 
moida wi~zOw przyjaini, a taJde - Q7nania dla polityka, ktorego w parlameo
cie otwarcie zwaJczali, lea zawsze i niezmiennie wysoko cenili". Tak oto 
nanczal moie K wialkowski nieznanyda mi zasad . demokracji parlameDtaroej, 
tlumaczyl, czym jest fair play w polityce. ,,5zwecja czy AngUa - dodawal 
byly przed wojnll zapeln)'lQi przeciwieaistwami takiej na przyklad Ramanii. 
Tam ministrowie usuni~tego J'ZIlda szli po prosta do wi¢enia". DziS, 
" dwadzieSci. lat po tyda opowieSciacb, ile razy spogilldam " telewizor, 

. mysl~ !IObie melancbolijnie 0 politycznyb przeciwDikach ministra LundvikA... 
Od czasu do czasu ofiarowywal mi Eugeniusz Kwiatkowski kilka starych 

ksi~k - cz~to wlasoego autorstwa, wypisujllc czasem na oich dedykacj~ 
pi~knym, kaligraficznym pismem. Jei:eli jaklli ksi~~ pozyczal, zaznaczai, 
Ze mam prawo "podae jll dalej". DuZlI monografi~ wspomnieoioWli Nasza 
wal/ca 0 szkol~ po/skq 1901- 1917 (pod red. prof. Bogdana NawroczyIi
skiego) polecil mi przeczytaC uwaZnie i zrobic notatki. Wszystkie te 
iyczenia staralem si~ skrupulatnie wypelniac. 
Pami~tnego dla mnie dnia 15 maja 1965 przekazal mi Eugeniusz 

Kwiatkowski oprawionll w ramki fotografi~ Pilsudskiego z r. 1916 
w okopach oa Wolyniu. Powiedzial przy tym slowa, kwre po powrocle do 
cIomu Datycbmiast sobie zapisalem: "Uwaiam, i.e obrzucanie bJotem postaci, 
ktora tyle uobila dla Polski, jest nie tylko niesiuszoe, ale nieszlacbetoe 
i nieboDorowe. Dlatego li~ Da ciebie, i.e ~esz robil wszystko, co w twojei 
mocy, by postac ta byla Dam, Polakom, rownie droga j8k przed dwndziestu 
pi~ciu la~. A za jakid pi~Cdziesillt, szeStdziesillt lat ofiaraj teo portret 
swojema wnukowi z takimi slowami, z iakimi ja wr~czam go tobie". OriS te 
slowa wydaill mi si~ zbyt pompatyczne, czy moiliwe, ieby Kwiatkowski 
wypowiedziaJ je w takiej wlaSnie wersji? Ale staralem si~ je zapisac 
lPBksymalnie wiemie, za q moill ~c mog~ r~yc. Pami~tam, Ze stal Dade 
moll wysoki, siwy, w swietle oocoej 1ampki, na tie swej gdanskiej szafy, 
kt6rej barokowe rzeiby too~1y w cieniu. Obracalem w ~ku maly obrazek 
z oapisem: ,,Andrzejowi Romanowskiemu - Eugeniusz Kwiatkowski". Dla 
cztemastoletniego chlopaka SlI to mocne przei;ycia. 

Najwainiejsze pytanie zadalem Kwiatkowskiemu jesienill 1966 roku. 
"Dlaczego pan Die dziala? - rzucilem mu z bezczelnoScill dojrzewajllcego 
smarkaeza. - Dlaczego pan nie oie robi, i:eby zrea1izowaC wlasne idealy?" 
Nie obrazil si~. Polozyl mi ~k~ oa ramieniu, wzrokiem zdawal si~ 
przyzwalac na ten mlodzieIiezy wybueb. "Wiesz - powiedziaJ po cbwili 
kieruk si~ zasadll pisarza francuskiego - QerDanosa, moze slyszaleS 0 Dim? 
Jei.eli moj przeciwnik jest ode mnie dziesi~ i sto razy silniejs:zy, nucam si~ 
na niego z k1ami i pazurami. Ale jeieli jest tysillC razy silniejszy, sie~ cidao, 
Die cbqc atracie wszystkiego, i pragnllc przecbowac skarby mojego dacha na 
iIme, lepsze czasy". Nie wiem (bo tego jui Die zapisalem), czy dokiadDie tak 
powiedzial, ani Die IIUUII dollld poj~cia, gdzie te slow. BerDanos napisaL Ale 
wtedy po ru pierwszy w iyciu uozumialem postawt staDciyka. 
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Byl bowiem Kwiatkowski w najgl~bszych pokladach ducha stanczykiem 
- galicjaninem, uksztaltowanym jeszcze przed I wojn~ swiatow~. Z tamtego 
czasu zlotego pokoju wywodzil si~ on w caloSci - ze sw~ olbrzyrni~ kultur~ 
zachodniego Europejczyka, z 'rzetelnoSci~ i solidnoSci~, z zamilowaniem do 
ladu i pi~kna, z , naturaln~ i peln~ prostoty re1igijnoSci~, z idealami 
technokratycmymi tak silnie sprz~gni~tymi z gI~bokim humanizmem, 
z umiej~tnoSci~ dochowywania wiernoSci tradycji wraz z kultem nowoczes
nosci, z doskonal~ wied~ fachow~ razem z wszechstronnymi zaintereso
waniami, z rewolucjonizmem niepodleglosciowca wyst~puj~cym I~cmie 
z zamilowaniem do dzialalnosci legalnej i gotowoSci~ do zawierania 
rOZSll,dnego, honorowego kompromisu. WlaSnie: honorowego. Bo dla 
Kwiatkowskiego to, co nieszlachetne i niehonorowe bylo - jak wynika 
z przytoczonych slow 0 sprawie Pilsudskiego - ponizej godnoSci czlowie
czeristwa. ,)est jedna tylko rzecz w Zyciu ludzi, narodow i panstw, ktora 
jest bezcenna: ~ rzec~ jest honorl" - przypominaly si~ slowa, z ktorymi 
Niepodlegla Rzeczpospolita zeszla do grobu. Ludzi tego pokroju nie malo 
juz moje pokolenie, urodzooepo kataklizmach wojeo i rewolucji. 

Lecz moi:e takZe Eugeniusz Kwiatkowski obcuj~c z nami - przyjaciobni 
swego wnuka, czerpal z nas jak~s malenk~ pociech~ w tycb dlugich Iatach 
wielkiej przegranej? Moi.e i 00 mogl si~ czasem - z rzadka - przekooac, ie 
coS z pracy jego i rowieSnikow zostalo w swiadomoSci oaszej geoeracji, i.e 
przepaSt, ktora oas dzicli, zostanie kiedys zasypaoa i i.e - mimo kataklizmow 
- juZ teraz, w jaIUS tajemny spos6b, "Polska pozostala sobll?" ...Odczytuj~ 
dzis jego wypowiedz w ankiecie Co chcialbym przekazac mlodym ("Wi~:l" 
1968 nr 1): 
"Wierz~ bowiem niezlomnie, :Ze ogromna wi~kszose mlodziezy polskiej 

wyposaZona jest w dostatecmie mocne i trwale sHy, by przeciwstawie si~ 
skutecmie sporadycmym przejawom destrukcyjnym i demoralizacyjnym; 
i:e nienaruszaln~ wartose posiada dla niej wi~z z JUstoryczn~ przeszloScill 
narod u. ( ... ) Gdy takie 7.asady przepelniaj~ umysly i serca naszego mlodego 
pokolenia, moi:emy bye spokojni 0 przyszlose narod u." 

Wtedy te slowa wydawaly mi si~ przejawem jakiegos latwego i wygod
nego optymizmu: bylem juz starszy i nastawiony wobec swiata buntow
niczo i czupumie. Dzis dopiero odpowiedz Kwiatkowskiego na ankiet~ 
nabiera dla mnie wlaSciwego sensu. Po peostu: ten czlowiek ufal nam 
i w nas wierzyl, choe nic przeciez jeszcze nie zdzialaliSmY, co wiar~ t~ 
mogloby uzasadniac. WczeSniej ural tak gdanskim stoczoiowcom, zapowia
dajllc "cud blyskawiczoej solidarnoSci oarodu polskicgo". Jeszcze wczeSniej, 
jesienill roku 1939 spodziewal si~ wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej 
i kl~ski Niemiec, wysowal tei; koncepcje strategicznego wykorzystania tych 
terenow, ktore macznie pOiniej Churchill nazwie "mi~kkim podbrzuszem 
Europy" ... Posiadal Kwiatkowski niewlltpliwie pewn~ zdolnosc przewidy
wania, choe w okresie mojej nauki licealnej, w czasach "naszej malej 
stabilizacji", moglo si~ to wydawac staroswieckll nieco naiwnoScill. 
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Ostatni raz widzialem Eugeniusza K wiatkowskiego pO dJuZszej przerwie, 
z pocZlltkiem lat 70-tych. Przedtem posylalem mu zyczenia imieninowe. 
czasem - kwiaty. jako wyraz mego chlopi~go uwielbienia. Teraz wezwal 
mnie znowu - jak zwykle: przez swego wnuka - chCllC ofiarowac kolejnych 
kilka starych ksilliek. Nie napisal wtedy na nich dedykacji i dlatego Die 
wniem juz dziA ustalic, kiedy mialo miejsce to nasze - bez slow - pozeg
nanie. SiedzieliSmy chwil~ przy wielkim okrllglym stole w ladnie url.'lrlzo
nym przedpokoju. gdzie jedzono posilki i przyjmowano mniej oficjalnych 
goSci. W tym samym miejscu osiem lat wczeSniej ujrzalem two~ Gdyni po 
raz pierwszy. Osiem lat - dokladnie tak sarno dlugo, jak okres wlodarzenia 
Kwiatkowskiego polskll gospodarkll ... Wtedy chodzilem jeszcze do szkoly 

, podstawowej, teraz - bylem juzna studiach. Eugeniusz Kwiatkowski 
zmienil si~ taki:e: widac bylo, Ze rozrnowa go m~zy, i.e poruszanie 
przychodzi mu z trudnoScili. Obserwowalem te zrniany ze SciSni~tym 
sercem. 

Wielki m:p: stanu II Rzeczypospolitej umarl w Krakowie 22 sierpnia 
1974 roku, dokladnie w pi¢ dni po nadaniu mu doktoratu bonorowe&o 
Uniwersytetu Gdanskiego. W tym sarnym czasie odbieralem swoj dyplom 
"magistra filologii polskiej", totez na pogrzebie Kwiatkowskiego i:egnalem 
zarowno nieznanll rni przedwojennll Polsk~, jak i wlasne, sloneczne 
dziecinstwo. Uroczystosciom i:alobnym w dniu 28 sierpnia - w Katedrze na 
Wawelu i poZniej, na Cmentarzu Rakowickim - przewodniczyl kardynal 
Karol Wojtyla ... "Logika tego zycia wymaga, aby modlitwa zajego dusz~ 
poplyn~la z wawelskiej katedry" - te slowa metropolity krakowskiego 
oEugeniuszu Kwiatkowskim wyraialy w pelni uczucia nas wszystkich. Tu 
wlaSnie, na terenie polskiej Akropolis, spotykalem onegdaj sanacyjnego 
wicepremiera na naboi:erlstwach i:alobnych w dniu 12 maja ... Teraz, 
patrzllc na trumn~ ustawionll u stop konfesji sw. Stanislawa i owini~tll 
bialo-amarantowym sztandarem, myslalem 0 przedwojennych, nie zrealizo
wanych planach gospodarczych, ktorymi zrnarly m:p: stanu wyznaczal 
rozw6j Polski aZ do roku 1954. ZarowDO ja, jak i wouk Kwiatkowskiego 
byliSmy ~ jedoego roczoika: 1951. Tej refleksji, tak oieuchroonie banalnej, jui 
woody Die moglem od siebie odPfdzic: jakie ione byloby obliczc calego 
D8SZegO pokoleoia, gdybySmy przyszli DB Swiat i wuastali w Polsce 
Eugeoiusza K wiatkowskiego ••• 

Krosno - Krakow, jesien 1984 Andrzej Romanowski 

212 




CZYTANE DZISIAJ 

AN DRZEJ CHWALBA 

PltSUDSKI 0 POWSTANIU 

STYCZNIOWYM 


Jest rok 1913. Pi~Cdziesilita rocmica wybuchu powstania stycmiowego
okazja do uroczystych spotkan, akademii, wystaw pamilltek (lwowska!). 
Najokazalej uroczystoSci wypadly w Galicji, gdyz mo:ina tam bylo jawnie 
i publicznie wyraZac swoj szacunek wobec bojownikow roku 1863". Na 
tamtejszym rynku ksi~garskim pojawily si~ tci okolicmoSciowe ksillili 
populamo-naukowe i broszury dotyczllce dziejow lat 1860-1864. Nie 
zabraklo i dziel powainiejszych, m.in. Waclawa Tokarza (Krakow w po
czqtkach powstania styczniowego ... ) oraz J ozefa Grabca-Dllbrowskiego 
(Rok 1863). 

Spoleczenstwo polskie w kraju i na obczyinie ;i:ylo tll rocznicll, ale 
z drugiej strony pOOskomie wyczuwalo nadchOOzllCY konflikt swiatowy. 
W latach 1912-14 bowiem za lokalnym jeszcze balkanskim sporem 
o Serbi~, Bulgari~, Turcj~ czy Albani~ rOOzil si~ powamiejszy problem, 
calli Europ~ ogarniajllcy konflikt mi~dzy dwoma blokami. Na jesieni 1912 
roku wybuchl drugi kryzys balkanski. Zaczynala si~ koniunktura politycz
na dla tych, co na wojn~ liczyli. W roku 1912 t.worzoneprzez oboz 
niepOOleglosciowy na terenie Galicji OOdzialy strzeleckie zac~ly si~ prze
ksztalcac w regularne OOdzialy wojska polskiego. W sierpniu 1912 roku 
powstal Skarb Wojskowy, a jesienill skonfederowaly si~ stronnictwa 
niepOOleglosciowe z Krolestwa i Galicji tworZllc pOOstaw~ do reprezentacji 
politycmej ruchu zbrojnego. W tym samym czasie Jozef Pilsudski, tworca 
kadr pierwszego od 1864 roku wojska polskiego, zawieral umow~ ze 
sztabem austro-w~gierskim. 

W tym tci okresie Pilsudski opracowal a nast~pnie wydal dwie ksillili 
o powstaniu stycmiowym. Pierwsza, Zarys historii militarnej powstania 
styczniowego zawierala cykl dziesi~ciu wykladow, ktore wyglosil mi¢zy 
marcem a majem 1912 roku w krakowskiej Szkole Nauk Spolecz
no-Politycznych, glownie dla sluchaczy kurs6w oficerskich "Strzelca" 
krakowskiego. Wyklady te pomySlane byly jako historia militama powstari 
narOOowych, ale skoriczyly si~ na roku 1863. 

Druga ksillZka pt. 22 stycznia 1863 ukazala si~ w 1913 roku w Pomaniu 
w serii wydawniczej "Boje Polskie", zaPoczlltkowanej w tymZe roku pod 
redakcjll Mariana Kukiela. Bylo to opowiadanie z dialogami skonstruowa

213 



ANDRZEJ CHWALBA 

nymi w oparciu 0 teksty autentyczne. I1ustrowali je rysunkami Henryk 
Minkiewicz i Edward Rydz. 0 trudnoSciaeh w malezieniu optymalnej 
koncepeji i wlaSciwej kompozyeji ksilli;ki pisal Pilsudski w liScie do 
Aleksandry SzczerbiJiskiej we WfZeSniU 1913 roku: "Nie mog~ si~ zdobye 
na plan, jak sam~ noe 22 stycznia opisywae, od ezego zae~, jak temat 
brae? Czy poszczegolne sceny obrazowac, czy dawae eyfry i dane z kryty
k~, a dopoki na planie i metodzie pisania nie zatrzymam si~ - dopoiy 
i pisae trudno.... Warto wspomniee, ze opr6cz ksi~i Pilsudskiego 
w ramach serii "Boje Polskie" wydano przed wojn~ m.in. prace MiehaJa 
Sokolniekiego 0 Skczyneekim, Bronislawa Pawlowskiego 0 Dwemickim, 
Stanislawa Dlugosza 0 Czaehowskim. Seria ta byla moeno zroinicowana, 
obejmowala azieta naukowe oraz wysokiej Idasy popularyzaej~ i odegrala 
istotn~ rol~ w rozbudzeniu zainteresowaD dziejami wojskowosci polskiej. 
Dodajmy, i;e w roku 1913 Pilsudski mySlai 0 kolejnej pracy 0 powstaniu 
styezniowym, zlecaj~e Sokolniekiemu opracowanie strony politycznej - ale 
skonczylo si~ na planach. 

Ksi~zki Pilsudskiego 0 roku 1863 powstaly pod wplywem zarowno 
emoeji i mlodzienczyeh wspomnien, jak i pie~cej sytuaeji polityemej 
w Polsce i w Europie. ZbliZaj~ea si~ wojna stwarzala bowiem nadzieje na 
odzyskanie - w dogodnym momencie - niepodlegloSci panstwowej. Pilsud
ski wierzyl, ze jej odzyskanie leZy w interesie klasy robotniczej. A zarazem 
byl przekonany, i.e tylko przy jej pomoey Polska moi.e si~ odrodzie. Aby to 
osi~gn~c, "potrzebna jest sila fizyczna i umiej~tnosc prowadzenia waIki 
z przemoe~ fizyezn~". 2 Sil~ fizyem~ widzial w przyszlej annii powstanezej 
kierowanej przez robotnikow i PPS przeciwko zaboreom Polski, w pierw
szej kolejnosci przeciwko caratowi. Twierdzil, i;e "waIka zbrojna musi bye 
podstaw~ polskiej irredenty". Innej drogi do suwerennej Polski - dowodzil 
- nie rna. RozwaZaj~e moiliwoSci i szanse zorganizowania samodzielnego 
ruehu powstanezego i przygotowuj~e si~ do roli partyzanta, nie dys
ponowal jeszcze wlasnymi doswiadezeniami (poza tymi z !at 1905-1907), 
musial ieh szukae w historii. Szukal ich przede wszystkim w powstaniu 
styemiowym, nazywaj~e je "kuZni~ tej samej mysli wojskowej, ktora rna · 
nadaI trwac w Polsce". W powstaniu srokal tei odwiecznyeh praw wojny, 
zasad taktyki i operaeji wojennyeh, szukal niezmiennych praw kieruj~eych 
psyehik~ ludzk~ oraz tego wszystkiego, co moglo bye wspolne dla 
styemiowego i przyszlego teatru wojennego. W ten sposob wi~ powstanie 
1863 roku stalo si~ dla niego swoistym teoretycznym poligonem i modelem 
slu~eym mysleniu 0 przewidywanej przyszloSci. W pow5tanezej przeszloSci 
szukal form organizaeyjnyeh dla przyszlego samodzielnego wyst~pienia 
rewolucyjnego, a poiniej, po upadku rewolueji 1905-1907, juz w GaIicji, 
dla nowej irredenty. W roku 1912 w IScie do Stanislawa Witkiewicza pisal: 

I J. Pilsudski. Puma zbioTowe, Warsz.awa 1937, l. III, s. 192. 
• L. Wasilewski, J6u/ PiLrvdskijakim go malon, Warsz.awa 1935, 1.115. 
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"Co do mnie, to... siedz~ obecnie w roku 1863 po same uszy. Potrzcbne mi 
to do wykladow, ktore prowadz~, a i do wypracowania przeze mnie teorii 
rewolucji rozumianej praktycznie, daje mi to material i dane".3 

WlaSnie w tym okresie - m.in. pod wplywem lektur i opowiadan 0 roku 
1863 - wyrafnego ksztaltu nabiera jego koncepcja polityczno-militama 
i wynikajllca z ruej konkretna propozycja akcji zbrojnej. Przewidywal, Ze 
naJuku Wisly wytworzy si~ proi:nia strategiczna, dzi~ki czemu, w wypadku 
wojny, wojska panstw centralnych a wraz z nimi polskie oddzialy 
strzeleckie bez wi~kszych trudnoSci powinny osiunllC Warszaw~.4 Pilsud
sId spodziewal si~, Ze wybuch wojny mi~zy zaborcami Polski podniesie 
nastroje patriotyczne i pobudzi Polak6w do czynu, do waIki z Rosjll. 
Przeto rue wykluczal - choe byl to jego zdaniem wariant optymalny - Ze 
w momencie wkroczenia oddzialow strzeleckich z Galicji do Kr61estwa 
moze wybuchn~ antycarskie powstanie. Oloe przygotowywal si~ do ruego 
od lat, zdawal sobie spraw~ z tego, Ze po kl~ rewolucji na obszarze 
zaboru rosyjskiego dominujll nastroje rueprzychylne j~ejkolwiek akcji 
czynnej. Zywioly rewolucyjne byly rozbite i przygn~bione kl~skll, wielu 
sposr6d inteligencji, a zwlaszcza chlopow i mieszczanstwa, zwilp:anych 
z obozem narodowo-demokratycznym zajmowalo postaw~ antyniemieckll 
i antyaustriacq. Inni po prostu nie wierzyli Zadnemu zaborcy i czekali na 

. daIszy bieg wypadkow. 
Jak juz wspominaIismy, opr6cz wzgl¢ow praktycznych do badan nad 

rokiem 1863 Pilsudskiego popychaly jego osobiste, cz~sto gorzkie przezycia 
z czasOw mlodoSci. Wtedy to bezposrednio zetknlll si~ z historill i Zywll 
tradycjll ostatniego powstania narOOowego. Byl przeciez przedstawicieiem 
pokolenia urodzonego juz po kl~ce. Jego rOOzice czynnie uczestniczyli 
w powstanczych zmaganiach. Ojciec przyszlego Komendanta, tme J ozef, 
byl z ramienia Wydzialu Zarzlldzajllcego Prowincjami Litwy komisarzem 
na powiat rosienski. Rodzice Pilsudskiego ulatwiaIi mu obcowanie z nieda
WDll przeszloScill poprzez opowiadania, wspolne wizyty na grobach poleg
Iych powstancow. W tej edukacji patriotycznej szczegolnll rol~ odegrala 
matka, ktora jako "nieprzejednana patriotka, nie starala si~ nawet 
ukrywac przed nami bolu... z powOOu upadku powstania, owszem, 
wychowywac nas, robillc wlasnie nacisk na koniecznosc dalszej waIki 
z wrogiem ojczyzny. Od najwczeSniejszego dziecinstwa zaznajamiano nas 
z utworami naszych wieszczow ze specjaInym uwzgl¢nieruem utworow za
kazanych, uczono historii polskiej, kupowano ksillZki wylllcznie polskie". S 

Osobowosc politYCznll mlodego Pilsudskiego ksztahowaly rue tylko 

• J6ze/ Pibudrki 0 POW3laniM 1863 rokll, Londyn 1963, .. 235. . 
• Zob. bliiej; A. Garlicki, G_ZIJ lqiDn6w. Warszawa 1964; Tqoi: U 1r6MI o60zw 

belwetknklego. Warszawa 1978. W. Sulej.. Sp6r 0 /c.rztDlt oktywizmM: pil.rwdJki a SlkorlkJ 
w Ialilclllwo}ny iwtawwej. w; Polrka myit poIityczna XIX t XX wh. pod red. H. 2'leli6skieso, 
Wanzawa 1983, L V. 

• J. Pilsudski. Jalc ~taJem 8If 8OCjali314. w ; J. Pilsudski, Pi.rma.... t. II. So 45. 
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wieSci 0 powstaniu, lektura stosownych ksiliZek, ale rowniei wychowanie 
w duchu poszanowania dla obyczajow i religii. Tak rzecz si~ miala nie 
tylko u Pilsudskiego w Zulowie, bowiem proces wychowania narodowego 
przebiegal podobnie w wielu sposroo Iicznych. na Litwie polskich domow. 
Celem wychowawczym bylo takie uksztaltowanie dziecka, by przez cale 
iycie dochowalo wiemoSci nakazom godnoSci, wartosciom narodowym, 
tradycji panstwowoSci polskiej, by przechowywalo szacunek wobec ludzi 
czynu powstanczego. 

Kontakt mlodego czlowieka z realiami, z innym swiatem, z murawiewo
wskim systemem zniewolenia narodowego, deprawacji i terroru zaczynal 
si~ na dobre dopiero w szkole carskiej. "Dla mnie - pisal w szkicu Jalc 
sra/em sif socjaJisrq - epoka gimnazjalna ... byla swego rodzaju katorgll ... 
gniotia mnie atmosfera gimnazjalna ... niesprawiedliwosc i polityka pedago
g6w ... Wolowej skory by nie starczylo na opisanie bezustannych poniZajll
cych zaczepek ze strony nauczycieli, hanbienie wszystkiego com si(: 
przyzwyczail szanowac i kochae. Jak silnym bylo wrai:enie tego systemu 
pedagogicznego na moj umysl - moma Slldzic z tego, ie dotlld jeszcze, 
gdym j ui; przeszedl przez wi~enia, Sybir i mial do czyni,enia z czynow
nikami romego gatunku, w kaZdym przykrym Snie odgrywa takll iub innll 
rol~ ktorykolwiek z moich milych pedagogow wilenskich".' I dalej: "W 
takich warunkach nienawisc moja do carskich urz~zen, do ucisku 
moskiewskiego wzrastala z Wdym rokiem. Sezsiina wScieklosc doszla 
rnnie nieraz, a wstyd, i;e w niczym zaszkodzic wrogom nie mog(:, i;e mus~ 
mosic w milczeniu deptanie mej godnoSci i sluchac klamliwych i pogardli
wych slow 0 Polsce, Polakach, historii , palH mi policzki . Uczucie przy
gn(:bienia, uczucie niewolnika, ktorego w kaZdej chwilij ak robaka zgniesc 
mogll, lei.alo mi na sercu kamieniem mlyilskim" . 7 Owczesna szkola 
wbrew zamierzeniom wiadz - nie byla jednak tylko maszynkll do produkcji 
konformistow, ale rowniei podstawowym bastionem samoobrony mlo
dych, ktorzy wlasnym wysilkiem, praCli w jej murach i poza nimi zdobywali 
prawd(: 0 sobie i swojej ojczym ie. Mlodzi, cz(:sto w przeciwienstwie do 
starszego pokolenia, usi lowali iyc w bliskim kontakcie z polskll historill 
w og61e, a historill roku 1863 w szczeg61noSci . 

Do badan nad rokiem 1863 sklanialo Pilsudskiego tau e przekonanie, Ze 
powstame styczniowe bylo wydarzeniem przelomowym w dziejach Polski 
pod zaborarni, bylo przegrodll oddzielaj~ stary, odchodZllCY swiat od no
wego, wst~pujllcegO. "Na progu nowoczesnego iycia spoJecznego - pisal 
staj" wydarzenia 1863 roku. Wyrasta mur olbrzymi, dziell!(: pokolenia od 
pokoJen, czyni'lC nowe iycie, zamykaj"c stare - mur, na ktorym tryskaj" 
ogniem pisane cyfry: I, 8, 6, 3. Pion" cyfry swiadomie dla mySlllcych, 
bezwiednie dla wszystkich, twOI'ZllC i ksztaltuj~c dus~ nowego, popo

• TIIIIl7le. L 47. 
, Tami.c. L 53. 
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wstaniowego Polak a, no we zjawiajll si~ zalomy d uszy, inne nerwy, calkiem 
odmienny sposob odczuwania i reagowania".8 

SprobujIJ,ly teraz odpowiedziec sobiena pytanie, jak Pilsudski przygoto~ 
wywal si~ 'do badan nad dziejami roku 1863, jak wygl lldal jego warsztat 
hadawczy. Otoz jego badania nad powstaniem styczniowym mialy charak
ter planowy. Poprzedzily je powaZne studia z historii i teorii wojskowoSci, 
niezb~ne, gdyz nie mial on przeciez i;adnego przygotowania wojskowego. 
Czytywal wi~ regulaminy wojskowe, pracowal nad relacjami korespon
dentow wojennycb z wojny burskiej i rosyJsko-japoIiskiej oraz nad 
oficjalnymi wydawnictwami poswi~conymi historii obu tycb wojen. Jego 
wspolpracownicy i przyjaciele cz~sto zastawali go w 16i:k.u oblozonego 
grubymi tomami tycb wydawnictw. Wojn~ burskll, wojn~ annii regulamej 
z annill obywatelskll, partyzanckll, studiowal pod klltem przyszlej wojny 
powstanczej w Polsce. W wojnie rosyjsko-japoIiskiej zaintrygowalo go inne 
zagadnienie: osobowose wodza. MJn. odnotowal przyklad trudnoSci .dla 
dowoocy wynikajliCY z zaskakujllcych okolicmosci, z imponderabiliow 
wojennych. Mianowicie, w jednej z decydujllcych bitew wojny, pod 
Liaojangiem zwyci~yl nie stosunek sil, odwaga,odpowiednia taktyka, lecz 
odpomose psychiczna japonskiego dowoocy, ktory 0 chwil~ dlui;ej oparl 
si~ psychozie postanowionego u Rosjan podobnie jak i u Japonczykow 
odwrotu. Juz wtedy badania psychiki tych, ktorzy dowodzll wi~kszymi 
ugrupowaniami wojskowymi, stajll si~ mu szczegolnie bliskie. Stlld tez jego 
zainteresowania sylwetkami wodzow pol skich powstan narodowych. Zau
waiyl, Ze w godzinie dziejowych rozstrzygni~ brakowalo Polsce dowod
cOw powstanczych obdarzonych talentem, ale i silnll wol11 i mocnym 
charakterem. Nie bylo wodza na miar~ naszych narodowych nadziei. 

Badania wojny burskiej i rosyjsko-japonskiej daly Pilsudskiemu sporo 
informacji niezb¢nych do opracowania planu przyszlej rewolucji antycar
skieja ponadto pozwolily mu pomac metody badan iroolowych. Umiej~t
nose ta przydala mu si~ w trakcie studiowania materialow iroolowych, 
giownie polskich i rosyjskich, dotYCZllcych roku 1863. Nalei;y przymac, ii: 
liczba przeczytanych przez niego rozpraw zroolowych, ksi;p;ek oraz zakres 
przeprowadzonej kwerendy archiwalnej i bibliotecznej q imponujllcc. 
Oczytaniem i intuicjll Pilsudski nadrabial braki warsztatowe i metodologi
czne. Niestety, pomimo staraIi nie udalo mu si~ dotrzec do ni~kt6rycb 
wamych zespolow iroolowych. Nie dotarl m.in. do materialow wladz 
administracyjnych Kr61estwa, dalej materialow Sledczych i policyjnych 
przechowywanych w archiwach rosyjskich. Ustalenie rzeczywistego prze
biegu wydarzen oraz wyprowadzenie ostatecznych wniosk6w utrudniala 

• J. Piisudski, Rot 1863, w: Joze/ PiJ.rud.rk10 .... s. 138. 
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rue tylko niedost~pnosc pewnego typu :hooel, ale ito, i:e ~sc z tych 
dost~nych nie przedstawiala wi~kszej wartoSci. Dotyczylo to zwlaszcza 
obficie cytowanych w pracach zroolowych tzw. "szczerych zeman", jakie 
zloi:yli podczas Sledztwa m.in. Karol Majewski i Oskar Awejde. Zdarzaly 
si~ tei: iroola zafalszowane, ktorych autorzy opisywali wydarzenia nie
prawdziwe, wprowadzali fakty nie maj~ce w ogole miejsca, a inoe 
przeinaczali. Falszowali straty poniesione przez obie strony, palenie wsi 
i niszczerue dobytku ich mieszkanc6w przedstawiali jako walk~ z buntow
rukami - powstancami. . 

Z polskich opracowan irodlowych Pilsudski najwi~j skorzystal z His
lorii Powslania Narodu Polskiego 1862 i 1863 Boleslawa Limanowskiego 
oraz z wielotomowych Dziejow 1863 roku Walerego przyborowskiego. 
Z tyro, i:e wartose tej drugiej pracy pomniejsza jej subiektywizm i tenden
cyjnosc. Zwr6cil tei: uwag~ na jeszcze jedno osobliwe irOdlo: na wlasne 
doswiadczenia wyniesione z rewolucji 1905-07 r. "Gdybym tej rewolucji rue 
przeiyl, rue mialbym kJucza do bardzo wie1u zagadnien 1863. Poniewai 
wszelkie rewolucje Sll do siebie podobne, kto rewolucji rue przei:yl, ten 
rewolucjonistow nie jest w stanie naleiycie ocenie. Kiedy bralem rome 
ksi~ 0 1863 roku przed rewolucj~, bardzo wiele rzeczy bylo dla mnie 
niezrozumialych; rue moglem sobie wyobrazie, jak takie czy inne fakty 
dziae si~ mogly. I w tyro nalei:y szukae przyczyn, dlaczego krytycy nieraz 
stronruczo rozumiej~ rome zjawiska tej epoki: gdyi: Slld~ oni 0 czasach 
rewolucyjnych z punktu widzenia czasow pokojowych, a z drugiej strony 
Slld~ wojn~ nieregulam~ z punktu widzenia armii regulamych".9 

Czytaj~c teksty Pilsudskiego dostrzegamy pra~ woli, by wydobyc 
z przeszloSci. calll jej tajemni~, by przeswietlie dzieje powstania nie 
uroniwszy ruc z tego co istotne i wai:kie. Oczywiscie jego zaangai:owanie, 
zapiekla niech~ wobec caratu, osobiste doswiadczenia utrudnialy czasem 
sprawiedliw~ ocen~ przeszloSci. Sam zdawal sobie spraw~ z tego, jak 
trudno wyzbyc si~ emocji, jak trudno pisae zgodrue z dewi~ "sine ira et 
studio". "Caly czas - pisal - w swoich wykladach trzyroalem wszystko co 
jest uczuciem na uwi¢. Staralem si~ moZliwie obiektywnie przedstawic 
bl¢y, staralem si~ usun~e na bok wszelk~ syropati~ dla tych, ktorzy 
walczyli. Lecz w kaZdym wypadku, gdy z ust rnoich padalo slowo krytyki, 
stale si~ obawialem, Ze mog~ bye zaliczony do rz¢u tych, kt6rzy tak 
haniebnie krytykowali to powstanie ... " 10 W efekcie, pornirno Ze w zakresie 
historii byl dyletantem, niektore wyniki jego pioruerskich studiow nad 
nieopracowanym wowczas jeszcze zagadnieruem dziejow militamych po-' 
wstania Sll do dzis dnia cenione przez historiografi~. 

• J. Piisudski, ~6 hl.r/o,i/ mili/amej pOW6/ania lIyaniowego, w: JoZt!/ PiJ6Udski 0 ... I. 19. 
o zwi"zkacb mi¢zy powslaniem 1863 roku a militarn" steon" przyszlej rewo1ucji antycarskiej, 
zob. bliZej: K. lraock-Osmecki, Pows/anie 6/yczniowe w !yciu i p,acy JoZt!/a PiJswbIciego, 
"Niepod1cgloSC", t. 9, Loodyn-Nowy Jork, 1974. 

10 J. PilsudskJ, Zory6 hia/o,i/ mUitarNj ... , w: Jou/ Pil6udrkl 0 ..., I. 75. 
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W swoich pracach historycznych Pilsudski wytykal powstancom bl~y, 
co nie oznacza, by moma go bylo 7aliczyc do tych, ktorzy wedle jego 
wlasnych slow, "rok 1863 z pami~ci i serc chcieliby wymazac, a nad calym 
tym okresem wyryc slowo zbrodnia". Rola jego jest trudna, ale pociesza si~ 
tym, Ze sluchacz zechce zrozumiec jego intencje, iz pragnie zbudowac most 
mi~zy terainiejszym pokoleniem a pokoleniem 1863 roku. Spor~zona 
przez Pilsudskiego lista bl~ow popelnionych przez powstancow jest dose 
dluga. Wymierimy wi~ tylko - jego zdaniem - najwainiejsze. W pierwszej 
kolejnoSci te, ktore zostaly przez nich popelnione jeszcze w fazie wst~pnej, 
przygotowawczej. Mianowicie: czlonkowie wladz najwy:iszych byli zaj~ 
sprawami cywilnymi a nie wojskowymi, spiskowcy byli zupelnie nie
przygotowani od strony wOjskowej, szkoly podoficerskie zakladano dopie
ro w czasie powstania, mlodzie:iy nie kierowano do tajnych szkol 
wojennych, be> ich nie bylo, nie pracowano nad zorganizowaniem pod
stawy wojennej, Galicja i Prusy nie staly si~ zasadniczym zapleczem dla 
powstania, chat byly najbliZej, a bron kupowano daleko od KaIisza, 
Warszawy, Wilna. Te krytycme uwagi pod adresem przywooc6w po
wstania kierowal PilSudski w roku 1912, kiedy sam na krakowskich 
Bloniach przygotowywal oddzialy strzeleckie do przyszlego wojennego 
wystliPienia. Nie bral pod uwag<;: tego, :le jego musztra na Oleandrach 
odbywala si~ publicznie, za wiedzll i zgodll wladz austriackich i poparciem 
spoleczenstwa. przed rokiem 1863 szkolenie wojskowe na szerszll skal<;: 
bylo niemoZliwe. 

Zdaniem Pilsudskiego z powodu braku aparatu technicznego ogromna 
liczba ludzi zostala wylllczona od udzialu w mobilizacji rewolucyjnej lub 
byla niech~tna wspoldzialaniu z powstaniem. Powstanie opieralo si<;: 
jedynie na zacillgu ochotniczym, nie malo przymusu. W rzeczywistoSci 
bylo ono wi~ demonstracjll zbrojnll, a nie rewolucjll, i juz od marca 1863 
na zwyci~stwo nie moglo liczyc. W tym dostrzegl Zroolo kl<;:ski calego 
wysilku. Pilsudski uwa:ial, Ze na przebiegu dzialan zbrojnych negatywnie 
zacillZyla wiara insurgentow w mas owe poparcie powstania przez ogol 
spoleczenstwa, ktore mialo nastliPic automatycznie na wiese 0 jego 
wybuchu. Wierzyli oni, ze spoleczenstwo, na razie bieme, tylko czeka na 
haslo walki, by wziliC w niej liczny udzial. Wierzyli tez, ze psychicznie jest 
juz ono do tego przygotowane, :le ci "niezorganizowani to wielka sila 
moralna ... , Ze istniejllca sila moralna jest znacznie wi<;:ksza od sily, 
reprezentowanej przez zorganizowanych, Ze ta sila moralna ... daje si<;: 
zuZytkowac materialnie dla celow wojny; ze daje si<;: zorganizowac jakims 
cudownym sposobem dla celow walki, jakby to byla juz gotowa material
nie sila". II Jak si~ wydaje, wprowadzenie tych przekonan i wiary do 
powstanczych planow rozstrzygn~lo faktycznie losy przyszlego powstania 
jeszcze przed jego wybuchem. Moma tu jednak dodac, iz polscy spiskow

.. Tamie, s. 74. 
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cy nie byli w tyro "oryginalni", bowiem podobne iluzje i wiara byly cz~to 
spotykane wsrOd rewolucjonistow dzialajllcych w romym czasie i w od
rniennych szerokoSciach geograficznych. 

Analizujllc gJ~biej charakter zwillZku i wspolza)emosc spisku i spoleczen
stwa, Pilsudski szukal - jak si~ wydaje - pewnych prawd uniwersa1nych, 
ktore mogll bye wykorzystane przez !,rganizatorow przyszlej rewolucji czy 
powstania zbrojnego. "Sil~ rewo)ucji stanowi to - twierdzi - co si~ dzieje 
w gJowach ludzkich: wzrost narni~tnoSci ludzkich, one stanowill baz~, bez 
ktorej Zadna rewolucja istniee nie moZe. W podobnych zjawiskach 
dziejowych dajcie najwspanialsZll technik~, a niech narni~tnoSci nie b¢zie, 
nie b~dzie rewolucji; dajcie gorsZll technik~ a przy silnej nami~tnosci, 
a rewolucja b~dzie. W tym jest sila, w tym jest· podstawa rewolucji... 
Powolne narastanie techniki i obok tej zywiolowej nami~tnoSci sprawia 
WfaZenie, Ze tu gJownie na sUe nami~tnoSci oprzee si~ trzeba. Albowiem _ 
cechll znamienoll wszystkich czasow przedrewolucyjnych jest, Ze rzlldy 
przed rewolucjll si~ cofajll. Ludzi~ to widZll, q .przckonani, Ze dzieje si~ to 
podwplywem tych bajecznych sil. I oto psychiczne warunki rewolucji 
wytwarzajll daltonizm, dajllcy przesadnll wiar~ w te sily, jakie mamy. Sllld 
wynika pewnego rodzaju zaslepienie, ktore daje jeszcze wi~ksze usuni~cie 
na plan drugi tego, co potem b~dzie potrzebne i niezb~dne, gdy boj zawrze. 
Jdli rozwazymy warunki, w ktorych jakakolwiek rewol ucja zwyci~za, to 
powiedziee musimy, ze Zadna zwyci~zye by nie mogla - gdyby na technice 
opada swe rachuby".12 W innym miejscu wprost pisze, Ze "bazll wojennll 
kazdej rewolucji q nami~tnoSci ludzkie. W czasach spokojnych ludzie 
w rewolucj~ nie wierzll i diatego si~ nie przygotowuj'l. Kiedy zas 
przychodzi oues rewolucyjny czasu juz na to nie rna". W zwillzku z tym 
proponuj~, "ai:eby od siebie.. . i wszystkich innych wymagae ulepszenia 
duszy ludzkiej, tak ai:eby byla zdatnll, jako material do zwyci~skiej 
rewolucji". Zatem zdaniem Pilsudskiego warunkiem jej zwyci~stwa musi 
bye osillgni~e przez kaZdego czlonka spoleczeristwa i caly naroo okres
lone go stanu wewn~trznej mobilizacji, gotowoSci, co by willzalo si~ tei: 
z zasadniczyrni zmianami struktury psychicznej czlowieka. Dopiero na tej 
podstawie-moma cokolwiek budowae z myslll 0 przyszloSci. OczywiScie nie 
moma tez zaporninae 0 przygotowaniu technicznych i materialowych 
podstaw rewolucji. 

Poza spiskiem jest z reguly ogromna wi~kszose . spoleczeristwa. Przeto 
wybuch powstania czy rewolucji jest - wedlug Pilsudskiego - niespodzian
kll nie tylko dla tych, przeciwko ktorym q organizowane, ale i dla tych, 
ktorzy majll bye podstawowll b3Zli rewolucji i jej oparciem. Brak natych
rniastowego i szerokiego poparcia spolecznego dla powstania - jak to sobie 
wstwnie spiskowcy wyobraiali - byl wynikiem tego, Ze spoleczeristwo mu
sialo si~ po prostu przyzwyczaie do zaistnialej sytuacji, a na to potrzebny 
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byl czas - paki co wygrywany przez nieprzyjaciol. "Caly narod w jednej 
chwili przejsc nie moZe ze stanu poddatistwa do stanu otwartej walki 
pisal. Musi uplyn~ pewien okres przygotowania psychicznego, dla zyska
nia wiary inadziei, musi przejsc pewien czas, potrzebny do wytworzenia 
ram organizacyjnych ... " 13 By sila Zywiolowa, ludowa mogla zadzialae, 
musi bye przedtem "przepracowana" przez grupy spiskowe, swiadome 
swych a:16w i srodkow. "A ilei w takiej pracy (przygotowawczej - A.Ch.) 
- stawia pytanie Pilsudski - niespodziewanych zagadek losu i slepego 
przypadku? Zagadek i wypadkow, ktorych zgubnego wplywu niczym 
parowae nie spos6b. Zdr:adliwymi Sll prawa wojny, zdradliwymi niechyb
nie, lecz przesi llkni~tym zdradll staje si~ powietrze, gdy sarna wojna inaczej 
nie moZe si~ przejawic, jeno podst~pem i zdradll".14 Wedle slow Pilsuds
kiego pierwszy okres, pierwsze dni i tygodnie dla kaidej rewolucji, dla 
kaidego powstania Sll rozstrzygajllce, gdyi wlasnie wtedy trzeba zdobye 
baz~ operacyjnll, wywalczye moi:liwosc dalszego prowadzenia walki, jesli 
si~ powainie mysli 0 wygranej. Pierwsze zwyci~stwa "nap~dzajll" rewolu
cj~, albowiem "podstawll rewolucji - pisal - jest tylko wiara. Gdzie wiara 
jest poderwana, tam nie moZe bye mowy 0 zwyci~stwie ... Z chwi1ll, kiedy 
wiara zostala podci~ta, kialy pierwszy krok wykazal slabosc, kiedy 
wszystkie pierwsze proby dajll przewag~ nieprzyjacielowi, wyjlltkowe tylko 
wypadki i sila moralna dae mogly podniesienie moraIne rewolucji". 
W innym miejscu jednak zauwaiyl, Ze nawet po pierwszych niepowexize
niach naleiy zachowae wiar~, ze nie jest "wszystko stracone, gdy z jednej 
strony do walki stanie czlowiek wolny, 0 wolnosc walczllcy, z drugiej 
niewolnik ~dzony batem a do wolnosd wzdychajllcy sk rycie".15 Pilsudski 
uwaial, ie nie spos6b - poza f~ wyjsciowll - zaplanowae przebiegu 
dzialan w wojnie regularnej od pocZlltku do konca. Tym trudniej jest 
planowac wojn~ rewolucyjnll "gdzie tyle jest niewiadomych". Wojna 
rewolucyjna jest peloa niespodzianek, a prawa jej Sll twarde. Wojna taka 
wymaga bezwzgl~dnoSci i konsekwencji. Strona, ktora si~ wah a, sarna 
okazuje si~ slabszll w dzialaniach. 

W swojej publicystya: historyczno-politycznej Pilsudski wiele miejsca 
poswi~cil legend om 0 powstaniu styczniowym, ktore uformowaly si~ 
w swiadomoSci historycznej Pplakow po roku 1864. Jednll z najbardziej 
Zywotnych - choe w zasadzie tylko w srodowiskach chlopskich - byla 
legenda "carskicgo demokralyzmu w sprawie wloScianskiej", ktora "wy
rzlldzila po powstaniu gl~boko si~gajllce, niezablimione rany". Sw6j 
ostateczny ksztalt legenda ta przybrala po ogloszeniu przez car a w marcu 
1864 roku ukazow uwlaszczeniowych, bardzo korzystnych dla ludnoSci 
chlopskiej i dajllcych jej w sumie wi~ksze nadzialy ziemi (bezrolni!), nii 

U J. Pilsudslci. Mobi{izacja powstania, w: J.ozef PU.rud.rkl 0 ..., s. 239 . 
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powstanczy RZlld Narodowy. Bardzo zrycznie wykorzystywala ten fakt 
rosyjska propaganda, przedstawiaj:tca cara jako obronq: chlopow przed 
szlacheckim egoizmem, przed wyzyskiem i uciskicm, jako demokrat~ 
broni,!ccgo praw ludu i jego dobroczync~. W swiadomosci ludnoSci 
chlopskiej utrwalil si~ taki wlaSnie wizerunek wladcy-cara. Legenda ta 
korespondowala z inn,!, nieprzyjam:t chlopom i krzywdz:te:t ich, ktora 
funkcjonowala w swiadomoSci niechlopskich warstw polskiego spoleczens
twa. Obecni Sll w niej chlopi oddaj:tcy powstancow w r~cc policji carskiej 
i zbrojnie wyst~puj,!cy przeciw oddzialom powstanczym. Pilsudski przy
zoaje, Ze w powstaniu rzeczywiScie Moina bylo spotk!le grupy chlopow 
wspoldzialaj'!cych z wladZll zaborcZll, ale przypadki takie stanowily 
zoikoin:t cz:tstk~ powstanczych reallow. Prawda 0 postawie polityczoej 
chlopow byla inna. Mianowicie, jak wynika z jego wlasnych badan, udzial 
ludnosci chlopskiej w powstaniu zwi~kszal si~ z miesi:tca na miesi:ic. 
W czasie zimy 1863-64 roku w wielu rejonach kraju powstanie opieralo sic;: 
jedynie na ludnoSci wloScianskiej, na ich iyczliwej opiece nad oddzialami. 
Gdyby nie pomoc ludnosci chlopskiej w zaprowiantowaniu oddzial6w, 
leczeniu w chalupach rannych powstancow, w komunikowaniu si~ po· 
szczegolnych oddzialow mi~dzy sob:t itp. - to powstanie skonczyloby si~ 
zoacznie szybciej. Uwagi i spostrzeienia ' Pilsudskiego odnoSnie do tej 
kwestii Sll dzis w zasadzie potwierdzone . przez polsk:t historiografi~. 
Pilsudski zwr6cil tei uwag~ na fakt malo wowcz"ifs - jak sam twierdzil 
- znany, ie uwlaszczenie na terenie obj~tym powstaniem uprzywilejowalo 
chlopow pod wzgl¢cm uposaZenia w zicmi~ w stopniu znacznie wyiszym 
nii w rdzennej Rosji. Powstanie i koniccznosc konkurcncji z dekretami 
RZ'ldu Narodowego zmienily strukturc;: socjaln:t wsi Krolestwa Polskicgo 
o wiele powainiej nii w Cesarstwie. Zauwaiyl tei, Ze przekonanie 
niektorych przywooc6w czerwonych, ii Iud wiejski b~dzie masowo, set· 
kami i tysi:tcami naplywal do szeregow powstanczych, nie malazlo 
potwierdzenia w rzeczywistoSci. Organizatorzy powstania nie prowadzili 
szeroko zakrojonej roboty uSwiadamiaj,!cej i organizatorskiej wsroo ludu 
wiejskiego i to sic;: odbilo na jego postawie. Bez prac przygotowawczych 
i propagandowych 0 sukccsach wi~c tylko Moina marzye. Pod wplywem 
m.in. doswiadczen roku 1863 Pilsudski opowiadal sic;: za rozwini~t'l 
masow'l propagand:t i agitacj'l wsroo robotnikow, a rowniei wsroo 
ludnosci wiejskiej, glownie za pomoq slowa drukowanego. 

Legenda demokratyzmu carskiego i legenda wloScianska okazaly sic;: bye 
dla Pilsudskiego jedynymi okazjami do rozwaian 0 sprawie chlopskiej. 
W sumie w por6wnaniu z histori:t militam'l powstania, ktora byla 
glownym cclem jego rozwaian, sprawa chlopska i w ogole problematyka 
spoleczna slabo zaznaczyly sic;: w jego wykladach, artykulach prasowych 
i ksi:tikach 0 roku 1863. Podobnie niewiele wspominal Pilsudski 0 roli 
KoSciola instytucjonalnego, klasztorow, kleru diecezjalnego w wydarze· 
niach zamkni~tych datami: 1860-1864,0 ich pomocy psychicmej, moralnej 
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a nawet materiaInej dla i:olnierzy powstania. Zupelnie nie dostrzegal ani 
Owczesnej religijnoSci powstancow i spoleczenstwa, ani motywacji ich 
walki, w macznej mierze wspieranej wartoSciami chrzeScijanskimi. Przeja
wy tego byly widocme nie tylko podczas uroczystych naboi:enstw w kos
ciolach Z okazji rocmic narodowych, ale chocby i w symbolice i bii:uterii 
powstanczej. 

W rozprawach i szkicach innych przedstawicieli ruchu irredentystycz
nego, jak np. Michala Sokolnickiego czy Mariana Kukiela, tematyka 
spolecma powstaIiia czy miejsce w nim KoSclola Sll rowniei: prawie 
zupelnie niedostrzegalne. Zolnierz polski jest dla nic,h prawdziwym ryce
rzem polskoSci, jedynym wyrazicielem dllien narodowych. Walka 0 czese 
imienia polskiego, 0 honor narodu, cierpi~tnictwo - to maki rozpoznawcze 
i punkty odniesienia. Pilsudski nie byl a.Z tak jednostronny w ocenach. 
Wydaje si~, Ze szkola dzialalnosci w ruchu socjalistycmym i doswiadczenie 
rewolucji 1905-07 roku powodowaly, ii: w powstaniu 1863 roku dostrzegaJ 
mobilizuj~ce maczenie programu spolecznego. 

Po upadku powstania uksztaltowala si~ - i to dose szybko - jeszcze jedna 
legenda, ktora sta!a si~ istotnll przeszkodll w pracy polskich socjalist6w, 
w tym i Pilsudskiego, nad przygotowaniem spoleczenstwa do nowego 
antyzaborczego ruchu rewolucyjnego. Byla to legend a glupoty, infantyliz
mu a nawet szalenstwa i nieodpowiedzialnoSci ludzi roku 1863. Nie dziwi 
wi~ fakt, Ze polemika z nill stale zapelniala teksty Pilsudskiego. W pierw
szej kolejnoSci pr6bowal ustalic jej iroola. Dostrzegl, i.e na jej narodzinach 
zawaiyla sytuacja psychiczna i politycma, w jakiej maleZli si~ Polacy po 
roku 1864. Mianowicie w latach 1863-64 do walki stan~li najlepsi, 
z kt6rych cz~ zgin~la, cz~sc uciekla za grani~ lub byla represjonowana, 
wi~ziona i zsylana na Syberi~. Ci co pozostali z obozu powstanczego, 
zastraszeni i opanowani l~kiem, nie potrafili w sobie maleic dose sily, by 
przynajmniej zmniejszye skutecznosc terroru i represji i po tym wszystkim 
zachowac jeszcze wiar~ i ufnosc w ~Iy narodu i nadziej~, i.e jutro dla nich 
b¢zie lepsze. Przeto w przelomowej dla kraju chwili po roku 1864 w!adze 
earskie mialy przed sobII ludzi slabszych, mniej odpornych, bardziej 
zastraszonych i biernych. Ludzie ci, bronillc swojego biologicmego ist
nienia, pot~pia1i czyn powstanczy, a sami nakladali mask~ pokory, 
rozwagi, trzeZwoSci, ktora przylgn~la przynajrnniej do niektorych, silnie 
i na d!ugo. Szukali oni modus vivendi w wytworzonej sytuacji, rezygnujllc 
z bieillcych staran na rzecz niepodlegioSci . Aleksander Wielopolski, ktory 
dla pokolenia 1863 roku by! po prostu zdrajcll, napi~tnowanym hanb~ 
i pogardll, uchodzil teraz w ich oczach za omali:e bohatera, za ucielemienie 
zdrowej, racjonalnej mysli narodowej, ajego opinie 0 powstaniu i pow stan
each zacz~y bye traktowane jako obowillzuj~ce. 

Jeszcze w wiele lat po roku 1864 Pilsudski spotykal ludzi, ktorzy 
rozwag~, trzeZwosc i lojalizm uczynili gl6wnymi zawolaniami swojej 
polityki. Co do ich wartosci i przydatnosci w przyszlych bojach nie mial 
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Zadnych zludzeti, ale zdzierajllc z nich mask~ - jego zdaniem - obludy 
i falszywego lojalizmu chcial przecillc kanaly i drogi ich oddzialywania na 
niektore srodowiska mlodych, na nowe pokolenia. Pilsudski zauwazyl, Ze 
stosunkowo szybko niektorzy powstaticy styczniowi przy1llczyli si~ do -
POCZlltkowo niezbyt donoSnego - glosu ludzi powaZnych i rozwaZnych. 
Sw6j udzial w roku 1863 zaczynali uwazac za zgubol! pomylk~ i przeklinac 
dzicti swojego don akcesu. W ten spos,6b szukllli oni usprawiedliwienia 
i ucieczki przed odpowiedzialnoscill i niech~cill. Co prawda Pilsudski 
spotykal si~ z ludZmi 0 innych pOgllldach, ale nie mogli oni zmienic 
og6lnego wraienia 0 znacznym zasi~gu kapitulanckich postaw i zachowaO 
politycznych, ktore wytworzyly legend~ glupoty i szaletistwa powstania 
1863 roku. "Rok 1863 - pisal - znamionuje zwrot w naszej historii, 
gl~bokll zmian~ w stanie umysl6w polskiego narodu. Do tego momentu 
pokolenie za pokoleniem od czasOw rozbioru kraj u przekazywalo sobie 
Wiemie tradycj~ ruchu zbrojnego celem odzyskania utraconej niepodleglo
Sci. Powstanie 1863, utopione w strumieniach krwi, otwiera nowy okres 
okres panowania ostroZnoSci i roZSlldku ... " 10 I w innym miejscu: "Nasi 
ojcowie i dziadowie - pisal - przegrali wojn~ i po ich kl~ce niewola 
wciskae si~ zac~1a do dusz ludzkich, czynillc z Polak:6w niewolnikow nie 
z musu, lecz nieledwie z wlasnej ch~, szukajllcych poprawy losu przez 
protekcj~ u swych pan6w rozbiorcow i w ogole obcych. Powstancy, ci 
zolnierze i obroncy Ojczyzny. zostali w Polsce usuni~ci przez swych 
wsp61czesnych gdzies w kllt daleki, jako rzecz. 0 ktorej zapomnice 
naleZy"17. 

Oceny Pilsudskiego dotycZllce stanu poraienia spoleczetistwa po roku 
1864, stanu zbiorowej swiadomoSci, Sll przerysowane i przeczernione, 
gl6wnie na skutek uogolniania jednostkowych przypadk6w. Mogll si~ 
wydawac przesadzone i takie Sll rzeczywiScie. Bylo to mu potrzebne - jak 
si~ wydaje - w kuracji wstrZllsowej, jakll stale stosowal w walce 0 zasad
niczll metamorfo~ postaw i pogllld6w politycznych Polak6w. Nie mOZemy 
tez zapomioac, Ze Pilsudski ocenial spoleczenstwo nie chlodnym okiem 
historyka, lecz okiem zaangaiowanego we wsp61czesnosc i przyszlosc 

. polityka. kt6ry patrzyl na nie przez pryzmat jego getowoSci do dzialania, 
do ponowienia powstanczego czynu choeby jutro, 0 ile sytuacja wewn~trz
na i zewn~trzna na to pozwoli. Widzial, Ze mimo ogromnej pracy 
propagandowej i agitaqyjnej, pracy przy tym ryzykownej i niebezpiecznej, 
jej wyniki Sll niezadowalajl!ce, znacznie gorsze od oczekiwanych . Nie 
zapominajmy tez, ze na spoleczetistwo patrzyl i ocenia! je czlowiek przez 
wiele lat odizolowany od codziennosci, zyjllCY i dzialajllcy w anormalnych 
warunkach, w konspiracji. kt6ra Zyje z duchem maksymy "kto nie jest 
z nami jest przeciwko nam". Stll'i m.in. ten maksymalizm we wszystkim 

'6 J. Pilsudski, 0 poUlcim ,"c/ru strzelecklm, w: J6u/ PiJ.nuJsk10 .. .. I . 240. 
17 J. Pilsudski, &zJuu w rocznict powstania .Jtyczniwego, w: J6ze/ PiJ.rud.rIcl 0 ... , •• 252. 
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i w ocenie ludzi wedlugjednolitego kryterium: my - oni, zwolennicy - prze
ciwnicy. 

Wedle slow Pilsudskiego praktyka dzialan lojalnych i trzeZwych w okre
se pierwszych dw6ch dziesilltkow lat po roku 1864 wytworzyla tradycj~ 
bierno&ci, lojalizmu i piel~gnacji postaw wygodnych i konfonnistycznycb, 
w najlepszym wypadku osloni~tych haslami patriotycmej pracy organicz
nej. "Znalem doskonale ~ tradycj~! - twierdzil. - PoblaZliwa pogarda 
bardzo a bardzo rozumnych i praktycznych ludzi wobec smiesznie 
glupiutkich stworzeii rozmazanych marzeniami 0 samodzielnej pracy 
polskiej, to najwzgl¢niejszy SCld, ktory spotkae moglibysmy dla siebie w tej 
tradycji... Znalem to dobrze i wiedzialem, wiedzialem z gory, do czego ta 
tradycja prowadzi - do najczarniejszych, do najsmrodliwszych sprzedaiy· 
i siebie i polskich interesOw i polskiej samodzielnoSci - kaZdemu kto 
placi",,8 

Pilsudski dawal niejednokrotnie wyraz swemu oburzeniu i rozgoryczeniu 
w slowach bardzo ostrych i surowych. Pisal wtedy 0 "zdziecinnialym 
z tch6rzostwa spoleczenstwie", 0 "histerycznych pannach" nie moszllcych 
"drapania po szkle", ale moszllcych "pranie po pysku". Tak wi~ 
Pilsudski, czlowiek czynu, przygotowujllCY nowe wydanie antyzaborczej 
rewolucji, nie mogl s~ zgodzic z takimi postawami i redukcjll politycmych 
dzialan do wyczekiwania. Tak, jak nie magi si~ pogodzic z czarnlilegendli 
powstania. W pierwszej kolejnoSci dostawalo si~ od niego roi:nej maSci 
ugodowcom i lojalistom, ktorzy sami siebie zwali realistami, ale dostawalo 
si ~ tez pozytywistycznej inteligencji, a nawet i demokratom. W odezwie 
wydanej z okazji wizyty cara Mikolaja II w Warszawie pisal: "Po raz 
picrwszy Warszawa rna spotkac eara, nie jako okuta w lancuchy i wstrZllsa
jllca nimi grom ie niewolnica, ale pokornie le4ca u stap swego pana. Tak 
przynajmniej zapowiadajll ci, ktorzy wyzbywszy si~ ostatka godnoSci 
ludzkiej, w wyobraini juz zmieniajll sw:t pokor~ - na ruble, ordery, 
posady .. . Nie chCli oni Polski wolnej, bo ciemna ieh robota wymaga 
mroku, jaki wlaSnie stwarza niewola. Krwill nasZll i potem zdoby~ 
bogaetwa dzis balwanowi ucisku obracajll, na kadzidlo, na ten triumf, 
zgotowany carowi, zapewniajll sobie nowe zyski i nagrody, dalsze panowa
nie nad nami przy pomocy policj i, Zaodarmow i wojska. Raz jeszcze 
kosztem ludu pracujllcego Idasy posiadajllcczawierajll sojusz ;z najez
diCll".'SI 

Pilsudski wielokrotnie zwracal si~ z apelem do ugodowc6w i lojalistow 
czy to z kr~gu pctersburskiego "Kraju" czy warszawskiego "Slowa" 
o wyrzeczenie si~ zludzen i odrzucenie nierealistycmych,.. szkodliwych 
pogllldow, jakoby moZliwe bylo wytargowanie, czy raczej wyproszenie 
u wladz zaborczych ulg narodowych. Podkre.slal, ze juz przez la t kilka

.1 J. Pilsudski. Moje pie,wsu boje. w: Jdu/ Pil.rudJJcl 0 ••.• s. 250 . 
•0 J. Pilsudski. ZorY3 hulo,il mililorM} ..•• w: J6u/ PilnMbkl 0•••• L 47. 
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dziesilJ;t deklarowali oni rezygnacj~ z polskich arnbicji podmiotowoSci 
politycmej, a w zamian domagali si~ zaniechania rusyfikacji, przeSiadowan 
polskoSci, r6wnouprawnienia Polakow w panstwie ,i jakichs moZIiwoSci 
narodowego i kulturaInego rozwoju. Carat nigdy jednak nie wyraziJ 
zainteresowania dla tych propozycji. Polscy ugodowcy, bez poparcia 
spolecmego, nie byli mu potrzebni w zasadzie do niczego. W panstwie 
samowladczym, nieskorym do krokow liberalizujllcych, a dllZllcym do 
rusyfikacji i zawsze gotowym bronie swej dominacji brutaInll przemOCll, nie 
bylo miejsca na ugod~. Ugoda jest bowiem formll kompromisowej umowy 
dwustronnej i jako taka moZe zaistniee, gdy obaj partnerzy mieliby sHy 
i atuty w jakims stopniu porownywaIne. Tak wi~ propozycja ugody ze 
strony pol skich realistow nie mogla bye rozSlldnym kompromisem, bo 
jedna strona, tj. rzlJ;d carski, jej nie szukat Rozmijala si~ ona 7J! spolecznll 
i politycznlJ; rzeczywistoScill, gdyz rzlJ;d carski nie dostarczyl ze swej strony 
:iadnych waruokow dla jej zaistnienia. W tej sytuacji - twierdzil Pilsud
ski - oc7J!kiwan i postaw ugodowcow nie moma zakwalifikowae inaczej 
niz jako bezwar'unkowej kapitulacji. Koronnym tego dowodem byl opub
likowany przc;z PPS memorial ks. lmeretytiskiego, generat-gubematora 
warszawskiego, do cara Mikolaja II, w ktorym jego autor .lekcewaZlJ:Co 
wyraial si~ 0 umizgach ugodowcow kierowanych pod swoim adresem, 
Dokument ten skompromitowal niczym nie uzasadnione nadzieje obozu 
ugodowego. Pilsudski zwracal tez uwag~ czytelnikow swoich prac, ze to co 
dla ugodowc6w bylo realne, rzadko kiedy bylo uczciwe. Przykladowo 
maskowali oni nieuczciwosc politycznll i identyfikowanie interesu wlasnego 
Srodowiska z carskim systemem politycznym przy pomocy choeby hasel 
narodowych i patriotycznych. 

Wydobyty 7J! :hood historycznych przez Pilsudskiego i szkol~ irre
dentystycznll w polskiej historiografii inny, nowy obraz roku 1863 
docierajllc do swiadomosci ludzi ulegal zarazem znieksztalceniu ide
formacjom, i efekcie zacZllI zye wlasnym Zyciem. Rodzila si~ legenda 
powszechnej zgody powstanc6w i ich bohaterstwa, legenda wylllcznej 
slusznosci i racji jednego ze stronnictw i nurt6w powstanczych, szczegolnll

l 
popularnosc zyskujlJ;C w czasie I wojny i w latach powojennych. Wery-I 
fikujlJ;c jll Pilsudski przemierzal spojr7J!niem 6wczesne stronnictwa poli
tyczne, 6wczesnych dzialaczy i przywOOc6w, nigdzie nie dostrzegl jedna~ 
owej legendamej zgody narodowej, widzial tylko narni~tnoSci, zapiekle 
konflikty 0 sporym nat~Zeniu osobistej nienawiSci, kt6re prowadzily nawe~ 
do skrytob6jczych mordow i denuocjacji. Dawal na to wiele przykladow., 
Skutkiem braku jednosci i zgody byla nieufnosc oraz chwiejnosc najIicz
niejszej grupy w spoleczenstwie, mianowicie tych, kt6rzy nie brali bez~ 
posredniego udzialu w sporacb obozow powstanczych. Bye moZe istnienic; 
bardzo ostrych konfliktow partyjnych w pierwszych latach II Rzeczypos
politej mialo jakis wplyw na spos6b ujmowania tej kwestii przez Pil. 
sudskiego. 
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WalcZllc z legendami 0 powstaniu stycmiowym Pilsudski szukal jedno
czesnie jego wielkoSci i prawdy 0 nim. Byl to - jak s~dz~ - dobry sposob 
rehabilitacji postawy czynnej w naszej mysli politycmej i przywracania 
wiary we wlasne sily. Wielkosc roku 1863 dostrzegl przede wszystkim 
w powstanczym Rz~dzie Narodowym, jego pieeZlltee oraz w dzialaniach 
spoleczenstwa cywilnego. Wielkie te-L wraZenie zrobil na Pilsudskim fakt, ii: 
pomimo, i.e 0 przygotowanym wybuchu powstania z nocy z 22 na 23 
stycmia wiedzialy tysi~ee - dla Wielopolskiego i ~u carskiego wybuch 
wlaSuie tego dnia byl calkowitym zaskoczeniem. Swiadczylo to 0 wyj~t
kowej solidarnoSci i poczuciu odpowiedzialnoSci spiskowcOw, a jednoczeS
nie 0 izolacji programu ugody Wielopolskiego. "Ta umiej~tnosc do
trzymania tajemnicy swiadczyla 0 wysokim poziomie moralnym, jakim 
bylo oi:ywione powstanie 1863. I w nocy stycmiowej pot~ga moralna, 
pot~ga ducha sprawila to, i.e mapa koneentracji rosyjskiej tak wygl~dala 
swietnie" tm. korzystnie dla rozwoju dzialan powstanczych 10. Moina tu 
jednak nadmienic, iz to, i.e spisek nie zostal rozbity aresztowaniami i to, i.e 
dochowano tajemnicy bylo nie tylko wynikiem zbiorowego poczUcia 
solidarnoSci i dobrej konspiracji, ktora byla przeciez dose amatorska, ale 
i wynikiem nieudolnoSci drugiej stroDY, tj. policji i ur~dnikow. Wartose 
przysylanych do Kro1.estwa urz~nikow tak pod wzgl~em moralnym jak 
i umyslowym nie byla najwyZsza, a policja podlegaj~ca aZ trzem roi:nym 
pionom - wyrainie skl6cona. . 

Stronnictwo czerwonych, zwane parti~ ruchu, posawilo sobie za eel 
przygotowanie zbrojnego powstania i ten cel osi~gn~lo. Tak wi~, powiada 
Pilsudski, "rozum i praktycznosc srodkow" byly po ich stronie, nie po 
stronie ich przeciwnikow. Jakie to mialo dalsze skutki (tJ. powstanie 
zakonczone kl~sk~), w to juz Pilsudski nie wnika. 

o wieikoSci powstania swiadczy tez nastroj Zywiolowej spontanicmosci, 
odwaga i determinacja 6wczesnego spoleezenstwa gotowego do manifes
towania uczuc narodowych mimo represji, mimo faktycznego braku 
w pierwszych tygodniach zrywu osrodka kierowniczego, wreszcie spraw
nose sluzb informacyjnych i szybkose przekazywania wiadomoSci przy 
braku nowoczesnych srodkow masowego przekazu. 

Pilsudski walcZllc z legend ami, propaguj~c DOWY obraz powstania 
wl~yl si~ do sporow 0 ocen~ roku 1863. Zrozwniale jest to, i.e jego 
interpretacje i oceny wydarzen byly nie do pogodzenia z punktem widzenia 
oponentow i pocZlltkowo nie znalazly szerszego zrozumienia i akceptacji. 
W gruncie rzeezy polerniki odnosz~ee si~ do roku 1863 nie dotyczyly 
interpretacji takiego czy innego faktu, ale byly sporem 0 wartoSci. 
Wiadomo, i.e takie spory tOCZll si~ bez konca, dopoki w kwestii wartosci 
nie dojdzie do jednomySlnosci. . 

W dziejach powstania Pilsudski znaIazl in(ormacje niezb~ne dla szcze

.. Tam.... 75. 
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g61owego opracowania planu przyszlej rewolucji, malazl id~ powstanCZll, 
kt6ra o:iywiala rolnierskie tradycje w spoleczenstwie, malazl wreszcie 
material, za pomocll kt6rego dowodzil, ie kwalifikacja powstania - przez 
niekt6rycb - jako zbrodni jest falszywa. Dzi~ki opublikowanym wynikom 
swoich bad an stopniowo demitologizowal dzieje pot~pionego, wykl~tego 
przez wie1u .. szalericzego roku i kroku", zerwal z niego etykiet~ bl¢u, 
odslonil dla swego pokolenia nowll prawd~ 0 powstaniu, tragiCZI1ll, 
niemniej - jak twierdzil - buduj~ i dodajmy - budujllCll tei: nowll 
mitologi~ 1863 roku. 

Cele programowe oraz dzialalnosc Pilsudskiego, takie dzialalnosc pisar
ska pokazujll, jak rozumial on sw6j realizm. Realizm oznaczal dla niego 
uznanie za fut realny prawa narodu do dzialan na rzecz niepodlegJoScl 

. panstwowej; Die wyl~ajllc drogi walki zbrojnej. Reali:zm to r6wniei: 
liczenie si~ ze stanem swiadomoScl politycmej i spolecmej spoleczeristwa, 
z jego dllZeniami i aspiracjami a nawet wyobraieniami czy marzeniami, 
kt6re mogll si~ okazac silll na~dowll czynu rewolucyjnego. Realizm to 
kultywowanie wlasnej tradycji irredentystycznej, analizowanic przyczyn 
niepowodzen powstanczycb, to walka 0 szacunek dla insurgent6w, zwlasz
cza roku 1863. Dla Pilsudskiego realny byl zarowno system paristwa 
zaborczego z jego pot~i:nym aparatcm represyjnym, wi¢ennictwem, 
prawem, jak i dll:ienie spoleczeristwa polskiego do wolnosci i suwerennoScl. 

Krakow, luty 1984 Andrzej Chwalba 
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SZUKANIE EUROPY 

"Cywilizacja europejska do glc;bi willpi w samll 
siebie. Obyz naprawdc; lak bylo! Nie przypomi
nam sobie, by jakakolwiek cywilizacja umaria na 
alak wlilpliwoSci." 

Ortega y Gasset 

"Rewolucja sprawim, i.e zapomnielismy 0 tylu 
rzeczach! Zar6wno w polilyce, jak i w religii 
jeslcSmy przy kalechizmie." 

Chateau briand 

,,Mysl nasza musi siC; rozwijac i musi siC; konser
wowac. Posuwa siC; do przodu jedynie poprzez 
skrajnoSci, ale lrwa lylko poprzez umiar. Skrajny 
lad, rownoznaczny z automatyzmem, by/by jej 
zgubll. Skrajny chaos zaprowadzilby jll jeszcze 
szybciej ku przepaSci." 

Valery 

Gdzie jest Europa? To fundamentalne pytanie wypowiedziane po 
raz pierwszy w wyroczni delfickiej przez Kadmosa, promo poszukuj~cego . 
porwanej przez Zeusa siostry, weszlo na stale do kanonu dylemat6w 
europejskiej kultury. Czym jest Europa? Geograficm~, cywilizacyjn~ 
realnoSci~, czy tei ide~, wzorcem, mitem? Oto problem, kt6ry od stuleci 
nurtuje wszystkich mysl~cych Europejczykow, a odpowiedz pozostaje 
rownie niejednoznaczna, jak ta, ktor~ otrzymal od Pytii stroskany 
Kadmos. 1 

Pytanie 0 istot~ europejskoSci powraca ze szczeg61nym nasileniem 
w epokach przejSciowych, czasach trudnych, namaczonych zachwianiem 
si~ wszelkich prawd i zarazem dramatycznym poszukiwaniem toisamoSci. 
Jest prawidlowoSci~, ii kaidy kryzys swiadomoSci poci~ga za sob~ kryzys 
SwiadomoSci Europy, objawiaj~cy si~ w dewaluacji poj~a europocentryz
mu, poddawaniu w w~tpliwosc wartoSci tej cywilizacji. I jednoczeSnie 
kaidy kryzys idei Europy wytwarza potrzeb~ jej odbudowania - w niej 
bowiem zawarte jest :&0010 to:isamoSci Europejczyk6w. Ta dialektyka 

1 Por. Denis de Rougemont: Vingl-huil siecka J'EL/rope. Uz con.rdence europeenne d IraW!rs 
Ies lexle.r. D'lIbWde d nosjours. Paris 1961. Jemu Lei: mwdzi~nun inLerpretacj~ miluKadmosa. 
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europejskiejswiadomoSci, ci~gle splatanie si~ autonegacji i autoafirmacji 
towarzys;zll jej dziejom od pocz~tku. Chyba nigdy jednak Europa nie . 
przechodzila tak ostrego i powszechnego kryzysu, jak wsp6lczesny. Zde
gradowana w swej dawnej pozycji, podzielona, zaprzeczaj~ca wartoSciom 
tworzonym przez wieki, zdaje si~ bye pozbawiona wlasnego oblicza, 
zagroiona w swej toisamoSci. Czyiby wi~ koniec Europy? Czyiby 
nieuchronnie nadchodzil zapowiedziany przez Spenglera "Untergang des 
Abendlandes" - "upadek Zachodu"7 Lepiej powstrzymae si~ przed kata
strofizmem. 

1 ak zatem odnalezc Euro~ we wsp6lczesnych czasach7 Gdzie Sll zr6dla 
naszej toisamoSci7 

lednej z najbardziej konsekwentnych i tw6rczych odpowiedzi udziela 
dzis swoisty Ie 0 n s e r w a t y z m. Zastrzeimy si~ od razu, iz nie jest to 
konserwatyzm ideologiczny, lecz raczej kulturowy, nie biernie zachowaw
czy, lecz aktywnie zachowuj~cy, nie wyznaj~ go politycy, lecz przede 
wszystkim intelektualiSci. Nie mylmy wi~ tej fLlozofii - nie daj~j si~ do 
konca sprecyzowac, obecnej w pogl~dach wielu eutopejskich myslicieli 
- z neokonserwatyzmem, kt6ry jest postaw~ jednomacznie polityczn~. 

Interesuj~ce sformulowanie tej wersji konserwatyzmu odnajdujemy 
w ksi~ Marcina Kr6la Lad utajony,:I kt6ra ukazala si~ niedawno 
w wydawnictwie "Znak". Eseje z lat 1974-1980, zebrane pod tym 
wymownym tytulem, ujawniaj~, Ze autor - many jako historyk mysli 
konserwatywnej XIX wieku - sam jest wyznawc~ konserwatywnej po
stawy. Istot~ jej stanowi trwanie przy uniwersalnych wartoSciach i zasa
dach, przyj~cie intelektualnej i moralnej opozycji wobec swiata, kt6ry 
zaprzecza ·ich powszechnej wamosci. 

Tak rozumiany konserwatyzm w spos6b naturalny l~czy si~ z ide~ 
Europy. W jej bowiem tradycji - chrzeScijanskiej przede wszystkim 
zakorzeniony jest konserwatywny system wartoSci, stawiaj~cy w swoim 
centrum jednostk~ jako niepowtarzalny i nieredukowalny podmiot historii. 

Zastan6wmy si~, czy istotnie w tej sprawie tkwi~ szanse przezwyci~Zenia 
kryzysu, w jakjm malazla si~ europejska swiadomosc? 

Konserwatyzm jest z zalo:ienia filozofi~ formulowan~ na uiytek czas6w 
trudnych, zawieraj~c w sobie funkcj~ przeciwwagi wobec swiata za
grozonego chaosem idei i anarchi~ wartosci. Pojawiaj~c si~ jako reakcja na 
Wielk~ Rewoluc~ Francusk~, stanowil pr6b~ odbudowy zachwianego 
por;zlldku starej Europy, a pizynajmniej pr6b~ intelektualnego opanowania 
porewolucyjnej rzeczywistoSci w oparciu 0 m~drosc tradycji.lego ideowym 
oponentem byl oswieceniowy racjonalizm, kt6rego utopijna strona skom
promitowana zostala przez jakobinsk~ rewolucj~. Rome byly odmiany 

• Marcin Krql: LDiI uto,/OfIY. Krak6w 1983, Wydawoictwo Zoak, L 170. 
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i wartosc tych wysilkow, dzis w macznej mierze skazanych na ana
chronizm. Dla nas jednak cillgie iywa pozostaje tradycja konserwa!yzmu 
stworzona przez Edmunda Burke'a i Alexisa de Tocqueville'a. Do niej to 
odwoluje si~ Marcin Krol, budujllc swoj konserwatyWny pogilld na swiat. 
Powrot tej wersji konserwatyzmu dyktowany jest potrzebll takich wzorcow 
myslenia, ktore umo:iliwiajll malezienie d r 0 g i po s red n i e j 
wsroo nadmiaru sprzecznych idei, postaw, wydarzeti atomizujllcych naszll 
Swiadomosc. 

Najwainiejsze jednak - moim zdaniem - to dostrzec w renesansie 
konserwatywnego myslenia szan~ na przezwyci~ienie tych u top i i XX 
wieku, ktore, obiecujllc radykalne przeistoczenie swiata, zakwestionowaly 
tozsamosc czlowieka i ludzkich wspolnot, calych narod6w. Konserwatyzm 
bowiem w swojej istociejest antyutopijnyJ. Ta swoistosc ujawnila si~ 
w najostrzejszej formie u jego pocZlltk6w - w dramatycmej reakcji na 
racjonalistycznll utopi~. Kluczowa dla Europy przelomu XVIII i XIX 
wieku opozycja u top iii t rad ycj i w naszych czasach ponownie staje si~ 
altemat~ .. bye albo nie bye". 

Z konserwatywnego punktu widzenia nie byloby przesadne u2l1ae 
wspolczesny kryzys Europy za kulminacj~ procesow uruchomionych przez 
osiemnastowiec2l1ll utopi~ totalnego wyzwolenia czlowieka, zmaterializo
wanll w niszcZllcym Zywiole rewolucji francuskiej. Racjonalistyc2l1a utopia 
wyznaczyla kierunek mitologiom naszego wieku, usilujllc zarnienie swiat na 
pewno nie idealny w abstrakcyjny ideal, wtloczye meandryczne dzieje 
ludzkoSci w ciasnll, linioWll wizj~ Post~pu, odmowie rzeczywistoSci wymia
ru duchowego, sprowadzajllc jll do empirycznie doswiadczalnego cillgu 
przyczyn i skutkow. Spustoszenie jest odczuwalne na wszystkich polach. 
TotaJitaryzm wpolityce, dehumanizacja nauki, duchowe wyjalowienie, 
pulapka awangardyzmu w sztuce - oto produkty tej wielkiej utopii 
czlowieka i swiata dominujllcej w europejskiej swiadomosci przez ostatnie 
200 lat. Czy istnieje wyjScie z tego polozenia? Jak przekroczye perspektyw~ 
katastrofizmu? Jak uniknlle nihilizmu? 

Konserwatyzm proponuje rozwillzanie - zdawaloby si~ - najprostsze. 
Uswiadamia koniecznose powrotu do wartoSci zakorzenionych w europejs
kiej tradycji. Nie Sll one jednak wcale oczywistel Czy poj~ia wolnosci\ 
honoru, dobra, pi~kna, prawdy jeszcze dla nas cos znaCZll - zafalszowane 
przez ideologie naszych czis6w, rozproszone w re1atywizmie, poddawane 
systematycznie kwestionowaniu przez nieufny Rozum? Konserwatysta 
mysillcy podobnie jak Krol - odrzuca jednak katastroficmy pesymizm. 
Zroolo wartosci i pewnoSci odnajduje tam, gdzie inni sklonni Sll widziee 
tylko rozklad i bezsens. Konserwatyzm ten jest .. aktem wiary filozoficznej" 

• Por. Karl Mannbeim: ConseTVati~ Thought, w: Es.fays on Sociology and Social Psychology. 
London 1969, s.85-90; K~I Mannbcim: Ideology and Utopia. An Introducion 10 the Sociology 0/ 
Knowkdge. London 1954, s. 2~215; Jeay Smcki: rradycja. Przeglqd probktnlltyki. Wanzawa 
1971, s. 25-37. 

231 



ZDARZENIA - KSIAiKI - LUDZIE 

w czlowieka i Zycie, jest - jak pisze Kr61 - "przeSwiadczeniem, i.e, chociai 
niedoskonalemu czlowiekowi nic na tym swiecie doskonaloScl zapewnic nie 
moze, to jednostka p07vstawiona samej sobie, nie podlegajllca presji sil 
materialnych, jest niemliennie, niezaleinie od czas6w, ustroju, warunk6w 
historycmych i socjalnych molna do wiernoSci, do uczciwoSci, do do
trzymywania slowa, do m~koSci. Jest to przdwiadczcnie. konserwatywne 
w tym sensie, Ze glosi i pochwala niezmiennose, zmiany zewn~trzne - bez 
wzgl~du na ich donioslose i gwaltownose - uwaiajllc za nieistotne 
w stosunku do podstawowych praw zycia jednostkowego".4 Konserwatys
ta przyjmuje zatem rol~ "s t r a zn i k a war t 0 sci" , kt6ry glosi nieredu
kowalnosc istoty czlowieka i przypomina 0 istnieniu naturalnych granic 
podwaiania fundamentalnych wartoSci. 

Tak sfonnulowany punkt wyjScia stwarza szan~ intclektualnego prze
kroczenia utopii europejskiego racjonalizmu. Elementarna prawda 0 ist
nieniu w jaskrawym swietle ukazuje naduZycia dogmatycmego mak
symalizmu. Spekulacjom Rozumu przeciwstawiona zostaje gl~bia ludzkiej 
wrailiwosci, idealnemu schematowi ludzkoSci i jej dziejow - niepowtarzal
nose jednostki i zloionosc iycia, " racjonalnej prawdzie historycznej" 
"nieobIiczaina prawda ludzka". 

Wedlug oceny Kr61a, ta walka 0 podstawowe wartosci - podejmowana 
w oparciu 0 europejskll tradycj~ - jest jedynll drogll przeciwstawienia si~ 
wsp61czesnemu kryzysowi. "Nadzieja ( ... ) - pisze Kr61 - przctrwa tylko, 
jeieli zachowana zostanie rozmaitosc ludzkiego swiata,jezeli terenem walki 
dobra ze zlem b~dzie przede wszystkim jednostkowa swiadomose operujll
ca wlasnymi niedoskonalymi miarami, odnoszonymi nieustannie do ich 
transcendentalnych model6w, jeieli, na koniec, owa niedoskonalosc nie 
btxJzie przezwyci~Zana p¢em do doskonalosci , a staraniem, by za kaidym 
cazem wybierac to, co odrobin~ choeby lepsze. Jest to w kulturze 
niewlitpliwie droga ubocma i malo tw6rcza, ale bywajll czasy, lciedy 
okazuje si~ najbardziej naturalna, plodna i wr~cz heroiczna".5 

Bylby wi~ wsp61czesny konserwatyzm zapowiedzill kresu pewnej epoki 
w dziejach Europy - rozpocz~tej Wielkll Rewolucjll F rancuskll a zakon
czonej wielkll anarchill XX wieku? Bylby momentem zatrzymania si~ 
Europy w S1epym ~dzie ku Nowemu Rajowi, przyobiecanemu przez kilku 
ideolog6w, usilujllcych rozpoczllc wszystko od nowa? 

Jedno jest pewne. Powr6t konserwatyzmu potwierdza, i.e weuropejskiej 
kulturze jest zakodowany mechanizm obrOlUlY przeciwko naduZyciom, 
kt6re sarna wyprodukowala, istniejll wewn~trzne hamulce stawiajllce op6r 
zbyt daleko idllcym eksperymentom. 

Takim eksperymentem okazala si~ w swoich nast~pstwach mozofia 
racjonalistyczna, kt6rll Kr61 nazwie "waZnll, chociai nieslychanie niebez

4 Marcin Kr61: Puymizm. konserwatyzm. chrzeScijaiLJ'wo, w: Lad urajOlly,op.cit., s. 59-60. 
, Marcin Kr61: Cha'er'on i Greerw, op.cit., s. 55. 
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pieczn~ tej kultury przygod~". 6 Niebezpieczn ll - gdyz jej maksymalistyczny 
eel totalnego uPofZlldkowania swiata przeobrazi I si~ w uszc~sliwianie 
Swiata i czlowieka na sil~ . 

Dyskredytujllc utopijny racjonalizm, konserwatyzm sam naraZony jest 
na przeksztalcenie si~ w kontrutopi ~. Zastanowm y si~ bowiem, c:z.y 
wspolczesna Europa, opanowana przez totalny chaos z jednej strony 
i totalne ograniczenie z drugiej, jest w stanie ochronic swoj~ tOZsamosc? 
Czy moZliwe jest utwierdzenie idei czlowieka swobodnie i odpowiedzialnie 
formuj~eego swoj swiat, ktora przez wieki cale tworzyla fundament 
europejskiej cywilizacji? 

More lepiej prawd ziwej wolnoSci poszukae gdzie indziej? Na drugiej 
p6lkuli lub na Dalekim Wschodzie? Konserwatysta niech~tny jest jednak 
podobnym eksploracjom mimo, i:Z lubi - na ogol - podr6:i:e. I gdy inni, 
wlltpi~c w tworc:z.ll potencj~ Europy, uciekajll ku odleglym kulturowym 
sferom, on woli pozostac na chwiejnym, ale swoim - europejskim 
gruncie. Cnotll bowiem "dobrych Europejczykow" jest wiara w tworcze 
znaczenie kryzysow, jakie przechodzi Europa. Ci wszyscy, ktorzy Sll 
"e u r 0 poi" , c:z.yli dalekowzroczni, wiedz~, :Ze nie pierwszy to kryzys 
i zapewne nie ostatni. W tym tkwi paradoks i prawidlowosc europejskiej 
kultury, rozwijajlleej si~ w cillgiym napi~u mi~dzy rzeczywistosci~ a idea
lem, wyposazonej w obcy innym kulturom zmysl samokrytyki, ktory 
wielokrotnie doprowadzal j~ na skraj przepaSci, ale ktory jest jednoczdnie 
motorem tworczej aktywnoSci europejskiego ducha - niezaspokojonego 
w poszukiwaniu prawdy, wolnoSci i pi~kna. Kryzysy Sll wi~c nieodl:l,czne 
od tej kultury - otwartej dla wielu postaw, idei, wcillz na nowo okreslaj~cej 
swoj charakter. Przesilenia Sll niejako een~, ktoq Europa musi placic za 
swoj~ specyfik~, budowanll wedlug idealu wolnoSci i pluralizmu. 

Konserwatysta, szukajllC w tak formulowanej idei Europy potwier
dzenia, ii: mozliwe jest przezwyci~:Zenie wspolc:z.esnego kryzysu, zwraca 
jednoc:z.dnie uwag~ na t~ istotn~ eech~ europejskosci, ktora zapewniala jej 
trwanie mim o przenikaj~cych ji! antagonizmow. Jest n i ~ - gloszony przez 
Krola - k ons e rwa tyz m k u ltur y e u r o p ejs k ie j, c:z.yli ci~gle jej 
oscylowanie wokol kanonu norm zakorzenionych w tradycji antyczno
chrzeScijanskiej, silne do nich przywillzanie, a zarazem ustawiczna potrzeba 
ich weryfikacji. A inaczej - zasada "zlotego srodka", godzenie sprzeczno
Sci, tworcze przezwyci~:i:anie antynomii chaosu i ladu, stale obecnej w tej 
kulturze. Ta wlasnie zasada - wedlug konserwatysty - jest zroolem 
"niepewnej trwaloSci" dokonan europejskiego ducha, jest warunkiem 
osi~gania dynamicznej rownowagi pomi\;dzy sprzecznosciami dqzi!cymi 
europejsk~swiadomosc. Europa nie straci szans na wyzwolenie si~ 
z kryzysu, jezeli zachowa wiernosc swojej konserwatywnej zasadzie, 

• Marcin Kr61: wzek Kolakowski i zmierzch jiiozojii racjonaiislycznpj, "Zeszyly Ulerackie" 
nr 3, r. 1983, s. 50. 

30 - ZN AI( 233 

http:tworc:z.ll


ZOARZENIA - KSI.6tKI - LUOZIE 

omaczajllcej dochodzenie do sensu r6i:norodnoSci 8wiata poprzez stale 
odnoszenie si~ do utrwaIonej przez wieki hierarchii wartoSci. Bowiem 
skrajny chaos i skrajny lad - zaprzeczajllCC wartoSci pluralizmu i tolerancji 
- w rownym stopniu zagraiajll idei Europy, jak i 8wiatu pojmowanemu na 
spos6b konserwatywny. 

Byloby moZe to poszukiwanie "Iadu utajonego" jeszcze jednll 
postacill utopii, humanistycm~ mrzonkll 0 klasycznej harmonii swiata, 
gdyby nie osadzenie owych rozwai:aIi w konkretnej rzeczywistoSci i okrci
lenie systemu konkretnych wymagari wobec jednostki 'd~cej do intelek
tualnego opanowania iwiata. Obszarem, na ktorym stale dokonuje si~ 
praca przezwyci~i:ania sprzecznoScl jest k u I t u r a - szczegolnie dla intelek
tualisty 0 konserwatywnych predylekcjach. Dna to - Vi rozumieniu swoiScie 
konserwatywnym i zarazem bardzo indywidualnym - stanowi dominujllcy 
motyw ksilliki Marcina KI61a, konsekwentnie rozwijany na przestrzeni 
kolejnych esej6w: poCZllWSZY od programowego ni~jako rOzwaZania 0 sen
sk hislorii, skoriczywazy na dwu niernal intymnych szkicach zamkni~tych 
w dyptyku Dam ; iwiDl. 

Charakter kultury - pojmowanej jako obszar posrcdni mi¢zy chaosem 
a ladem - jest dla KI61a zapewnieniem, Ze podejmowane na tym gruncie 
wysilki przekroczenia absurdalnoSci iycia i ludzkiej slaboSci nie przerodzll 
si~ w skrajne stanowiska. Obca mu bowiem jest zarowno maksymalistycz
na postawa -proroka, jak i minimalistyczna postawa sceptyka - obie 
z pozycji biegunowo odmiennych odmawiajllce wartoSci realnie istniejllce
mu swiatu. Negujllc millenarystycmy pogl~ 0 celowoSci historii i kwes
tionujllc pogl~ sceptycmy 0 bezsensie lu4zkich wYsilk6w, Kro! upatruje 
powolanie i ocalenie czlowieka w procesie wsp6ltworzenia kulturowej 
tradycji, Illc74cej terainiejszosc z przeszioScill i przysz1oScill. Kultura - jato 
dziedzina stale powracajllCych pytan egzystericjalnych 7 - dostarcza pewno
Sci, ii "sens, jaki vi swobodnym akcie nadajemy swiatu, nie jest jui tylko 
dowodem naszego chwilowego triumru w walce z chaosem, ale pada na 
ziemi~ od stuleci uprawianll i moZe bye, po pierwsze, sprawdzony, po 
drugie zaS - potwierdzony".· Jest zatem uczestniczenie w kulturze moi
liwOSciIi unikni¢a zludzen i bl¢ow odosobnionego umyslu - uciekajllcego 
w srer~ metafizyki, b~i w wynioslll samotnosc wlasnego ,ja". Precyzujllc 
sw6j punkt widzenia, Krol ustala specyficznie konserwatywnll definicj~ 
kultury: "Kultura rozumiana jako koSciol dla uczuc religijnych, jest tym 
dokladnie obszarem, na kt6rym wielomacmosc swiata przybiera pozytyw
ny sens, w kt6rego obr~bie mieszcZll si~ zar6wno wysilki wznosZllce 
cziowieka do transcendencji, jat i balast empirii, chaosu, nie pozwalajllcy 
wzleciee mu zbyt wySOkO".9 

Jakie pokrewne duchowo jest to uj~e pogilldom Stanislawa Brzozow

, Por. Daniel Bell: Powr6/lQcnun? "Zoo." or 346, wrzcsiCD 1983, s. 1380. 
• Marcio 	Kr61: 0 Nnsie his/orU, w: Lad u/ajony, op.cit., S. 8. 


Marcio Kr61: kwo/ucja FranCIUM ilajemnica, op.cit., S. 109. 
I 
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skiego, ktory dzieje ludzkoSci utrwalone w kulturze nazywal ..niezaprze~ 
czaln~ i ostatecznll rzeczywistoSci.ll k 0 n k ret n ll: w nich to - twierdzil 
czlowiek styka si~ z tym, co jest pozaludzkie i swoje przeznaczenie 
stwarza". Pisarstwo Marcina Kr61a przenika ta sarna , ,w 0 1 a k u l't u r y", 
kt6rll Brzozowski przeciwstawia .. deprawujllcemu i usypiajllcemu mitowi 
nieustannego, automatycznego post~u", widzllC w niej jedyne zr6dlo 
tworczego wysilku, zdolnego formowac ten .. bezzasadny, chaotyczny 
i grzeszny swiat .... o I podobnie jak Brzozowski i wielu innych ..bons 
Europeens", Krol utozsainia OWll dllZnoSC do swiadomego przeksztalcania 
.. chaosu empirycznoSci" z zasadll kultury europejskiej, z idell Europy. 

Czy jednak szukajllc w kulturze szansy na zachowanie tozsarnoSci 
Europy, a tym samym szansy na utwierdzenie sarnoswiadomoSci wsp61
czesnego Europejczyka, nie wchodzimy w idealistycznll pulapk~? PrzecieZ 
uczestniczenie w kulturze, czyli efektywne wlllczenie si~ w pi-oces po
rimaiania tw6rczych wysilk6w ludzkoSci, stawia tak wysokie wymagania, 
Ze nie kaZdy - mimo dobrej woli - moZe stan~ w rz¢zieswoich poprzed

. nik6w. Bylaiby wi~ idea Europy dos~na tylko dla: tych nielicznych, 
ktorzy -- obdarzeni dostateczn'l wraZliwoScill, inteligencj'l i talentem 
potrafi'l sprostaC systeinowi wymagaJi, jakim jest kultura? BylaZby wi~ 
Europa tylko elitam'l .. respublica litteraria", idealnll wsp61not'l uczonycb 
i artystow swiadomycl) jej dziedzictwa, wiemych jej wartoSciom? 

Krol rozwaZa dylemat .. umasowienia" elitaryzmu. Jest to w istocie jego 
ideal, kt6ry niewiele jednak rna wsp61nego ze zjawiskiem tak zwanej 
"kultury ·masowej" - jeszcze jednym wlltpliwym wynalazkiem naszych 
czas6w, nieudanym dzieckiem rozwijajllcej si~ demokracji. JeZeli mySl 
o .. umasowieniu" elitaryZmu, podniesieniu do kultury w miar~ szerokich 
krrrgow ludzi rna sens, to dlatego, Ze osadzona jest w systemie, ktory 
zaklada wiar~ w jednostk~ i wrodzon'ljej d¥nosc ku wyzszym wartoSciom. 
Jest to przekonanie tylez konserwatywne, co demokratyczne - l'lczy 
w sobie bowiem konserwatywnll id~ elitaryzmu, wynilcaj'lC'l ze swiadomo
Sci wielorakiCh mankamentow i ograniczen natury ludzkiej i jednoczeSnie 
demokratyczn'l - Tocqueville'owsq - ide~ "r6wnoSci szans" dla tych 
wszystkich, kt6rzy pragn'l doskonalenia si~; ktorzy swiadomie podejmujll 
proby .. usensowniaj'lcych swiat a:ktow tworczych". 

Przykladu, iZ moZliwe jest pogodzenie kultur}, elitamej z kulturll 
otwart'l, dostarcza K(610wi doswiadczenie Amefyki, gdzie szuka on 
- wzorem swojego mistrza Tocqueville'a - rozwillzan dla pogr;p;onej 
w kryzysie Europy. W specyfice amerykanskiej mentalnoSci Keol majduje 
trzecie rozwi'lZanie dla czlowieka pragnllcego uczestniczyc w kulturze. 
Mi¢zy elitaryzmem a .. pop-kul·turll" spoleczenstw masowych dostrzega 
on obszar posredni - ksztaltowany przez skrajny indywidualizin l'lcz'lCY si~ 
z ,,najdalej posuni~t'l potrzebll wsp61uczestniczenia; poznawania swiata 

I. Stanislaw Brzozowski: Lqenda Mlotkj Polski, LwOw 1909, s. 10,20-21. 
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poprzez innych, patrzenia na rzeczywistosc oczami wsp6lnymi, cieszenia si~ 
przeryciem zaposredniczonym". II Droga ta - wyrainie zbiema z dllzeniem 
europejskiej awangardy do wtopicnia si~ kultury w rycie - jest 0 tyle wai:na 
dla czlowicka znui:onego coraz to nowymi cksperymentami, i:e opiera si~ 
nie na utopijnej wizji odrodzonego przez sztuk~ swiata, lecz na poczuciu 
wsp6lnoty w czlowieczenstwie, w jcdnoczllcych odruchach spontanicznoSci, 
w bezintercsownym wsp61dzialaniu do uczuc wyzszych nad nie dajllCll si~ 
zaakceptowac rzeczywistosc. 0 tym, jak wielkll wartosc moi:e miei 
wspOltworzenie, wsp61uczestniczenie dla czlowieka poszukujllcego swojej 
tozsamoSci, zaSwiadcza r6wniez doswiadczenie narodu, kt6remu dane bylo 
na nowo pojllc znaczenie slowa "solidamosc". I jei:eli zaufac Martinowi 
Buberowi, przyszlosc nalezy wlasnie do czlowieka wsp61odczuwaj llcego 
po upadku filozofli indywidualistycznej i przeczuwanym przez niego 
bankructwie ftlozofli kolektywnej.12 

Czy stara Europa - przej~ta idcll czlowieka odosobnionego - przcjmie 
lekcj~ nowego swiata? Kr61, konfrontujllc rozwazania dotYCZllCC kultury ze 
~awiskami spolecznymi, widzi szan~ na przelamanie europejskich pro
blemow jedynie w ewolucji ku spoleczenstwu, kt6re - wykorzystujllc 
demokratyczne prawa - potrafi sarno organizowac si~ na zasadach 
prawdziwej partycypacji, samorZlldu i wsp6lodpowiedzialnoSci. Znajdujllc 
jedyne pozytywne wyjscie - wyjScie oczywikie posrednie - w "ruchu 
zmierzajllcym do oddania jak najwi~kszej wladzy w r~ce niezalei:nych 
jcdnostek, stowarzyszajllcych si~ w konkrctnych cclach spolecznych", 13 

Kr61 jeszcze raz potwierdza swoje duchowe pokrewienstwo z wielkim 
Alexisem de Tocqueville'm, kt6ry juz 150 lat wczd niej glosil, i:e bez
pieczenstwo naszej cywilizacji zalezy do umiej~tnosci stowarzyszania si~, 
czyli "sztuki zbiorowego dllzenia do celu wspolnych pragnien".14 

Co jednak rna robic ktos, kto nalei:'lc do Europy realnej w wymiarze 
geograficznym, nie nalezy w rZ~Czywistosci do tego organizmu, ktory 
rozwijajllc si~ konfli ktowo, rozwija si~ jcdnak w miar~ harmonijnie, rna 
moi:liwosc odradzania si~ z kryzys6w? Jak porownywac "wspolnot~ 
wydziedziczonych" z " wspolnotll podniesionych do rownosci"? 

Oto wai:ny dylemat, kt6rego wyrazem jest ostatni - jaki:e piykny - esej, 
zatytulowany Powrot do domu - utrzymany w stalym dla cseistyki Kr61a 
napi~ciu mi~dzy uniwersalizmem a polskoScill. Mnie jednak nie chodzi juz 
o to, jak polllCzyC to, co europejskie i narodowe. Zgadzamy si~ coraz 
~Sciej, i:e ta opozycja jest pozoma, jedno nie wykl ucza drugiego, a wr~cz 
przeciwnie - w planie duchowym "narodowosc" i "uniwersalizm" wzajem

11 Marcin Kr61: Nowy j..,ial, op.ciL, s. 153. 

12 Par. Witold Gombrowicz: Dziennik (1953-1956), Paryi; 1971, s. 32. 

u Marcin Kr61: 0 demokracji w Europie, op. ciL, s. 42. 

14 Alexis de Tooqueville: 0 demokracji ... Am/!Tyce. Przel. M. Kr61, Warszawa 1976, s. 346. 
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rue si~ do.pelniaj'l. Dylemat nabiera o.stroSci, gdy pytamy, jak OOnaIeze 
Euro~ w tej, a nie innej rzeczywisto.sci; jak hic el nunc zaznaczyc S1No.j'l do 
Europy przynaIcino.sc? . 

oto. parad o.ks. Z tej zupelnie ruerzeczywistej, ducho.wej l'lczno.Sci 
z Europ'l rOOzi si~ najgJ~bsze mo.Ze zrozumienie jej istoty. Z przymusowego. 
dystansu wyrazistszy staje si~ sens tego. wielo.ksztaltnego. swiata, ktory 
gdy jest si~ tam w srOOku - sprawia wraienie o.grornnego chaosu. Euro.pa 
staje si~ no.rm'l, ktor'l chcialoby si~ sto.so.wac, wdro.zyc do. rzeczywisto.Sci 
tak o.bcej zasado.m, do. ktorych zdo.laIismy - jako. narOd - przywykn'lC 
przez o.statnie dziesi~c wiekow. 

Jestem przeswiadczo.na, ie tym wi~ksza b~dzie szansa na utwierdzenie 
naszej to.zsamo.Sci, im bardzicj b~dziemy o.Po.wiadac si~ po stro.nie tych 
warto.Sci, ktore nie daj 'l si~ OOI'lczyc 00 idei Europy. Wiado.mo., Ze jest to 
zadanie trudne. Tak trudne, jak wysilek budo.wania swo.jego. miejsca 
w s.wiecie. Ale dla poszukuj'lcej jedno.stki, czyli dla Europejczyka par 
excellence, jest to. wysilek IDQZliwy. 

Kadmo.sowi, promo. Po.szukuj'lcemu swej sio.stry Euro.Py, Pytia 00
powiedziala: "Idi i zbud uj miasto.". Bo. OOnaleze Euro.P~, to. znaczy 
zbudo.wac j'l - zbudo.wac w sobie. 

Anna Baranowa 

W OBRONIE POLITYKI 


"Praca ta rna w zasadzie charakter o.pisoWo.-Po.rz'ldkuj'lcy. Ma to bye 
proba reko.nstrukcji eto.su i stylu myslenia anglo.saskich liberalow, poprzez 
o.pisanie kilku najwybitniejszych jego. przedstawicieli. Jest to. wi~c praca 
pisana z dystansu histo.rycznego., z Po.zycji o.bserwato.ra, ktorego. interesuje 
wyl(lcznie wieme o.pisanie do.minuj'lcej wowczas filo.Zo.fii Po.lityki i intencji, 
jakie przyswiecaly jej tworco.m" - deklaruje Pawel Spiewak we wst~pie do. 
swo.jej ksi'lili, ktorej maszyno.pis, o.patrzo.ny roboczym na razie tytulem 
Barbarzyncy i liberalowie, leZy wlasnie przede mn'l. Czy rzeczywiScie jest 
o.na jedynie such'l relacj'l pogl'ldow po.wo.jennych, anglo.saskich liberal ow? 
Czy jest co najwyiej, jak sugeruje auto.r, anaIiz'l porownawcZOl ich 
swiato.Po.gl'ldo.wych prefcrencji, wybo.row pewnych warto.Sci i porownania 
ko.n sekwencji, Jakie te wybo.ry wywo.luj'l w po.szc:zeg6lnych ko.ncepcjach 
politycznych? 

Mo.Ze takie wlaSnie byiy zamierzenia autora, ale ksi'lzka, 0. ktorej pis~, 
znacznie te zamierzenia przekracza. Co. wi~ej, nie jest to. praca jedynie 
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egzegetyczna, jak deldaruje Spiewak, choe niezwykl~ dokladne rekonstruk
cje pogl~dow Isaiaha Berlina, George'a Orwell a czy amerykanskich 
konserwatyst6w lat czterdziestych zajmuj~ w niej zdecydowanie duzo 
miejsca, a autora, podejrzewam, nie interesuje .. wyl~cznie opisanie domi
nuj~cej wowczas filozofri polityki i intecji, jakie przyswiecaly jej tworcom". 
I dobrze. I swietnie si~ stalo, dzi~ki temu bowiem praca Pawla Spiewaka 
zyskala zupelnie nowe walory. 

OCzywiscie jest rzec~ niezwykle cenn~ przybliZenie polskiemu czytel
nikowi mysli postaci manych, choe tak naprawd~ w polskim iyciu 
umyslowym nieobecnych jak Berlin czy Orwell, czy tei zupeloie niemanych 
i nieobecnych jak John Hallowell czy Eric Voegelin, ale jeszcze ciekawsze 
jest osadzenie tych postaci w Swiatowym krajobrazie politycmym po II 
wojnie swiatowej, ukazanie wspolczesnych, i&totnych podzialow i w tym 
kontekScle, poprzez pogl~dy reprezentantow, przedstawienie miejsca i roli 
wspolczesnego libetalizmu. Cenna jest talci:e proba obiektywizmu autora 
w relacjonowaniu cudzych pogl~dow, ale jeszcze cenniejsze ~ wyraine tych 
pogl~ow oceny, dzi~ki ktorym ksillZka nie jest mniej lub bardziej 
ciekawym sprawozdaniem, ale jest talci:e dialogiem, jaki autor prowadzi ze 
swoimi bohaterami. 

M6wilj,c w jednym zdaniu, jest to ksillZka 0 poc~tkach nowej epoki 
politycmej, epoki, ktora liczy sobie zaIedwie lat kilkadziesilj,t i jest 
wynikiem zupelnie swieiych, dwudziestowiecmych doswiadczen. Jest wyni
kiem wyczerpywania si~, dziedziczonej po rewolucji francuskieJ, zasad
niczej polaryzacji postaw politycmych, opcji ideowych, ktore nadawaly 
ton, i wokol kt6rych obracalo si~ iyciepolitycme XIX i duzej cz~ XX 
wieku. Jest wynikiem wyczerpywania si~ podzialu na prawic~ i lewi~ bez 
wzgl~du na to, co poj~ia te maczyly w rozmaitych kontekstach dziewi~t
nastowiecmej i dwudziestowiecznej historii. KsillZka Spiewaka pokazuje 
wyrainie, w ktorym momencie schemat ten stal si~ anachronicmy wobec 
zachod~cych zupelnie nowych zjawisk. 

Pierwsze jask6lki pojawily si~ w zachodnich srodowiskach intelektual
nych pod koniec lat trzydziestych, a na przelomie lat czterdziestych 
i pi~Cdziesilj,tych ,stalo si~ jasne, Ze oto zaistniala w Europie nie tylko nowa 
forma ustrojowa, ale Ze towarzyszy jej nowy typ umyslowoSci, stylu 
myslenia, slowem, Ze powstala nowa rzeczywistosc, b¢lj,ca zagroieniem 
i wyzwaniem dla Swiata kultury europejskiej a tym samym dla tradycji 
europejskiej polityki. 

Od tej chwili os tradycyjnych podzialow politycznych zac~la si~ 
zdecydowanie przesuwac. Coraz bardziej zac~ly bye istotne podzialy 
biegnlj,ce poprzez partie, stronnictwa, ugrupowania, mniej - same romice 
mi¢zy partiami. Granica rozdzielaj~ca wrogie obozy zaczynala si~ ukladae 
w zupelnie innym obszarze. Spiewak okreSIa ty grani~ w swojej ksiCli:ce na 
rome sposoby: jako grani~ mi¢zy dwoma zasadniczymi typami umys
10woSci, mi¢zy typem umyslowoSci sceptycmej- i dogmatycznej, ewolucyj
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nej i konstruktywistycznej, liberalnej i mesjanistycznej, mi~zy umyslem 
otwartym i umyslem zamkni~tyro; jako grani~ mi~zy dwiema rzeczywis
toSciami, mi¢zy swiatem jedynie slusznej prawdy a swiatem prawdy 
odoajdywanej mi¢zy sprzecznoSciami, w dialogu, krytyce, kompromisie, 
mi¢zy rzeczywistoSciIi wlasnych wyobraien, gdzie logika rzlldzi faktami, 
a rzeczywistoscill realnll, gdzie logika faktom sluzy. 

Istota jednak tego nowego, wspolczesnego podzialu politycmego tkwi 
jeszcze w czymS innyro. Oto jedna ze stron stanowi zagroi:cnie dla samej 
polityki. Polityki, jako dzialalnoScl majllcej na celu organizowanie spolc
czenstw, fonnowanie wladzy i dlatego wlaSnie dzialalnoSci, polegajllcej na 
uwzgJ¢nieniu roi:nych interesOw i system6w wartoSci. Polityki, jako 
dzialalnoSci fonnujllCCj rzeczywistosc, ale wobec tego dzialalnoScl li~j 
si~ ze zmiennoSciIi tej rzeczywistoSci, akceptujllCCj fakty, kt6re majll w niej 
miejsce i zakladajllcej nieprzewidywalnosc zachowan ludzkich. Polityki, 
jako dzialalnoSci, ktora rna na celu rozszerzenie wplyw6w, terytoriow czy 
imperiow, ale w zwillzku z tyro zakladajllcej istnienie przeciwnilea i uwzgl~
dniajllcej jego istaienie w przyszloSci. 

"System totalny mosi talc pomySlanli polityle~ - pisze Spiewak w swojcj 
ksilli:ce - najpierw w sferze stosunleow wewn~trznych. potem ~wn~trznych. 
W olcresie przejSciowym posluguje si~ tradycyjnymi technilcami politycz
nymi, poniewai: ze slaboScl nie moZe ujawnie swoich wszystkich celow. 
Demokratycmi politycy okazujll si~ bezsilni wobec totalitamych polityleow, 
gdyi: ci ostatni lamill ustalone umowy i reguly gry nie z cynizmu, ale dlatego, 
i.e nie uznajll innych, niz przez siebie zdefmiowane wartoSci, traktujllc system 
wartoSci nawet partnerow jalco bl~ny a przeto wrogi". 

Faszyzm nie jest makiawelizmem, choe posluguje si~ wywodZllcymi si~ 
z tzw. tradycji makiawelskiej srodkami. Polityk totalitarny odrzuca 
moi:liwosc mi¢zynarodowego arbitraiu czy uznania racji przeciwnika. 
bowicm moZe przyjlle tylko te wartoSci, ktore sam tworzy. Totalitaryzm, 
choe posluguje si~ burleeanslell zasadll roztropnoSci i uznajc Ieoniecznosc 
godzenia zasad z o~olicznoSciami, chce stopniowo m iesc polityle~. climinu
jllc czy podporzlldkowujllc sobie te sily, Ietore sleazujll si~ na zawieranie 
kompromisow, wymuszajll ostroi:nosc i realizm. Chce to osillgnllc uzys
kujllc pelnll leon trol~ nad rzeczywistoSciIi. DllZy do wszechpanowania. 
Polityka jest wi~ w tyro wypadku nie tylko technologill przejmowania 
wladzy, ale jest takze technologill unicestwiania samej polityki. I temu 
wlaSnie zagroZeniu trzeba si~ bylo przeciwstawic w pierwszej kolejnoSci. 

Praktyka polityczna ufonnowana przez caly wiek XIX i dUZll cz~ 
wieku dwudziestego zepchn~la mySlenie politycme do spraw codziennych 
taktyk, technik, strategii, jako zc zgoda co do pryncypi6w dawno juz 
zostala ustalona. W tYro swiecie nie trzeba bylo pytae 0 sens polityki, 
o zakres jej oddzialywania, 0 jej cele i Srodki, jakich uzywa. Tutaj wszystko 
bylo jasne od dawna. Uczyla si~ przede wszystkim najszerzej rozumiana 
przynalei:nosc partyjna i ona oddzielala przeciwnikow w ramach ustalo
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nych regul gry, ustalonego j~zyka, symboli, etykiety. I oto w ten swiat 
wtargo,!1 nowy przeciwnik i ui:ywaj,!c podobnego j~zyka, symboli, etykiety 
rozpocZllI zupelnie now'! gr~ - gr~ 0 wszystko. Trzeba wi~ bylo 
przeformulowae plaszczym~ sporow, a zeby to uczynie, nale:ialo si~go'lc 
do politycmych imponderabiliow. Tu bowiem, w sferze metapolitycznej 
widac romia: istotne, tu moma latwo zauwaZyc zagroZenia, tu moma 
ufonnowac szyki obronne. 

Szybko okazalo si~, Ze romice programow S'l drugorz¢nej natury 
a patronuj,!ce im ideologie poli tyczne nie wykluczaj,! si~ wzajemnie, Ze nie 
jest tak trudno bye liberaIno-konserwatywnyrn socjaIistll, i Ze to okreslenie 
nie jest wcale antynomiczne a calkiem realne i moZliwe. Tradycyjne 
ideologie i towarzyszllce im programy coraz bardziej wytracaly sw'l 
ostrosc, moderowaly si~ wzajemnie, ai: doszlo do tego, Ze w swojej istocie 
chronily wartosci, ktore byly akceptowane przez wszystkich. I w tyro 
kontekscie w jednym szeregu moma ustawie liberala Berlina, socjalist~ 
Orwella i wspolczesnych konserwatystow amerykanskich, gdyz w sprawach 
zasadniczych wszystko ich I'!czy: obrona polityki w ramach dla niej tylko 
przeznaczonych, obrona wolnoSci i obrona Europy przed zalewem bar
barzynstwa. Wszyscy oni stojll w jednym szeregu wspolczesnego liberaIiz
mu, ktorego przeciwienstwem jest totalitaryzm we wszystkich swych 
barwach i odcieniach. (W tyrn miejscu trzeba zwr6cic uwag~, ze w ksiCI:ice 
Spiewaka takie wlasnie rozumienie liberaliimu mieszane jest z klasycznymi 
znaczeniami tego terminu, co wprowadza pewien chaos poj~iowy). 

Nie maczy to jednak, Ze liberalowie czasow dzisiejszych nie roZoi,! si~ 
mi~dzy sob'!. W ksi,!Zce Spiewaka znaleic moma tych raZoic wiele, moma 
przesledzic wiele dyskusji dotYCZllcych zarowno podstaw ontologicznych 
poszczegolnych koncepcji, jak i konkretnych rozwi~n programowych. 

Jest wi~ liberalny liberal Berlin, wedlug ktorego nie poza istnieniem 
bliiniego nie jest w swiecie politycznym pewne i niepodwai:alne, a zatem 
"demokracja, wolnosci obywatelskie, mechanizmy gospodarcze maj,! prze
de wszystkim sluzyc ekspresji czlowieka i przez stopien zaspokajania tego 
celu SCl oceniane. Wolnosc rna sluZyc jednostkom. Nic nie jest tu swi~te po
za samll zasad ll sprawiaj ,!q, Ze poszczegolni ludzie drogll pokojowll, drogll 
kompromisow dochodZll swoich praw" - pisze w swojej ksi'!zce Spiewak. 

Jest liberal socjalistyczno-konserwatywny Orwell, ktory, nie troszcZllc si~ 
o spojnosc w widzeniu swiata, bierze z socjalizmu, konserwatyzmu 
i liberalizmu to, co uwaza za slusme. Z jednej wi~ strony uwai:a, Ze 
niezb~dne jest pewne "minimum liberalne" jak pluralizm, swoboda wypo
wiedzi, wolnosc zarowno od wladzy politycmcj jak i od opinii publicznej. 
Z drugiej strony z konscrwatystami I'!czy go przekonanie, Ze sens ludzkim 
poczynaniom nadaj,! Dormy istniejllce obiektywnie, ponad czlowiekiem 
i ponad politykll. Z trzeciej wreszcie strony uwa:ia, ze normy te i wartosci, 
niesione do tej pory przez formacjll chrzeScijanskll, winny zostac podj~te 
przez ruch socjalistyczny - nowll formacj~ duchow,! Europy. 
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S'l w kOIicu liberalowie konserwatywni w postaciach amerykanskich 
neokonserwatystow. Dla nich "najwainiejsze jest przekonanie 0 istnieniu 
obiektywnego moralnego porzqdku opartego 0 podstawy ontologiczne". 
Uwaiaj'l wi~c, ze tylko czlowiek wolny jest w stanie, poprzez racjonaln'l 
analjz~, odnajdywae optymalne rozwi'lZallia problemow rzeczywistosci, 
ktore bylyby odbiciem boskiego ladu moralnego. "Zmiany i reformy 
'spoleczne -- twierdZll - powinny bye inspirowane niezmiennymi zasadami 
moralnymi, stanowi~cymi 0 toisamoScl wspolnoty narodowej i kultury 
zachodniej". 

Romic jest znllcznie wi~ej . Rome S'l pogl'ldy bohaterow ksil!zki 
Spiewaka na fundamentalny problem liberalizmu, jakim jest wolnosc; 
zupelnie odrnienne a czasami wr~cz wylduczaj'lce si ~ wzajernnie Sll konklu
zje programowe (tu daje 0 sobie mac socjalizm Orwella i konserwatyzm 
Amerykanow); roma jest wreszcie postawa wobec podobnie przeciez 
ocenianego totalitaryzmu (00 in telektualnego obnaiania przez Berlina 
zagroien, jakie ze sob 'l niesie, do antytotali tarnej krucjaty duchowej 
neokonserwatystow). Wszystkie te roinice wychwytuje Spiewak w swojej 
ksillzce i sygnalizuje tym samym g10wne linie dyskusji, jakie maj'l 
i zapewnc miee b¢'l rniejsce w obozie dzisiejszego liberalizmu. 

Na zakonczenie nasuwa si~ pytanie: jak wielka jest sila wspolczesnego 
liberalizmu w obliczu zagrozenia? ezy jest on zdolny r<;>zstrzygn'le te 
zmagania na swojl! korz)'sc, czy tez ulegnie pod naporem przeciwnika? Na 
te pytania w ksillice Spiewaka nie rna wyrainej odpowiedzi. Jest co 
najwyzej nadzieja, Zc ta batalia 0 wolnose, 0 poli tyk~, 0 Euro~ zostanie 
wygrana, za czyrn przemawiae rna fakt, ii: coraz powszechnicjsze wydaje si~ 
bye takie wlasnie rozumienie IiberaIizmu,jakie formuluje Spiewak w swojej 
ksil!zce, liberalizmu jako tendencji ponadpartyjnej i ponadideologicznej , 
jako pewnego minimum, bez ktorego polityka staje si~ niemoiliwa, a iycie 
przeradza si~ w koszmar, jako zespolu wartoSci i pogll!dow przeciw
stawiaj'lcych si~ zalewowi nowego barbarzynstwa. 

Damian Kal barczyk 

Ksi~a Paw!a Spiewaka Barbarzyncy j [iberalowie, k.l6rej dolyczy powyzsze 
om6wienie, do dzisiaj (grudzien 1989) czeka na swego wydawcc; _ 
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POLSKI KOMPLEKS NIEWOLI 


lui; si~ rna pod koniec cywilizacji tworzonej przez narody. W Jedno
CZllcym si~ j~zykowo, gospodarczo i kulturalnie swiecie zacierajll si~ granice 
panstw i rodzi si~ nowa wspolnota biologiczna, ktora sprawi, :ie ludzkosc 
juz jutro ~zie ,jednym wielkim braterskim narodem". T~ zblizajllCll si~ 
epok~ jednej owczarni poprzedzajij tez inne znaki, mowillce, :ie juz bliskie 
jest krolestwo - bye mo:ie Ducha Historycznego - na Ziemi: ,,1m blizszy 
jest rozpad narodow, jako struktur przestarzalych, hamujllcych zagadkowll 
i przerai:ajllCll ewolucj~, tym intensywniejsze zachodZll procesy jonizacji 
wewnlltrz narodow, tym wyzsze rodZll si~ temperatury wewn~trzne i ze
wn~trzne, tym tragiczniejsze . stajll si~ zderzenia oraz tarcia tych czllstek 
zwane przez nas wojnami, rewolucjami albo powstaniami". 

W czas wigilii nowej epoki wprowadza nas Tadeusz Konwicki juz na 
samym pocZlltku powidci Kompleks polski. I Narrator, patrzllc z wysoka, 
z jakiegos kosmicznego obserwatorium na swojll planet~, odczytuje jej czas 
historyczny na chronometrze, ktory mowi, :ie ad wen t dobiega konca. 
Teni.e sam narrator, legitymujllCY si~ n...zwiskiem autora, w mrowy 
wigilijny dzien staje si~ uczestnikiem narodowego misterium. Choe bowiem 
potrafi wzniesc si~ na wyzyny, z ktorych zacierajll si~ kontury panstw 
i narodow, choe dana mu jest profetyczna swiadomose nieuchronnoSci 
procesow integracyjnych, to sam wrosni~ty jest gl~boko w gleb~ pewnego 
konkretnego narodu. 

Naroo ten zmierza jak inne drogll ewolucji, jak inne w1llcza swojll 
struktur~ w struktury szersze, tracllc powoli sWll odr~bnosc - ale rue 
dlatego jest narodem tragicznym. Jego tragizm polega na tym, :ie nie zdllzyl 
si~ jeszcze jako naroo zrealizowac, nie dane mu bylo w pelni dojrzeC, gdy 
oto nadchodzi czas grozllcy mu przedwczesnll Smiercill. Nie mo:ie bowiem 
rozwin'lC si~ naroo, pozbawiony wolnosci - nie tylko suwerennosci 
politycznej, lecz taki.e wolnoSci ducha. Dzisiaj, w przeddzien nowej epoki, 
epoki "wielkiego braterstwa narodow", gdy wolajll 0 wolnosc i otrzymujll 
jll nawet jakies archipelagi raf koralowych, czy ambitne powiaty, bo inaczej 
rue chcll wejsc do nowego krolestwa - istnieje naroo, ktory b¢llC zawsze 
gorliwym szennierzem "waszej i naszej" wolnosci,sam zostal jej po
zbawiony. Wola 0 nill wprawdzie, ale glos ten jakze jest cichy wobec 
krzyku obroncow status quo, jaHe slabe jest jego echo na swiatowym 
forum, gdzie rzlldzi prawo sensacji: "Teraz wolnosc dajll jak chleb. Na 
wielkim bazarze Narodow Zjednoczonych przydzielasi~ wolnosc kaidemu, 
kto chce. Kolorowi i monochromatyczni, garbaci i proSci, glupcy i mlldrzy 
wynosZll z Manhattanu wolnose garSciami, workami, kontenerami. Dajcie 
i nam, do cholery, powllchac wolnoSci" (s. 99). 

T . Koowicki , Kompleb polski • ..Zapis" or 3, lipiec 1977, Niezaleioa Oficyna Wydawnicza. I 
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Lecz to tylko jeden z planow tego dzicla - plan introspckcji narratora, 
obejmujllcy taue jcgo osobisty rachunek sumienia. Na planie narracji 
rozgrywa si~ wigilijne przedstawienie, uksztaltowane troch~ na wzor 
jasclek, troch~ wieczerzy wigilijnej: jest dzielenie si~ czyms, jest wspolne 
oczekiwanie czegos, jest aniol i czarne charaktery, brakuje moZe pastusz
kow, ale Sll za to przybysze ze Wschodu. Miejscem akcji jest W~rszawa. 

Czas akcJi jest symbolicmy w podwojnym maczeniu. Po pierwsze, 
podkres\a przelomowosc chwili dziejowej, a po drugie, wyzwala nalozonll 
na scmantyk~ religijnll, polskll jej konkretyzacj~, w ktorej wigilia BOZego 
Narodzenia jest wigilill wolnoSci., by wspomniee scen~ wi~ziennll w Dzia
dLJch cz. III. Uwi~ziona w k1asztorze Bazylianow mlodziez wilenska, choe 
rozmieszczona po roinych celach, zbiera si~ razem w wigilijnll noc, aby jll 
swi~cic we wspolnocie nacodowej nadziei. A coz lllczy osoby dramatu 
Konwickiego? - Wsp6lne, uparte oczekiwanie... w ogonku po zloto 
w sklepie jubilerskim. Juz to wystarczy, by zburzyc wznioslosc symbolu 
ale to jeszcze nie wszystko. Oto z nakladajllcych si~ na siebie wielu maczen 
symbolicmych czasu wigilii, wybija si~ to, ktore willZe si~ z wylozonll przez 
narratora teocill ewolucji ludzkoSci, okreSlajllCll czas terainiejszy, jako 
przeddzien ery wsp61noty biologicmej, tciumfujllcej nad wspolnotacni 
narodowymi. Pojawiajllce si~ w tej niby-szopce postacie tworZll przeciez 
model planetamej spolecmosci jutra: kapus "caly spowity w dZinsowe 
plotna", ktory wygillda na "rozkapryszonego panicza z paryskiego drug
store'u, alba wr~cz z Time Square na Broadwayu"; francuski student 
anarchista; "pani w za dUZej pelisie", kt6ra uspokaja czekajllcych, po
wtarzajllc, Ze w Anglii i Francji tei: Sll kolejki; pani Julia, wlaScicielka 'fermy 
hodowlanej, w kt6q wyposaiyl jll byly mllz, amerykanski miliarder; 
polsko-murzynskie maiZenstwo; Kojran z paszpoctem i wiZll amerykanskll; 
radzieccy gOScie, wsrOd kt6rych Konwicki odnajduje swego krewniaka 
z Wilenszczymy, gieroja socjalisticzeskawo truda; dziewczyna, z ktorej 
emanuje pierwiastek srOdziemnomorski. Czekajll na radzieckie pierScionki, 
ktorych "nie dowi0Zll", ale czekajll tez na cos jeszcze, jakis blizej 
nieokrdlony cud, choe nie bardzo wiadomo, na czym rna on polegae. 
Upactym czekaniem na towar tiumill w sobie oczekiwania, Jakie wzbudzic 
moze ten wiecz6r. Wspomnienie wigilii dziecinstwa jest dalekie jak bajka, 
a wigilia, z kt6rll czekajll w domu, i do ktorej zach~cajll zablllkanych 
funkcjonaciusze MO" jest juz tylko pustym rytualem. Panuje jakas 
niesamowita atmosfera oddalania si~ tych ludzi od ojczystego centrum 
i id~cego z nim w parze kryzysu wactoSci i bankructwa ideal6w mlodoSci. 
Wymowna jak wyrzut sumienia jest postac bemogiego Zebraka, bohatera 
z powstania warszawskiego, ktorego kikuty kiedys calowaly dziewcz~ta. 

Zebrana na tym planie reprezentacja przeobraionego dla przyszloSci 
narodu, demonstruje gotowosc wejScia w nowll er~ mi~zynarodowej 
kolektywizacji, ale jest to gotowosc okupiona ci~zkll chorobll, nie w peini 
juz uSwiadamianej awitacninozy: braku witaminy wolnoSci. WlaSciwe 
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wymiary zniewolenia pokazuje dopiero przytoczony list do Polski z "lcraju 
dalckiego", w kt6rym naroo dlawiony jest przez rezym, utrzymywany 
w agonalnym ruchu przez "magiczne Sllsiedztwo polnocnego mocarstwa" . 

Trzcci plan tego jakby narodowego misterium Konwickiego jest planern 
rctrospektywnym. Tworzq go przede wszystkirn dwa opowiadania, przed 
stawiaj'lce epizody z czasu powstania styczniowego. Opowiadanie pierwsze 
m6wi 0 nieudanej pr6bie wzuiecenia powstania w powiecie oszmianskim. 
Narracja prowadzona w drugiej osobie sluzy podkreSleniu zwi;v.ku, l'lczq
cego narratora z bohaterem: zwi'lzku tej samej zicrni rodzirlnej i tej samej, 
choe zapisanej pod r6Znymi datami, walki 0 nill. Gdy mlody wojskowy 
naczelnik oszmianskiego powiatu z ramienia Wydzialu Litewskiego RZlldu 
Narodowego, pulkownik Borowy, wydan y przez leSnika, bylego zeslanca 
na Sybir, odjeroza w asyscie Kozakow, przytroczony do chlopskiej fury, 
wtedy odczytuje z ust tego, ktory go wydal, pytanie: "Czy warto bylo?" 

To sarno pytanie pojawia si~ w drugim opowiadaniu. Traugutt zmierza 
do Warszawy, by objlle kierownictwo Rz4du Narodowego, w sytuacji, gdy 
powstanie chyli si~ jut ku upadkowi. Pojawia si~ to pytanie w slowach jego 
zony, przeczuwajllcej, i:e spotykajll si~ po raz ostatni: "Czy byl sens 
powstawania przeciw takiej sile ( .. .). Zdradzieccy wodzowie, glupi politycy, 
nicch~tne sobie warstwy narodu, a wsz~zie arrnia szpiegow. Czasern 
nachodzi mnie straszna mys\, i:e powstanie trwajcszcze tylko dlatcgo, gdyi: 
podtrzymujll je prowokatorzy ochrany ( ...). Scree lcrwawi, gdy wid~ 
codziennie kibitki wywo4 ce mlodziez na Sybir, gdy patrz~ na szubieniee 
z zamordowanymi m~zennikami". Traugutt od powiada: "Nie rna chyba 
innej drogi, Toniu. Nie rna innej drogi, jeSli nie cheemy znikczemniee, 
skarlee i umrzeC we wzgardzie innych ludow" (s. 162- 163). 

W tych obszernych dygresjach, mOgllcych stanowie odr~bne, samodziel
ne caloSci, Konwicki w1llcza jakby pami~ narodowll, aby w niej przez 
analogi~ znalezc wytlurnaczenie sytuacji wsp61czesnej i drogowskaz na 
zamglonych rozstajach dr6g wolnosci i niewoli. Ale imperatyw walki 
narodowo-wyzwolenczej nie jawi si~ w swej postaci bezwzgl~dnej, ukazany 
jest w takirn kontekScie, Ze traci sw'l kategorycmosc. I lam haslo walki 
o wolnosc, choe wypisane na sztandarach, nie bylo stuprocentowo pewne. 
Traugutt w obliczu uginaj'lcych si~ szubienic m6wi: "Nie rna chyba innej 
drogi ... ". "Czy warto bylo?" - jest pytaniern konczqcym litewski epizod 
powstanczy. Skoro odbierane z przeszloSci haslo bojowe nie brzrni czystyrn 
i pewnym d:lwi~kiem, to jaki:e dopiero dzisiaj, gdy "niewola stala si~ 
niewidoczna", ci~zka musi bye decyzja walki: ,,Jakis biedny naroo 
zachowuje si~ z pozoru naturalnie, slucha z czci'l swego hymnu, wybiera 
pariament, wysyla posl6w, zasiada w Radzie Bezpieczenstwa, jednym 
slowem post~puje jak kame niezawisle, suwerenne panstwo. I nikt nie 
widzi, i:e do plec6w przystawiono mu rewolwer, odbezpieczony rewolwer 
~siada albo i nie s4Siada" (s. 139). 

Tak, jak wizja przyszlosci nie przynosi otuchy, ani nie utwiercza 
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in tuicyjnej woli walki 0 wolnosc, tak i przeszlosc nie chce bye gwarantk'l 
sJusznoSci takiej decyzji. Ani pami~ dnia wczorajszego, ani profetyczna 
2l1ajomosc jutra nie pozwala przezwyci~zye tego po l sk i e go k 0 m pIe k
s u, jakim jest przechod7-4ca w histeri~ swiadomosc niewoli, ktorej towarzy
szy ci 'lgle ten sam chocholi taniec rozwagi , niepewnoSci, zoboj~tnienia. 

Narrator Konwicki, pisarz, znajduje jednak motywacj~ dla swego 
buntowniczego krzyku nie w plaszczyinie historycmej ale moralnej . Jest 
ni'l w wystarczaj'lcym stopniu obraz spoleczenstwa, ktore bezwlasnowolnie 
wst'lpilo na drog~ uniwersalizmu spolecznego, nie zaznawszy wczesniej 
narodowej, wi~c i indywidualnej ludzkiej wolnosci. I dlatego jego krzyk jest 
2l1akiem wiernoSci tym wszystkim m~zennikom i bohaterom z przeszloSci, 
ktorzy potrafili odromie trwanie od agonii i w imi~ zycia skladali z siebie 
ofiar~, a takZe 2l1akiem l'lc2l1oSci z tymi, ktorym nie dane bylo i jest zaznae 
wlaSciwego wymiaru czlowieczenstwa: ..Ch~ bye winnym wobec nie
2l1anych ludzi, ktorzy zatopieni w morzu anonim owosci wypelniaj'l 
zgrzebny czlowieczy obowi'lzek, ktorzy w mroku beznadziei zagradzaj'l 
swoimi kosemi drog~ potopom zla czasu albo historii, ktorzy w mozole 
i bolu rod Z'l mnie po to, Zebym krzyczal jak najglosniej, Zebym wyl do 
konca ziemi i do konca nieba, Zebym ocucil siebie i Boga" (s. 138). 

Kompleks polski ukazal si~ poza zasi~giem cenzury, tej nauczycielki 
powsci'lgliwosci, stramiczki rozumu dialektycznego, patronki sztuki stoso
wanej. Dopuszczaj'lc si~ tak Smialego eksperymentu, Konwicki pozostal 
sam na sam z iywiolem swej szczerosci, poza zasi~giem dzialania sil, ktore 
nie dopuszczaj'l do jego erupcji. lstnieje na szc~Scie nie tylko system 
zewnc:trznych zabezpieczen, ale rowniei pewien rodzaj wstydu, powsci'lga
j'lcego wybuchy szczerosci, czy tei okrywaj'lcego jej nagose odzieniem 
sztuki . Bo szczerosc bywa ienuj'lca, zwlaszcza w sztuce. Gombrowicz 
mowil, ie jako pisarz niczego nie l~ka si~ bardziej nii szczeroSci . 

Ale szczerose jest pokuS'l nierzadko mocniejsz'l od wstydu, szczegolnie 
gdy powsci'lgliwose stanie si~ bezwstydna. 

Szczerosc Konwickiego werbalizuje noszony w narodowej podswiado
mOSci kompleks niewoli. Kompleks taki jest - zdaniem niektorych 
dobry do zabawy, gry, dyskretnej aluzji, ale jego obnai:anie na serio staje 
siy ponurym duchowym ekshibicjonizmem, zagroieniem dla zdroWia psy
chic2l1ego. Nic wi~ dziwnego, Ze powieSe Konwickiego ukazala si~ poza 
zasiygiem dzialania tych sil, ktore strzeg'l rowniei: zbiorowego zdrowia 
psychicznego. Czy jednak owa strai: jest ai: tak potrzebna? Bo moZe 
Kompleks polski nie jest groinym wirusem, ale potrzebn'l szczepionk'l? 

Henryk Siewierski 1980 

245 



ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE 

CZTERDZIESCI LAT POZNIEJ 


W roku 1943 Artur Miydzyrzecki byl zolnierzem Drugiego Korpusu, 
kt6ry z oddzialami innych wojsk sprzymierzonych przerzucono do Halii. 
Za kilka miesi~ rozpocznie si~ szturm na Monte Cassino. Dokladnie 
w tym wlaSnie czasie ukazal si~ jego pierwszy tomik wierszy pt. Namiot 
z Kanady (opublikowany przez polskie wydawnictwo w Jerozolimie). 

Czytelnikowi w roku 1984, kiedy Wojna nerwDw Artura Mi¢zyrzeckiego 
dotarla do ksi~gani,· tytul tcgo tomiku musi niewlltpliwie kojarzye si~ ze 
stanem wojennym. Nie rna wlitpliwoSci: wiersze otwierajllce t~ ksillzeczk~ 
wprowadzajll nas w realia powstale po 13 grudnia 1981 roku. Jedne, jak 
rozmowa kontrolowana, godzina milicyjna i gluchy tele/on byly potocznymi 
doswiadczeniami wszystkich nieinternowanych i przebywajllcych w kraju 
obywateli PRL. lnne,chociaz Sll informacjami z kluczem osobistym, stajll 
si~ w wierszu metonimill sytuacji bardziej powszechnych: 

Nie doczekamy si~ Danieli w tym roku 
Czeslaw nigdy jui; chyba nie przyjedzie 
Krysia i Hania robill paczki w koSciele. 

Jednakze daty pod kolejnymi wierszami rozcillgajll t~ wojn~ nerw6w 
w czasie. Znajdujemy wi~ rok 1968, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976, 1977, 
1979,1981. I tylko pod wierszami powstalymi w roku 1982 nie ma daty 
powstania - tak jakby jej obecnosc, wobec tylu oczywistych reali6w, byla 
niepotrzebna i zb¢na. Albo jakby to puste miejsce pod wierszami, tak 
silnie zwililanymi z aunosferll roku 1982, mialo bye znakiem jakiejs wyrwy 
w czasie, wylomu, p~knj~a w kalendarzu historii. Ale Sll w tej ksillzeczce 
jeszcze inne daty - Slady wojny nerw6w nie zapisanej w zadnym z wierszy: 
"Oddano do skladania 28 I 1983. Podpisano do druku 28 IX 1983. Druk 
ukonczono w listopadzie 1983". Czytamy te wiersze w roku 1984 - a wi~ 
ta wojna nerw6w, liczllC od najwczdniejszej daty w tomiku Mi¢zyrzec
kiego, trwajuz 161at. A wi~ niejest to tylko stan wojenny ani rok 1981, 
ani Zaden z poprzedzajllcych go, lecz znacznie dluZsZY okres doswiadczen. 
Stan wojenny nie jest w tej ksiliZeczce precedensem historycznym i to 
najbardziej chyba odr6i;nia wiersze Mi¢zyrzecldego od utwor6w i tomi
kow wielu mlodych poetow. 

Przyjrzyjmy si~ zatem motywowi wojny w wierszach Micdzyrzeckiego. 
Ciekawe, i;e w wierszach z roku 1982 motyw ten pojawia si~ bardzo 
rzadko. Jest natomiast w utworach wczesniejszych. W wierszu Oema (z 
roku 1982) jest pami~ill 0 II wojnie swiatowej i zarazem dniem nam 
wspolczesnym, gdy "nie toczy si~ w Europie Zadna wojna". W wierszu I nie 

• Artur Mi¢zyrzeclU: Wojna nerw6w, Warszawa 1983, Czytelnik: 
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rna ciebie dawnego (z roku 1981) czytamy 0 "dlugiej wojnie w sercu", 
a w wierszach Apel oraz Zoslaw noreszcie (z tego samego roku) czytamy 
o niezakoriczonej jeszcze "wojnie przezytej" i 0 wojnie istniejllcej w .. szpar
galach legend we krwi", ktora dr~czy "ogrodnika wojennych sezonow" 
jak mowi 0 sobie bohater tego utworu. I dodaje: 

Na wojnie i po wojnie 

Wszystko jest jakie jest 


- a mysl t~ powtorzy jeszcze raz w wierszu pL Nie mieszajcie go do lego (z 
roku 1976). A wi~c realia tamtej wojny wypier'ane ~ teraz z pami~ci jako 
..annaly goryczy". Z kolei w wierszu Makolqgwa pojawia si~ "Ktos 
wykolejony przez wojenne okolicznoSci" a w tytulowym utworze (z roku 
1981) wojna okazuje si~ zjawiskiem Natury ( .. Pies prowadzi jll z kotem, 
niedZwiedz z OSll") - trwa zatem w niej nieustannie, tyle Ze bez aresztow, 
obwieszczen, internowan i dekretow. Oto glowne konteksty tytulowej 
metafory tomiku Mi~dzyrzeckiego. Sprobujmy zatem wydobyc jeszcze 
bardziej szczegolowe realia wskazane przez tytul. 0 nienazwanym w ro,ku 
1982 mowi Mi~dzyrzecki 

To naprawd~ stan wojenny 

Godzina milicyjna i gluchy telefon 


i jeszcze Anna Orosz (dziennikarka z Warszawy) "zszywa twoj zyciorys 
niespojny". Nie wiem, czy ktos z czytelnikow poezji zna panill Orosz, ale 
chwyt poetycki Mi~dzyrzeckiego jest celny: ileZ to osob 0 najc~Sciej 
anonimowych nazwiskach zacz~lo po 13 grudnia uspojniac biografie ludzi, 
dziel, idei oraz instytucji od .. b. NSZZ Solidarnosci" po obecny ZLP. 
A oto dalsze realia: .. rozmowa kontrolowana ( ... ) radiostacja zagluszana, 
odbior fali nieczysty" (w wierszu Rozmowa konlrolowana), ,jadll wozy 
z milicjll" (Piosenka no wiosnr), Erato, muza poezji milosnej "wsluchuje si~ 
w napi~tll chwil~ przedmjesc po rnilicyjnej godzinie" (Eralo), w wierszu 
Czuwanie .. stojll powolne duchy chwiejne w kolejce po mi~so ( .. ,) I straszy 
w telewizji swacha babiloriska", no i jeszcze .. wylamujll drzwi ~siadow" 
(w wierszu Telegram). 

Jednak wbrew temu, co moZe wynikae z powYZszych przytoczen, wiersze 
Artura Mi~zyrzeck:iego nie ~ zapisarni chwili biezllcej, nie sll poetyckll 
kronikll czy poetyckim dziennikiem wydarzen. W poszczegolnych utworach 
Mi¢zyrzeckiego ~ one natorniast cZllStkami poe tyckiej refleksji 0 czasie 
historycznym i jego miejscu w osobistych doswiadczeniach jednostki. 

Dlatego tez realia stanu wojennego zanotowane w roku 1982 urucharnia
jll mechanizm parni~ i oto rownoczesnie pojawiajll si~: 

stukajllce kopytka mulow na szosie sprzed lat 
Z::lazna roza na sp~kanej lufie dziala 
Fotografie peine umarlych w portfelu szcz~Sciarza 

1ak ciemno 
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albo owa "osobliwa polsennosc", ktora pozwala latwiej "znieSc to 
wszystko", chociai: .. to juz inne ezasy" (wiersz Ocrna). A w wierszu I nie 
rna ciebie daWfU!go (z roku 1981 ) pojawiaj l} si~ realia sprzed II wojny 
swiatowej, z wrzeSnia 1939, z front u zachodniego, a wszystkie razem 
"kamieniej'l pod glazem wspomnien" . Tak oto jednym z glownych 
tematow najnowszego tomiku Mi~zyrzeckiego staje si~ terainiejszosc 
rzutowana na ekran pami~ci. Historia zauwai:ana in statu nascendi 
przywoluje tu histori~ juz zamkni~t'l, po ktorcj zostaly tylko fragmenty 
dokumentow czy wspomnienia. A wi~ terainiejszosc ' i przesz/osc, bio
grafia jednostkowa i los wspolny, chwila biezl}ca i ciwe i;ywy nurt 
pami~ci , oto podstawowe realia ezy nawet powody tej wojny nerwow. 
A oto jej kolejny element czyli Natura. 0 tytulowym wierszu jUl 
wspomnialem. W Piosence na wiosnf: 

Jadl} wozy z milicjll 

Goillbek w oknie grucha 

Purpurowiejl} buki 


W wierszu pt. To samo na histori~ lud zkich spraw naklada si~ rytm 
przyrody: 

Wszystko rozpoczyna si~ od nowa 

Zlote przycz61ki forsycji 

Bialy trzepot narcyzow. 


W wierszu I nil! rna cil!bie dawnego (z 1981 ) "westchnieniom sierpniowego 
tlumu '/ towarzyszy "wczesna jesien" - pochylone sylwetki topoli i mar
niej 'lce "dzikie wino na murze". Ta natura nie jest tu jednak rekwizytem 
epickiej poezji pejzaiowej, wll}czona jest bowiem w dramaturgi~ historii, 
w refleksj~ notuj,!CCl rOL'le stany wraZliwosci i zapisuj'lcl} roine sposoby 
doswiadczania swiata. W wierszach Mi~dzyrzeckiego zestawienie warzen 
Historii i zjawisk Natury jest wi~ zawsze probl} uchwycenia momcntu, 
oddania barwy C"LasU, prob'l zaznaczenia bardzo osobistego miejsca, 
w ktorym doswiadcza si~ historii, a przede wszystkim jest zanotowaniem 
kontrastu tych dwoch pofZCld kow naszego istnienia. Tak wi~ jak historia 
jest w tych' wierS7.3eh eZClstkll terainiejszoSci tak i swiat spoleczny 
dopelniony jest przez niezaJeiny od niego rytm Natury. Czas historyczny, 
Natura, zdarzenia jednostkowej biografii wl~czone w spoleczne doswiad
czenia i sensualnCl moZliwosc postrzegania swiata - oto kolejne kontury 
swiata, w ktorym rozgrywa si~ ta wojna nerwow. Motywy, ktore tu 
przedstawilem (a wi~ wojny, terainiejszoSci i pami~ci, natury i historii) 
przecinane SCl jednak jakby w poprzek jeszcze innym motywem. Jest nim 
stale pojawiajllcy si~ temat zaglady, smierci, zniszezenia, zafliku czy 
znieruehomienia. W wierszu Ta jawa, ten dzien, ta rngla (z roku 1978) 
wyobrainia jest "skamieniala", dzieje " krztuszll si~ w dymie", a pami~ 
porownana jest do "czamej wody". W wierszu z incipitem Sch"'l po 
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WUUIICY idibla na zboczach (z roku 1971) majdujerny obraz swiata 
zrujnowanego katastrofll i poraionego zagJadll: 

Uderza wiatr w bezpanskie drzwi 
(...) 

I rozwial si~ zw~g1ony krzak 

Wierzba sypn~la gaciC popiolu 

LOOi plynie rzekll pustll jak 

Czarna gJ~bokosc oczodoru. 


Podobny rnotyw pojawia si~ i w wierszu pt. Czarne Iqki (z 1978), 
w Nagrobku (z roku 1978) slonce jest "trupie" a Klio okazuje si~ rnuzll 
"rnartwej historii". Z kolei wiersz Racja bylu konczy si~ rnetaforll 
"kr~llcego zla" - "czarnego tchnienia przeciwnego ducha". Tej ciernnej 
tonacji towarzyszy swiadomosc nieodwolalnoSci zmian, gwaltowne zapa
danie si~ urwiska czasu rozleglych obszarow doswiadczen prywatnych 
i spolecznych. W wierszu Czy 10 Iy pada stwierdzenie: "nic do niczego nie 
jest podobne", w wierszu Ani czas ani miejsce: "wielu rzeczy nie rna i nie 
b¢zie", oczekiwana rozmowa telefonicma "nigdy si~ nie odb¢zie", muza 
w wierszu Eralo nie jest jui taka ,jak dawniej", w wierszu 0 czym wie 
polil%g przerniany Sll "nieodwracalne" a w wierszu Zoslaw nareszcie, 
bohater mowi, ie jest podmiotem i przedrniotern czegos, czego nie zdola 
sobie nigdy przypornnicc. Tak wi~ los osobisty, historycmy tworzll 
w wierszach Mi~dzyrzeckiego nurt, ktory rozrywa ka:idy zaistniaJy po- 
rzlldek. Tylko pami~c przerzuca tu rnosty rni~dzy zdarzeniami, scala 
oddalajllce si~ od siebie obrazy, uczucia i chwile. Przeszlosc jednak zatraca 
siQ w czasie bezpowrotnie, zanika, oddala si~ od nas wypierana przez 
kolejne wypadki i zdarzenia. W tej historii nic si~ nie powtarza, nie ma 
dwoch takich samych dramatow, zdarzcn, sytuacji. I choc pami¢ stale 
przywoluje doswiadczenia przcszJoSci, kaidy stan historii (takie wojenny) 
doswiadczany jest po raz pierwszy. Ankona w 1944 iPlac Trzech Krzyiy 
czterdzidci lat poiniej. Tylko parni~c snuje porownania. Nerwy tocZll sWll 
kolejnll wojn~. 

Tematern torniku Mi~zyrzeckiego nie jest jednak upJyw czasu historycz
nego ani kasztalt zanurzonych w nim zdarzen. SOl nim natomiast domania 
duchowe i refleksje powstajllce pod wpJywern cisnienia historii. Historia 
biezllca i przezyta nie jest zatern w wierszach Mi~dzyrzeckiego nigdy 
katalogiern dostrzeionych wydarzen ani bezposrednich cytatow z rzeczywi
stosci. Historia w tym torniku przepuszczonajest zawsze przez fi ltr jakiegos 
dystansu, a wi~c ironii, intelektualnego konceptu, zartu, zabawy wer
syfikacyjnej czy rnaksymy filozoficznej. Wkraczamy tutaj w dzied zin~ 
sztuki poetyckiej, co w wierszach powstalych w cillgu lat 16 jest szczegolnie 
widoczne. J ak usytuowac bohatera wiersza wobec dziejllcej si~ historii 
oto, niezaplanowane oczywiScie, pytanie, ktore jednak decyd uje 0 wewn~t
rznej dramaturgii tego torniku. Jednll z typowych rnoiliwoSci poetyckich 
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jest posluzenie si~ aforyzmem, wypowiedzenie jakiejs prawdy pozwalaj~cej 
okrdlic bohaterowi swoj wewn~trzny porz~dek wobec chaosu historii.· 
W wierszu Na k9nferencji na temat przekladow (z 1979 roku) tak~ 
maksym~ jest pointa: 

kiedy Goo wrzeszc~ 


Jakie trudno ukladac dostojn~ poezj~. 


W wierszu Zloty wkk (z 1979 roku): 

I wszystko jedno w kOlicu kogo tak cudownie maluje Velaz
quez. 

W wierszu Wojna nerwow (1981 rok) czytamy, Ze w takiej wojnie wygrywa 
"mniej zdenerwowany". W wierszu Z elementarza (z 1981 roku) koncept 
polega na wyliczeniu prawd zycia spolecznego w formie uproszczonej 
niernal dzieci~j rymowanki: 

Gn~biciel jest od gn~bienia 

Diabel od pokuszenia 

Szpicel od doniesienia. 


Drugim rownie typowym srodkiem pozwalaj~cym na dystans jest dla 
Mi~dzyrzeckiego forma piosenki, a chodzi tu 0 rnelodyjn~ lini~ wiersza, 
o uproszczone regularne rymy, 0 specyficzne frazowanie zdan czy re
frenowosc niektorych zwrotow. Forma takiej piosenki pojawia si~ w tym 
tomiku wielokrotnie: Piosenka na wiosn~ (1982), Piosenka z incipitern 
"OdjewZamY na inne pol any" (1976), Piosenka (1981) dedykowana . 
Jerzernu Turowiczowi. Charakterystyczne dla tego typu wierszy jest 
wyraianie , mysli bardzo ponurych w lekkiej, niemal rokokowej formie. 
Aforyzmy, rekwizyt wersyfikacyjny czy leksykalny lub rozladowuj~ca 
dramatyzm pointa wiersza - oto podstawowe srodki tej strategii poetyc
kiej . Oto przyklad historii opisywanej z dystansu forrny, zakonczenie 
wiersza Z westchnkil (z 1968 roku): 

Kostucha idzie w masy. 

Krupierzy strzelaj~ w Hum 

I wszystkie zaglusza halasy 

Informacyjny szum. 


Wszystko w tej zwrotce (kostucha, krupierzy, informacyjny szurn, rytm 
i rymy wiersza) jest opowiadaniern 0 swiecie za pornoq umownych, a przez 
to przejrzystych rekwizytow. Ale przetlurnaczmy t~ strof~ na j~zyk 
potoczny: rozgrywki politycznych graczy prowadz~ do masakry ludzi, 
a prawd~ 0 niej zaklamie jakas nowo-mowa (co stanie si~ juz za dwa lata 
licz~c od napisania tego wiersza). Chcialbym tu uogolnic moje spostrze
Zenia: jedn~ z cech poetyki Mi~dzyrzeckiego jest nieustanna gra mi~zy 
lekkoSci~ formy a okrucienstwem rzeczywistosci. Mi¢zyrzecki jest tu 
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najdalszy od poetyki wiersza interwencyjnego, agitki czy poetyki ekspres
jonistycznego krzyku. Rzeczywistosc przedstawia za pomoc~ czytelnych 
rownowainikow, jakby odpowiednikow swiata rzeczywistego, ale zacho
wuj~cych sw~ poetyck~ autonomi~. Tym, co I~zy owe rownowainiki moZe 
bye rownie dobrze uproszczona rymowanka, jak i zasada kalejdoskopo
wych jUkstapozycji czy zdyscyplinowany, pisany bialym wierszem dyskurs. 
W tomiku Wojna nerwoKl znajdujemy chyba wszystkie uprawiane dotych
czas przez Mi~dzyrzeckiego poetyki. Autor zdaje si~ wyznawac zasad~, Ze 
regul~ sztuki poetyckiej XX wieku nie jest jednolita i jednomaczna 
poetyka, lecz umiej~tnosc mowienia za pomoc~ wielu, czasem skrajnie 
romych poetyk. Totez znajduj~ w wierszach Mi~dzyrzeckiego zarowno 
pastisze regularnych form wierszowych i zabawy roinymi stylami, jak 
i wiersze lingwistycznie wyrafinowane, ktorych by nie powstydzil si~ i:aden 
poeta "nowej fali" (Z listu E. E. Cwnmingsa. DrazliKlI). W tej zdolnoSci do 
poslugiwania si~ roi.nymi poetykami (dyskursem, lingwizmem, piosenk~) 
i roinymi tonacjami (od powainej refleksji po grotesk~ - bardziej co 
prawda typow~ we wczesniejszych tomikach) kryje si~ zapewne program 
poezji Mi¢zyrzeckiego. Unika wi~ autor Wojny nerKlOKl jednolitej poe
tyki - jakby nie chcial strzelac do celu tylko z jednej broni i z jednego 
miejsca. Przyblii:a si~ wi~ potocznym slowem do rzeczy, ale i oddala seri~ 
metafor - bywa rownoczeSnie w romych poetyckich miejscach. Jego poezja 
jest jakby wacWarzem wierszowych moZliwoSci przedstawiania wojny 
nerwow. Kaidy znajdzie cos dla siebie. Ale wrocmy do zasady tworzenia 
poetyckich rownowaZnikow rzeczywistosci. Kaidy kto zna dzieje 
XX-wiecznej poezji zauwaZy, ze moma w tej poetyce odnaleic podstawow~ 
zasad~ Eliotowskiego klasycyzmu, a wi~c zasad~ zast~powania emocji 
i przeZyc bohatera lirycznego za pomo~ obiektywnego korelatu. Si~gnijmy 
zatem po najkrotszy w tym tomiku wiersz pt. Telegram: 

Czysta zgrywa stop obiektywny korelat do niczego stop 
ale nie klnij stop wylamuj~ drzwi ~siadow. 

Wiersz ten - w sensie gatunkowym - jest odmian~ listu poetyckiego. Jest 
to wspolczesna nam ars poetica - jakby wyklad zasad sztuki paetyckiej. 
Trudno rni malezc utwor, w ktorym w sposob rownie zwi~zly zostalby 
wypowiedziany dylemat ogromnego nurtu XX-wiecznej liryki. Nie poety
cki list, ale telegram, a wi~c skrot, strz~ zdania, fragment mySli - oto 
jedyna prawda 0 tym, co si~ dzieje. Slowa "czysty" i "obiektywny" uiywa 
si~ cz~to jako synonimow (np. w odniesieniu do wiedzy czy nauki), ale 
w wierszu Mi~dzyrzeckiego "obiektywny korelat" okazuje si~ "do niczego" 
wlasrue wobec "czystej zgrozy". J~zykowa dosadnose ("nie klnij") taki.e 
niczego nie zmienia. Bo w jaki sposob pisac wiersze, gdy "wylamuj~ drzwi 
~iadow"? Totez Artur Mi~dzyrzecki nie daje Zadnej recepty - mowi 
jedynie, Ze literatura nie moze si~ niewolniczo trzymac jednej poetyki 
gluchej na coraz to nowe uderzenia historii. Sedno nie w tym, by poezja 
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byla kronikll zdarzen, lecz by byla swiadectwem doswiadczen, swiadect
wem uczestnictwa i zmagania si~ z dramatyzmem sytuacji czJowieka. Otoi: 
mysl~, i:e ton uczestnictwa w doswiadczeniach zbiorowych i ton plynllcych 
z nich osobistych niepokojow jednostki czyni z najnowszych wierszy 
Mi¢zyrzeckiego poe~~ bardzo bliskll doznaniom bardzo powszechnym. 

Wlodzimierz Bolecki 

PRZEGL~D ANGLOSASKI 

"DZIS WAtNA JEST TYLKO WALKA" 

Paidziernikowy numer miesi~znika "The New Criterion" z r. 1986 
przynosi interesujl!cy szkic Ronalda Radosha na temat stosunku czolo
wych intelektualistow zachodnich do wojny domowej w Hiszpanii. W zwill
zku z pi¢dziesilltll rocznicll jej wybuchu ukazaiy si~ ostatnio dwie 
antologie ksil!i:kowe: Spanish FronJ (pod redakcjll Valentina Cunning
hama) oraz Voices Against Tyranny (pod redakcjll 10hna MilIera). Ich 
zawartosc oraz przebieg dyskusji, jaka wywi~la si~ po ich opublikowaniu 
swiadcZll, i:e temat hiszpanski jest cillgJe wysoce kontrowersyjnym frag
men tern najnowszych dziejow intelektualnych. SlldzllC po niektorych 
wypowiedziach dotYCZllcych Hiszpanii lat 30-tych, sp~ra Iiczba intelek
tualistow wolalaby nadal, aby przerai:ajllca prawda 0 tamtych wydarze
niach nie ujrzala swiatla dziennego. Odpowiada im bardziej wersja 
upi~kszona i szIachetna. Przewai:ajllca wi~kszosc ludzi intelektualnej lewicy 
uwai:a, i:e spraw~ hiszpanskll nalei:y dzis w calej rozcillgloSci podtczymy
wac, a nie poddawac krytycznemu badaniu. Przypominajll oni, i:e nawet 
George Orwell "nie i:alowal nigdy, ii: udal si~ do Hiszpanii, aby popczee 
Republik~", byla to bowiem sprawa, 0 ktorll "warto bylo walczyc". Tym 
samym cytatem z Orwella posilkuje si~ wybitny krytyk literacki Alfred 
Kazin, stwierdzajllc, i:e wojna domowa w Hiszpanii stanowic b¢zie ~wsze 
nie mogllcll zagoic si~ "ran~", a ludzie, ktorzy zniszczyli Republik~ 
Hiszpanskll, b¢ll zawsze jego wrogami. Zpozoru wszystko przedstawialo 
si~ jasno: chodzilo 0 poparcie dla legalnego demokratycznego rzlldu 
bronillcego si~ przed reakcyjnymi generalami, ktorzy dlliYli do wprowa
dzenia w Hiszpanii ustroju faszystowskiego. Demokratyczna republika 
byla osamotniona: kcaje zachodnie wolaiy zachowac neutralnosc i odmo
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wily pomocy militamej, podczas gdy z Niemiec i Wloch nieprzerwan~ 
strug~ plyn~la bron dla zbuntowanych oddzialow generala Franco. 
Obrona republiki sta'a si~ symbolem wszystkiego co dobre j przyzwoite, 
caly zaS "postwowy" swiat organizowal si~ przeciwko reakcji i faszyz
mowi. 

Tymczasem prawda wyglll'fa.a inaczej. Wojna wybuchla w momencie, 
gdy wyniki wyborow z lutego 1936 roku ujawnHy gl~bokie rozdarcie 
narodu hiszpanskiego, a bunczucma postawa radykalnej lewicy dostar
czyla poiywki zbuntowanym generalom. Od chwilijej wybuchu obie strony 
konfliktu dopuszczaly si~ stale aktow przeraiaj~cego barbarzyIistwa. 
Generala Franco uratowala przed ldC(sk~ wojskowa interwencja Niemiec, 
natomiast radziecka pomoc militama pozwolila Republicezahamowac 
POCZlltkowy impet oddzialow frankistowskich. Bron dla Republiki - czolgi, 
samoloty i armaty - zacz~la naplywae dopiero jesieni~ 1936 roku i ust~po
wala jakoSci~ spCZC(towi niemieckiemu j wloskiemu. Zailldano tei natych
miastowej zaplaty i wywieziono z Hiszpanii republikanskie rezerwy zlota. 
Chc~c unikn~ bezposredniego konfliktu zbrojnego z Niemcami i Wlocha
mi, Stalin ograniczyl si~ do udzielenia poparcia sHom antyfrankistowskim 
w nadziei, i:e uda si~ naklonie Francj~ i Wielk~ Brytani~ do porzucenia 
polityki nieinterwencji. Chodzilo 0 to, by popierac Republik~, dopoki 
demokracje zachodnie nie opowiedz~ siC( po jej stronie. Slui:yla temu 
strategia impasu: Republika nie otrzymala nigdy dostaw broni pozwalajll
cych na zwyci~stwo, zarazem zas wszczC(to tajne rokowania z Niemcami na 
wypadek, gdyby wysilki obliczone na przecillgni~cie panstw zachodnich na 
stron~ Republiki spelzly na nicz)'ffi. 

W zamian za pomoc wojskowll zazll'fano zbudowania w Hiszpanii 
prototypu powojennych demokracji ludowych, co willzalo si~ z coraz 
wi~ksZll rolll przyslanych do Republiki doradcow i upowszechnieniem 
wlaSciwych im metod dzialania. Narastajllcy terror i represje przybraly 
w koncu rozmiary totalnej rozprawy z hiszpanskll lewiCll. Dokonano 
gruntownej przebudowy aparatu policyjnego funkcjonujllcego niezalemie 
od legalnego rzllrlu. Pierwsze doniesienia na ternat tego obrotu rzeczy 
traktowano jako pr6by oczemienia Republiki i jej sojusznik6w. Lewicowo 
nastawiony historyk brytyjski E.H. Carr - sympatyzujllcy z ZSRR 
stwierdza, Ze w roku 1937 wplywy tzw. SIM (nowo utworzonego "kontr
wywiadu") obj~ly calll republikanskll Hiszpani~, sprowadzajllc jll do roli 
"marionetki" (E.H. Carr, The Comintern and the Spanish Civil War). 
W roku 1937 republika hiszpanska nie przypominala . juz w niczym 
siawionego przez Orwella kraju rewolucji wolnosci. Dla ludu Hiszpanii 
przestalo juz bye wazne, czy zwyci~zll kohorty Negrina, czy tei: Franco ze 
swymi Niemcami i Wlochami (de Santillan, w: Anthony Beevor, The 
Spanish Civil War). Wolno przypuszczae, ze nawet gdyby wojna domowa 
zakonczyla si~ Id~skll Franco, nie polozyloby to kresu aktom terroru 
i morderczym konfliktom mi~dzy partiami lewicowymi. Znany pisarz 
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scenarzysta Jorge Semprun (przywooca komunistycznego podziemia 
w latach 1959-1964) pfzyznal, ie pod rZlldami autorytarnyroi odnotowano 
w Hiszpanii znaCZQY postw spoleczny i materialny, a takZe rozw6j 
potencjalu przemyslowego i wojskowego przewyzszaj~cy osi~gni~cia wieiu 
krajow socjalistycznych. Semprun wskazal takze na znaczny stopien 
swobOd zwi¢owych w frankistowskicj Hiszpanii (prawo do strajku). 

Powyzsze tlo pozwala lepiej ocenic reakcje intclcktualistow zachodnich 
na wojn~ domow~ w Hiszpanii. Ci ktorzy - tak jak Kazin - lubi~ 
w zwi/lZku z tyro cytowac Orwella, zapominaj~ c~sto, ze Hiszpania ze 
stycznia 1937 roku - kraj "ci~gIych aresztowan, cenzurowanej prasy 
i grasuj~cych wsz¢zie hord uzbrojonej po z~by policji" (Orwell, Spanish 
Nightmare, w "Time and Tide", 31 lipca 1937) - nie byla zapewne q 
Hiszpanill, za ktoq byl on gotow walczyc i ktorej chcial bronic. Kazin 
twierdzi, ze w latach 30-tych Hiszpania byla kluczowll metaforll artystow, 
intelektualistow i pisarzy. W.H. Auden nazwal Madryt "sercem swiata 
i cywilizacji", stwierdzajllc (w utworze Hiszpania, 1937), ie trzeba skonczyc 
z "WYScigami na rowerach" i "przechadzkami nad jeziorem", bo dzis liczy 
si~ tylko jedno: walka. Choe Auden odzegnal sit: od swego wiersza (nie 
zezwalajllc na jego poZaiejsze przedruki i stwierdzaj~c, ie wolno go 
oskaciac 0 wykorzystanie poezji do szerzenia klamstwa), stanowi OIl 

doskonaly przyklad typowej dla owczesnych intclektualistow reakcji na 
wydarzenia hiszpanskie. Nie chciano poznac obiektywncj prawdy: tylko 
nieliczna garstka lewicowych intelektualistow zdobyla si~ na orwcllowsq 
odwagt: dochowania wiernoSci absolutnym normom etycznym. 

Inny wybitny poeta brytyjski, Stephen Spender, przyznal po latach, ie 
okrucieristwa, jakich dopuszczono si~ po stronie Republiki dorownujll 
wyczynom rebeliantow, nigdy jednak nie wspominal 0 podanyro przez 
Arthura Koestlera (w The Invisible Writing, 1954) przykladzie falszerstw na 
temat rzekomych zbrodni faszystow, preparowanych przez komintemows
kiego speca od propagandy Otto Katza w jego paryskim biurze. 

Choe uplyn~lo pol wieku od tamtych wydarzen, wcillz odnosi si~ 
Wfaienie, ze wielu zachodnich intelektualistow nie potrafi zerwac z ich 
dawniejsZll, cechujllCll sit: naiwnoscill, a nierzadkorowniez zaklamaniem 
i deprawacj:}, postawll. Dla Spendera sprawa hiszpanska zachowuje nadal 
cechy globalnej konfrontacji z1a i dobra, wolnoSci i tyranii. Przebieg jego 
intelcktualnej kariery dostarcza pouczajllcego przykladu skutk6w, do 
jakich moie prowadzic totalne utoi:samienie si~ ze "sluszn:}" stronll. 
W antologii The Spanish Front znajduje sit: tekst poety, ogloszony w roku 
1937 w 10ndynskim "Daily Worker", a zatytulowany Wst(!puj(! do partii 
komunistycznej. Spender wyraza w nim skruch~ z powodu wczesniejszego 
pow:}tpiewania w rzetelnosc proces6w moskiewskich, wyja.sniajllc zarazem, 
ie dopiero teraz przejrzal na wylot gigantyczny spisek przeciwko wladzy 
radzieckiej. Wczesniej zorientowac sit: nie byl w stanie, bo byl "liberalem 
zmierzaj:}cyro w stront: komunizmu". Od momentu wst~pienia do partii 
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Spender staJ si~ zarliwym rzecznikiem jej poczynan. W tym tcz charakterze 
wzilll udzial w mi¢zynarodowym kongresie pisarzy, jaki odbyl si~ w roku 
1937 w Madrycie. Opisywal po powrocie, jak uczestnikow kongresu 
"podejmowano niczym ministrow lub ksillz~ta, obwozono ro/Is royce'ami, 
zapraszano na bankiety, fetowano, a takie spiewano i tanczono na ich 
czesc", podczas gdy wok61 szaJala wojna. Na tymze kongresie Andre Gide 
obwolany zostal "faszystowskim upiorem" z powodu ksillZki, jakll oglosil 
po swym pobycie w ZSRR. JeSli Spendera moina uznac za uosobienie 
intelektuaIisty staJinowskiego, wypada rowniez wspomniec 0 komuniScie 
holenderskim nazwiskiem Jef Last, ktory nie potrafil zaakceptowac 
argumentu Egona Erwina Kischa, twierdZllcego, Ze kiedy nadchodzll 
wiadomoSci 0 zbombardowaniu szkol przez faszystow, trzeba "bronic 
wszystkiego, co stalo si~ po naszej stronie, nawet procesow!". Na kongresie 
pisarzy Last podkreSlal, Ze prawie nikt z jego uczestnikow nawet nie 
przeczytal ksillZki Gide'a, ktorll miano pot~pic, jako Ze nie przelozono jej 
na hiszpanski i w ogole nie byla ona wowczas w Hiszpanii osillgalna. 
Spender zerwal poZniej z partill, ale taki:e dzis podkreSla, Ze nawet 
antykomuniSci udzielajllcy poparcia Republice zachowaIi do konca wiar~ 
w slusznosc jej sprawy. Okazuje si~ jednak, Ze juz w roku 1937 - kiedy 
prowadzil on w Anglii kampani~ na rzecz Brygad Mi¢zyriarodowych - na 
prywatny uZytek wyznawaljeszcze innll prawd~. W liScie do Virginii Woolf 
(z 2 kwietnia 1937) napisal, ze "politycy Sll wsz¢zie tak sarno godni 
pogardy", a pobyt w Hiszpanii przekonal go 0 "klamstwach i braku 
wszelkich skrupulow" u ludzi zacillgajllcych si~ do brygad. Mirno ze 
w Anglii Spender wyraZal pUblicznie poparcie dla ochotnikow, w liScie do 
Virginii Woolf radzil, aby jej krewny, poeta Julian Bell, "tego nie robil", 
bo jego ewentualnych towarzyszy broni cechuje "stras:zliwa ciasnota 
umyslowa i religijny z ducha dogmatyzm na punkcie stanowiska partii", 
a ~aki:e "brutalnosc, cynizm i brak wraZliwoSci". "Ludzie wraZliwi, slabi, 
romantycy, entuzjaSci, milosnicy prawdy i:yjll w pickle - pi sal Spender 
z ktorego nie mogll si~ wydostac". . 

Trzeba jednak pami~tac, Ze proces moralnej deprawacji i samozak
lamania nie objlll wszystkich pisarzy i intelektualistow. Katolik Georges 
Bernanos, zwolennik prawicy i sympatyk antysemickiej Action Fran\;aise, 
szybko zdal sobie spraw~ z potwornosci zbrodni popelnianych przez 
frankistow a sankcjonowanych przez kler katolicki. W roku 1938 (w 
Dzienniku moich czasow) pi sal z przeraZeniem 0 zorganizowanym terrorze 
wloskich faszystow sprowadzonych przez Franco na Majork~. Bernanos 
dostrzegl, ze wojna domowa oznacza kres jakiejkolwiek sprawiedliwoSci, 
kiedy to nawet umiarkowanych zwolennikow Republiki - nie majllcych nic 
wspolnego z czerwonym terrorem w Barcelonie - zabija si~ jak bydlo. 

Odpowiednikiem Bernanosa po stronie lewi,cy byla Simone Weil. Po 
dwumiesi~cznym pobycie w Hiszpanii napisala ona - jesienill 1936 roku -
Ze tocZllca si~ tam wojnajest "wojnll pomi¢zy Rosjll, tJiemcami i Wlocha
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mi" i nie ma jui: oie wspolnego z "buntem gloduj'lcych wieSniakow 
przeciwko obszarnikom sprzymierzonym z klerem". Niczym nie uzasad
niona egzekucja pewnego ksi¢za rozstrzelanego przez republikanskich 
bojownikow, ktorej byla swiadkiem, pchn~la Weil w stront: pacyfizmu. 
Byla ona rowniei: swiadkiem zabicia przez anarchistt: Durrutiego mlodego 
falangisty przymusowo wcielonego do oddzialu republikanskiego. Jej 
protest wzbudzilo zwlaszcza powszechne rozkoszowanie sit: mordowaniem 
ludzi. Nie widziala roZnicy mit:dzy zabijaniem traktowanych jak zwierZ{:ta 
"faszystow" a post{:powaniem strony przcciwnej . Postawa wykluczajllca 
jakllkolwiek kategorit: ludzi sposroo istot zasluguj'lcych na Zycie prowadzi
la w jej odczuciu do kompletnego zatarcia zasadniczego celu walki. Mimo 
jej owczesnych sympatii anarchistycznych, blizszym jej nii: czlonkowie 
proletariackiej rnilicji aragonskiej okazal sit: monarchista Bernanos . 

. Podkrdlajllc, i:e glownym zagroi:eniem demokracji europejskiej byl 
w latach 30-tych mimo wszystko agresywny hitleryzm i przyznaj'lc, i:e 
liczni stronnicy Republiki kierowali sit: auten tycznym odruchem sprzeciwu 
wobec faszyzmu, autor artykulu przypornina jednak 0 obludnym charak
terze wezwania do poparcia "lega1nego" rzlldu hiszpanskiego. Gdyby 
istotnie chodzilo 0 legalnosc, ci sami pisarze, ktorzy nawolywali do 
poparcia Republiki, powinniby poprzec owczesny renm niemiecki lub 
wloski, gdyby stan~1y one w obliczu zbiorowego buntu. W rzeczywistoSci 
chodzilo 0 zaprowadzenie w Hiszpanii komunizmu na wzor radziecki, 
a kwestia legalnoSci l'Zlldu miala znaczenie co najwyi:ej propagandowe. 
Rowniez argument, i:e zamordowanie przez faszystow Lorki naklada na 
wszystkich pisarzy obowillzek poparcia Republiki, nalei:y opatrzyc za
strzezeniem: Salvador Dali twierdzil, i:e smierc poety "wykorzystano 
w celach propagandowych", a on sam - Lorca - byl "najbardziej 
apolitycznym czlowiekiem pod sloncem". 

W Stanach Zjednoczonych kampanit: na rzecz republikanskiej Hiszpanii 
zainicjowal Ernst Toller . Upowszechnial on opinit: 0 Hiszpanii jako 
wolnym kraju, w ktorym w sposob calkowicie swobodny wspoldzialajll 
z sobll syndykaliSci, komunisci i zwolennicy demokracji parlamentarnej. 
Czynil to w roku 1938, kiedy trwala akcja likwidacji socjalistow, anarchis
tow i rewolucjonistow z POUM. Toller przekonywal zaniepokojonych 
liberalow amerykanskich, i:e "klarnstwem jest, jakoby walka toczyla sit: 
pomi¢zy komunizmem a faszyzmem" , zapewniajllc, iz celem komunistycz
nego przywoocy Negrina jest to samo, co jest celem prezydenta Roosevel
ta: "wyzwolenie kraju spod wladzy ekonomicznych rojalistow". Z dzisiej
szej perspektywy wolno przypuszczac, ze wlasnie ta strategia przyczynila 
sit: walnie do upadku Republiki, wywoluj'lc ostry antagonizm partli 
lewicowych i oslabiaj'lc wolt: walki. 

W latach 30-tych, zwlaszcza po ogloszeniu "apelu do pisarzy i poet6w 
Anglii, Szkocji, Irlandii i Walii" zawieraj'lcego kategoryczne stwierdzenie, 
i:e w sprawie hiszpanskiej rue moma dlui:ej zachowywac neutralnosci (apel 
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podpisali Auden, Spender, Ncruda ' i Aragon), trzeba bylo sporej odwagi 
intelektualnej, by utrzymywaC, :Ze nie nalei;y opowiadac si~ po niczyjej 
stronie. WsrOd nielicznych intelektualist6w, kt6rzy woleli pozostac w izo
lacji nii; przyl'lczyc si~ do ogarni~tej rewolucyjn'l eufori'l rzeszy, znaleZii si~ 
jednak pisarze tej miary co Aldous Huxley i T.S. Eliot. 

Adam Szostkiew icz 
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STEFAN WILKANOWICZ 

ZNAK ZWYCI~STWA 

1m wi~kszy smutek, im czarmeJSZY horyzont, tym wi~ksza potrzeba 
umocnienia wiary w zwyci~stwo, sk.rzepienia ducha lub chOCby okazania 
jego niepodlegloSci. Wtedy kaZdy jej mak zaczyna bye wai:ny. Staje si~ 
symbolem uzyskujllcym niemal autonomicmll wartose. 1m wi~ksza rzeczy
wista wolnost wewn~trma, tym mniejsza potrzeba jej manifestowania. Ale 
moze tel bye i talc, i.e mak zewn~trmy poniekllrl stwarza to, co rna 
omaczae; mak niepodleglo8ci ducha wskazuje na jej wainosc, zaprasza do 
jej budowania. 

Znak zwyci~stwa budzi nadziej~, ale go nie tworzy; od maku do 
rzeczywisto8ci droga moZe bye daleka. BudzllC nadziej~ wzmacnia sily, 
a zatem zwi~ksza szanse na zwyci~stwo - ale moZe tam stwarzae i1uzj~, 
stae si~ przechwalkll bez pokrycia. Dlatego wi~j ceni~ taki, kt6ry bardziej 
wskazuje na PrzywilllaOie do wielkich wartoScl i wol~ ich tworzenia niz na 
oezekiwanie czegos co "ma obowillZek" nastllPie. Albo jeszcze inaczej: 
kaZdemu makowi nalezy nadawae sens rzetelny . 

• 

Zwyci~stwo - ale jakie? 
"Po swojej m~ Jezus dal Apostolom wiele dowod6w, Ze iyje; ukazywal 

si~ im przez czterdzieSci dni i mowil 0 Krolestwie Bozym. A podczas 
wspolnego posilku kazaI im nie odchodzie z Jerozolimy, ale oczekiwaC 
obietnicy Ojca. 

M6wil: »SlyszeliScie 0 niej ode Mnie: Jan chrzcil wodll, ale wy wkrotce 
zostaniecie ochrzczeni Duchem Swi~tym«. 

Zapytywali Go zebrani: »Panie, czy w tym czasie przywr6cisz krolestwo 
Izraela?« Odpowiedzial im: »Nie wasza to rzecz mae czas i chwil~, ktore 
Ojciec ustalil swojll wladZll, ale gdy Ouch zslllpi na was, otrzymacie Jego 
moe i b¢ziecie moimi swiadkami w Jerozolimie i w calej Judei, i w Sa.-na
rii, i ai po krance ziemi«" (Dz 1,3-8) 

Dla Apostol6w - nawet wtedy, po zmartwychwstaniu Chrystusal 
zwyci~stwem mialo bye odbudowanie ziemskiego kr6lestwa. Zostalo ono 
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odbudowane po prawie dw6cb tysillcach lat i nie tak, jak si(: tego rnogli 
spodziewae. Stalo si(: natomiast cos 0 wiele wai:niejszcgo, nawet w katego
riach czysto ziemskich. Apostolowir- nie stworzyli Zadnego panstwa, ale 
zmienili w istotny spos6b bieg iycia ludzkoSci . 

• 
Jerozolima :zaS nie pomala czasu nawiedzenia swego. Nie rozpoznala 

Prawdy. "Wolalbym 0 wiele, aby Indie zgin(:ly, niz aby uzyskaly wolnosc 
przez porzucenie prawdy" - powtarzal ~to Gandhi. To twarde slowa, 
ale trzeba przyznae, Ze bardzo w duchu Ewangelii. To prawda przecieZ rna 
nas wyswobodzie. Satyagraha, nazwa metody dzialania Gandhiego i zara
zem stworzonego przez niego ruchu, powstala przez zloZenie dw6ch sl6w: 
prawda i niezlomnosc. Zatem ma to bye niezlomne trwanie przy prawdzie. 
Ta zasada miala bardzo praktyczne maczenie dla Gandhiego: jako 
adwokat nie podejmowal si(: obrony klienta, jeSli nie byl przekonany 
o slusznoScl jego sprawy. Nie zaczynal tei Zadnej akcji bez dokladnego 
zbadania sytuacji na miejscu, bez zebrania wielu wiarygodnych swiadectw. 
Bronil ludzi krzywdzonych, ale icb krzywda musiala bye z calll pewnoSciIl 
stwierdzona. 

• 
o jakie zwyci(:stwo moZe chodzic chrzeScijaninowi? Odpowiedz narzuca 

siC{ sarna: 0 zwyciC{Stwo dobra nad zlem w kaZdym czlowieku. To jest eel 
zasadniczy kaZdej walki, wszystkie inne cele i wszystkie .srodki majll mu 
bye podporZlldkowane. JeSii zatem walczymy 0 naprawC{ praw i instytucji, 
to powinniSmy to robie tak, aby nie uniemozliwiae osillgniC{cia tego celu 
zasadniczego. To stawia wymagania: wykluczona bye musi nienawisc, . 
zachowany szacunek dla czlowieczenstwa przeciwnika, wiC{Cej jeszczc, 
iyczliwosc wobec niego. Oraz jasno okrdlony eel: rzeczywiste dobro 
wspolne. Wspolne dla nas i dla przeciwnik6w. Dobro, a nie interesy - tu 
jest romica. Wspolnota interesow moZe bye wynikiem dorainej koniunk
tury i w domysle kieruje siC{ przeciw innym konkurentom. Dobro wspolne 
jest powszechne, dla wszystkich, nie moZe bye przeciw komus. ZwillZ3.Qe 
jest bowiem ze sprawiedliwoscill, z caloksztahem warunk6w umoZliwiajll
cych godne iycie i rozwoJ wszystkich. 

Jest natomiast przeciw egoistycznym interesom - naszym i naszycb 
przeciwnikow. JeSli mamy walczye, to 0 to dobro, w jego imieniu, a nie 
przeciw interesom przeciwnika w imiC{ interesu wlasnego. Nieraz slabym 
i ucisnionym wydaje siC{, Ze ich interesy pokrywajll siC{ z dobrem wspolnym 
i tak po czC{Sci bywa. Wtedy ich walka rna silC{ moralnll, opromieniona jest 
blaskiem sprawiedliwosci. Ale bywa i tak, ze z tego blasku chCli korzystae 
i wtedy, gdy po zwyciC{Stwie zdobyli jjJz przywileje. A jesli jeszcze walka 
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zatruta byla nienawisci~ to wypadki tocz~ si~ szybko: dawni niewolnicy 
staj~ si~ panami i to nieraz gorszymi od poprzednich. W wymiecionym 
domu, z kt6rego wyrzucono zlego ducha, mieszka juz siedmiu gorszych. 

Potem cykl si~ powtarza, oczywiScie z odmianami wyniklymi z romoSci 
okolicZllosci oraz ideologii slu~cych jako l1arz~zie walki. Ta toczy sj~ 
dalej: nie 0 dobro, ale 0 przeciw-zlo. 

A tymczasem "Cel ukrywa si~ we wszystkich srodkach. Gandhi zaczyna 
tam, gdzie jest, gdzie my wszyscy jestesmy, sr od k i s ~ wszys tki m, bo 
w nich od razu, choeby c~Sciowo, ziszcza si~ eel" - pisal Stanislaw 
Vineenz. 

• 
Walka 0 prawa iinstytucje jest wama, one bowiem wplywaj~ na szerokie 

rzesze, ulatwiaj~ lub utrudniaj~ bycie dobrym. Swi~tym moma zostae 
w kaZdych warunkach, czasem nawet najwi~ksze zlo jakby prowokuje 
bohaterskie dobro. Ale trudno osi~gn~c przyzwoity poziom moralny og61u 
jdli caloksztalt warunkow dziala przeciw: zniech~a do pracy i wspolpracy, 
niszczy Wi~z spoleczn~, prowokuje podzialy i konllikty, degraduje prawo, 
upokarza ludzi. W tych warunkach degraduj~ si~ i ludzie, a oni dalej 
pogarszaj~ funkcjonowanie instytucji i rozbijaj~ spoleczenstwo. Zio i nie
sprawiedliwosc wywoluj~ reakcj~ i t ~ s k not ~ za dobrem, ale to nie 
wystarczy: kaZdem u z nas potrzebne jest przede , wszystkim d 0 s w i ad 
c zen i e dobra. Zatem najpierw trzeba ludzi, kt6rzy by odwazyli si~ bye 
dobrymi i m~drymi, kt6rzy by oparli si~ dzialaniu warunk6w, kt6rzy by 
w sobie przezwyci~Zyli zlo - na przek6r wszystkiem u. A dalej tworzyli 
wokol siebie mikroklimat dobra i budowali przynajmniej zdrowe mikro
spoleczenstwo, odbudowywali tkank~ spoleczn~. Przeksztalcanie struktur 
wymaga wi~ najpierw ludzi - aby te struktury mogly dalej ludziom sluZyc. 
Czlowiek jest wi~ na poc~tku i na koncu. J,est zrOdlem i celem - poprzez 
spoleczenstwo. Czlowiek s poleczny. . 

• 
Jak walczye? SiI~ czy slowem? Przyrnusem czy przykladem? Or{:Zem czy 

pokojowymi srodkami? Jedno jest pewne: nigdy t y I k 0 sil~. Sila moZe 
zmieniae struktury czy instytucje, jednych ludzi zast~powae drugimi, ale 
samych ludzi nie zmienia - a jeSli, to na gorsze. Jej zwyci~stw.o jest zawsze 
polowiczne i niepewne. 

Budda powiada: "Zwyci~stwo wyl\lga nienawisc, gdyz pokonany jest 
nieszcz~Sliwy". Ale czy moma uszcz~sliwie pokonanego? Przynajmniej 
moma zmniejszyc ryzyko tej nienawiSci wykluczaj~c zemst\l, szanuj~c go 
i dbaj~c starannie 0 dobro wspoine. Wtedy stwarza si\l szan~ na rcainy 
dluZsZY pokoj i na przekonanie tych, ktorzy nie ze zlej woli walczyli po 
drugiej stronie. ' 
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Przed kiIku laty Robert M ugabe zaskoezyl wszystkich zapraszajllc do 
rzlldu pokonanych bialych. Nawet jeSli byl to krok spowodowany tylko 
poIitycznym rachunkicm, to i tak dobrze, uniknlll bowiem lancuchowej 
reakcji porachunk6w. Ale oezywiScie dopiero wtedy jest naprawd~ dobrze, 
gdy waIcZllCY od POCZlltku Sll swiadomi niebezpieczcnstw, jakic niesie 
waIka i prowadZlljll w spos6b zmniejszaj llcy do minimum niebezpieczenst
wo niesprawiedIiwoSci i nienawiSci. Nawet Gandhi nie od razu zrozumial 
wam ose przygotowania wszystkich do tego typu waIki. Kiedy pewnego 
razu zainicjowana przez niego akcja spokojnego oporu . przerodzila si~ 
w rozruchy, odwolal jll, nalozyl sobie trzydniowy post, a potem pisal: 

"Uczestnik akcji Satyagraha podporzlldkowuje si~ prawom rzlld Zllcym 
spoleczenstwem w spos6b inteligentny i dobrowoIny, uwaza ·to bowiem za 
swoj swit;:ty obowillzek. Dopiero gdy ktos potrafi najskrupulatniej pod
porZlldkowae si~ tym prawom, jest w stanie ocenie, kt6re przepisy Sll 
sluszne i sprawiedliwe, a ktorych za takie nie moma uwazae. Dopiero 
wtedy w pewnych okreSlonych okolicznoSciach zdobywa prawo stawiania 
»bierncgo oporu« pewnym okreSionym przepisom prawnym. Moj b1lld 
polegai na tym, ze nie potrafilem zachowae tych niczb¢nych warunkow. 
Wezwalem ludnose do stawiania biernego oporu, zanirn ona byla zdolna 
do podj~cia takiego ogromnego zadania, i dlatego popelniony przeze mnie 
b1lld wydawal mi si~ rownie gigantyczny, jak Himalaje". 

* 

"Slowem jeszcze nikt nigdy nikogo nie nawrocil, a przyklad dra:Zni". To 
przyslowie, choe jawnie nieprawdziwe, zawiera jednak gorzkll mlldrosc 
przcstrog~ przed pewnego rodzaju nawracaniem i pewnego rodzaju przy
kladem.. Jakie to slowo nie nawraca? Oczywiscie bez pokrycia, odstajllce od 
zycia. Moc ma tylko slowo b¢llce swiadectwem, relacjll 0 rzeczywistosci 
ludzkiej i boskiej. Choe i ono nie znosi wolnosci drugiego, moze bye 
odrzucone. Zresztll tatie i Slowo Boze, ktore rna moe niczwyklll, jest 
"ostrzejsze od wszelkicgo miecza obosiecznego; przenika, ai: do oddzielcnia 
duszy od ducha, stawow od szpiku; rozsadza mysli i zamiary serca" (sw. 
Pawel). . 

J aki przyklad dra:Zni? Takze ten, kt6ry jest t y I k 0 przykladem, dziala
niem na pokaz, a nie sposobem bycia wyplywajllcym z gl~bi czlowieka, 
z jego prawdziwej dobroci. Taki przyklad nie drazni, w kt6rym czujesi~ 
prawd~, zyczIiwosc i pokor~, kt6ry morainie nie gwalci. 

Chociai: i taki mo:Ze jednak dramie, ale to jui na innej niejako 
plaszczyinie - tak jak kaide dobro musi budzie zlosc Przeciwnika, a kai:de 
szcz~cie nienawise tego, kt6ry czuje si~ pot~piony - to znaczy tego, ktory 
jui nie rna i:adnej nadziei. Stlld odebranie czlowiekowi nadziei jest mo:Ze 
najwi~kszym zlem, decydujllcym osillgni~iem szatana. Zazwyczaj nie 
doeeniamy sHy dobra, kt6re jest dyskrctne Gdii autentyczne); krzycZllce 
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i jakby powszechne zlo paralizuje nlls. Wolamy wtedy 0 cud alba budujemy 
sobie sztuczny optymizm. oparty jedynie na potrzebie dobra. 1 tak 
przerzucamy si~ z jednej skrajnoSci w dcugll. raz nie wierZ<lc w dobro, 
a potem nie przyjmuj~c do wiadomosci reaInosci i sily zla. Tymczasem 
wielkie i szeroko rozpowszechnione d9bro jest mozliwe, wymaga jednak 
wysilku na jego miar~ - ofiarnego i dlugiego budowania moraInej kultury. 
Nie jest natomiast moZliwe zupeloe wykorzenienie zla, przynajmniej 
wlasnymi silami. Znamienny jest tu zapis u sw. Mateusza: 

,)ezus zagroril zlemu duchowi i ten wyszcdl z chlopca. Od tej chwili 
chlopiec zostal uzdrowiony. Wtedy uczniowie zblii;yli si~ do Jezusa na 
osobnoSci i pytali: »Dlaczego my nie moglismy go wyp~ric?« Odpowie
drial im: »Z powodu waszej malej wiary. Bo zaprawd~ powiadam warn: 
JeSli ~driecie miee wiar~jak riamko gorczycy, rozka:icie tej gorze: przesun 
si~ st~ tam, i przesunie si~; i nic niemoZliwego nie b~rie dla was. Ten zaS 
rodzaj wyrzuca si~ tylko modlitw~ i postem«" (Mt 17, 18-21). 

Apostolowie nie potraftli i my nie potrafuny. Konieczna jest wielkosc 
wiary i odwolanie si~ do Boga. I do Tej, ktora ,jak lilia mi~zy ciernie ... 
kruszy leb smokowi". 

Nie jest to poboiny frazes tylko prosta koniecznosc - Ewangelia jest tu 
jednomacma. 

* 
"I wielki mak ukazal si~ na niebie: Niewiasta w slOlice obleczona 

i ksi~zyc pod jej stopami, a na jej glowie wieniec gwiazd dwunastu" 
. (Ap 12,1) 

Jaki mak ta Niewiasta nam dris ukazuje? Jan Pawel II widri ten znak 
w ojcu Maksymilianie, ktory jest darem Maryi dla nas i zarazem oaszym 
darem. "To przede wszystkim Matka Jasnogorska daje narn tego swi~tego, 
ktory wyrosl z polskiej riemi, ktory dojrzal do heroicznej ofiary na tym 
straszliwym stosie, na ktorym plon:tl jego naroo wraz z innymi, podczas 
straszliwych lat 1939-1945. Tak. To Matka Jasnogorska nam go daje. Czyz 
nie byl on, za swoich dni, szczegolnym rycerzem Niepokalanej? Czyz, 
w sposob zdumiewaj:tcy nie dotrwal w wiernoSci dla swej Pani, oddajll,c 
i;ycie za brata w bunkrze oSwi~cimskim? Tak wi~ pragniemy przyniesc na 
to 600-1ecie Jasnogorskie szczegolny dar przygotowany przez Opatrznosc. 
Pragniemy w tym darze wyrazic siebie i pragniemy dopeloic sob~ to, co 
nasz Blogoslawiony mowi do nas i mowi niejako za nas. Oto stal si~ do 
ostatecznych granic solid amy z drugim czlowiekiem i oSwiadczyl gotowosc 
pojScia za niego na Smierc, pami~tny na slowa Chrystusa: »Nie ma wi~kszej 
miloSci od tej, gdy ktos zycie oddaje za przyjaciol swoich«. 

Ofiara Maksymiliana, zlowna w miejscu straszliwej pogardy czlowieka, 
w Oswi~imiu, przemawia do ludri wspolczesnych, do narodow i spole
czenstw. Stal si~ on, zaiste,jakims wymownym m akiem czasow, w ktorych 
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Zyjemy. U st6p Pani Jasnogorskiej zanosz~ dzisiaj blaganie, wraz z wszyst
kimi synami i c6rkami narodu polskiego, wraz z wszystkimi ludZmi dobrej 
woli na cal}m swiccie, aieby ten mak zostal dobrze przez nas odczytany. 
Niech mowi 0 tym, Ze na polskiej ziemi trzeba stanllC obok kaZdego 
czIowieka, rukogo rue eliminujllc, i przez wspolnot~ z kaZdym, podejmujllC 
dialog ze spoleczenstwem, odbudowac dobro wsp0lne. Nie moina tego 
dobra budowac srodkami sily i przemocy, ale wymowll slusznoSci, kt6ra 
omacza poszanowanie czlowieka i dlatego jest zdolna do kaZdego prze
mowic. 

Gest Ojca Maksymiliana z obozu oswi~mskiego wzywa i nawoluje do 
takiej wsp6lnoty z Wdym czlowiekiem, do wspolnoty z calym narodem, 
liZ nazbyt jui: doswiadczonym przez wiele okres6w swej histoID. Jest to 
gest, czyn ukazany nam przez Opatrznosc i zadany nam'przez Opatrmosc, 
bysmy wedle ruego rozwillzywali trudne sprawy ojczyste. Podczas ostatruch 
miesi~y KoSci61 w Polsce nie przestaje powtarzae i potwierdzac, Ze 
patistwo moZe byc prawdziwie mocne tylko poparciem spoleczenstwa, 
a droga do tego poparcia prowadzi nie przez przeciwstawienie, ale przez 
dialog z wszystkimi, przez rzeczywistll umow~ spoleczoll. 

Moi wnilowani Rodacy, bez wzgl¢u na to, jak trudne jest zycie polskie 
w tym roku, niechaj zwyci~:Za w Was ta swiadomosc, ze :iycie to ogarnione 
jest sercem Matki. Takjak zwyci~zyla Ona w Maksymilianie Marii, rycerzu 
Niepokalanej, tak niech zwyci~a w Was. Dzi~kujemy Jej dzisiaj za 
pierwszy cud w Kanie Galilejskiej i dzi~kujemy Jej za szeSc wiekow 
obecnoScl w Jasnogorskim wizerunku. RownoezeSnie zaS prosimy, aieby 
udzielala si~ Dna za naszych dni wszystkim ludziom mieszkajllcym na 
polskiej ziemi. Niech serceMatki zwyci~zy. Niech Pani Jasnogorska 
zwyci~za w nas i przez nas. Niech zwyci~:Za nawet przez nasze udr~ki 
i porliZki. Niech sprawi, bysmy nie zaprzestali wysilkow i zmagan 0 prawd~ 
i sprawiedliwose, 0 wolnosc i godnosc naszego :iycia. Czyz rue to rowniei 
maczll slowa Maryi: »Cokolwiek Wam Syn m6j rzecze, to czyncie«. Oby 
wi~ moe ksztaltowala si~ w slaboSci, wedle sl6w Apostola narodow, 
i wedle wzoru naszego rodaka Ojc::a Maksymiliana Marii". 

Do tej pory moglo si~ wydawac, Ze ten wyjlltkowy czlowiek moZe slu:iyc 
za wzor dla innych wyjlltkow. Ale :ieby wedle niego ksztahowac :iycie 
narodu? Rewolucyjnosc tego postulatu jest rownie wielka jak jego koniecz
nose. 

15-26 VIII 1982 Stefan Wilkanowicz 
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- Ks. ·Kazimierz Wpjtowicz: Po wyjsciu z Musewn des XX. lahrhunderts; 

wiersz skonfiskowany w numerze 342-343 (maj-czerwiec 1983) w oparciu 0 art. 17 

pU 4 Dekrelu 0 slanie wojennym. 


- Cezary Wodzinski: Metamor/ozy samoswiadomosci.; 

leksl skonliskowany w numerze 364 (marzec 1985) w oparciu 0 art. 2 pkl 

2 i 3 Ustawy ... w wetsji znowelizowanej. Publikowany nasl~pnie jako wsl~p do 

Uumaczenia k.silliki Bierdiajewa Rosyjska idea (Warszawa 1987, Wydawniclwo In 

Plus, Biblioleka "A1elheia" t. 1). 


- Wlodzimierz Mokry: Polakow i Ukraiilcow dzis, wczoraj, jutro; 

leksl przeznaczony do numeru "ukraiIiskiego'; planowanego na sierpien-wrzesien 

'1984, skonliskowany oslalecznie w numerze 356 (kwiecien 1985) w oparciu 0 art. 

2 pkt. 3 Uslawy ... w wersjj znowelizowanej, publikowany nasl~pnie m.in. w"Spol

kaniach" (Lublin) nr 33-34 (1987) i w periodyku "Dialog-Dialog". 


- Andrzej Zi~ba: Ukraiilcy i Powstanie Warszawskie; 

leksl przeznaczony do numeru "ukrainskiego", skonliskowany oslalecznie w nume

rze 365 (kwiecien 1985) w oparciu 0 art. 2 pkt 3 Uslawy ... w wersji znowelizowanej. 

Publikowany nasl~pnie w periodyku "Dialog-Dialog" nr 1 (1986) i w"Niepodleglo

Sci" nr 14 (1988). 


- Jan Adamski: Bondarenko; 

leksl przeznaczony do numeru "ukrainskiego", skonliskowany oslalecznie w nume

rze 366, (maj 1985) w oparciu 0 art. 2 pkl 3 Uslawy ... w wersji znowelizowanej. Nie 

publikowany. 


- Andrzcj Romanowski: Eugeniusz Kwiatkowski; 

ostalnia cz':sc lekslu ogloszoncgo w numcrze 370-371 (wrzesien-paidziernik 1985), 

publikowana obecnie w pelnej wersji, z wylluszczcniem fragmenl6w wowczas 

skonfiskowanych. 


- Andrzej Cbwalba: Pilsud~ki 0 Powstal/iu Styczniowym; 
leksl skonliskowany w numerze 354-355 (maj-czcrwiec 1984) woparciu 0 art. 2 
pkl I i 3 Uslawy ... w wersji rlowelizowanej. Nie publikowany. 
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- Anna BaranQwa: Szukanie Europy; 

leksl przeznaczony do numeru 357-358 (sicrpicl'I-wrzcsien 1984), wycofany z druku 

na skulek rozleglych ingereneji deformujlleyeh jego sens. Nie publikowany. 


- Damian Kalbarczyk: W obronie polityki; 

teksl skonfiskowany w numerze 368-369 (lipiec-sierpien 1985) w oparciu 0 art. 2 pkl 

3 Ustawy ... w wersji znowelizowanej; slanowic mial wprowadzcnie do fragmenlu 

ksillZki Pawla Spiewak a Barbarzyncy i liberalowie w ramaeh rubryki "Przed 

drukiem". Nie publikowany. 


- Henryk Siewierski: Polski kompleks niewoli; 

teksl przeznaczony do monograJieznego numeru 325 (Iipiec 1981), poswi~conego 


problemowi woJnosci, wyeofany z druku na skulek: rozleglych ingereneji. Nie 

pubJikowany. 


- Wlodzimierz Bolecki: Czterdzidci lat pozlliej; 

leksl przeznaczony do numeru 357-358 (sierpien-wrzesien 1984), wyeofany z druku 

na skulek rozleglyeh ingerencji. Publikowany nasl~pnie W ,,Aree" nr 15 (1986). 


- Adam Szostkiewicz: "Dzis wazlla jest tylko walka "; 

teksl skonfiskowany w numerze 387-388 (sierpien-wrzesien 1987) W oparciu 0 art. 

2 pkt 3 Uslawy ... w wersji znowelizowancj. Nie publikowany. 


- Stefan Wilkanowicz: Znak zwycifstwa; 

teksl skonfiskowany w numerze 335 (paidziernik 1982) w oparciu 0 art. 17 pkl 

4 Dekrelu 0 stanie wojennym. Nie publikowany. 


SUMMARY 

The present number of "Znak" is devoted exlusively to the presentation 
of the ways and effects of censorship interference in our monthly in the 
years 1981-1989. During that time the functioning of censorship was 
regulated by the rules prescribed by the Control of Publications and Shows 
Act, first introduced in the J uly of 19S1 and then, during the following 
years, subjected to a number of verifications. The Act contained a list of 
over ten "forbidden" subjects, guaranteed authors and editors the right to 
have censorship's interference marked in the texts, as well as provided the 
possibility of a repeal from censorship's decisions to administrative courts. 
And although the rules constituting the legal basis for interference were 
usually interpreted too freely and often expanded so as to give the 
censorship as many opportunities to intervene. as possible, and while 
attempts were being made to restrict editors and authors righ ts, the eighties 
were a much more favorable period than the previous 35 years 
(1946-1981), when there had been no legal protection whatever against 
censorship's license, which was completely servile to political authorities 
and complied indiscriminately with all their instructions, even the most 
obviously absurd. The above- mentioned 35 years deserve a separate, 
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detailed description and presentation of relevant documents; we hope it 
will be one of our future accomplishments. 

The opening article by Tomasz Fialkowski describes the legal basis for 
the functioning of censorship and analyses, with reference to concrete 
instances, the character and frequency of interference in particular years, 
depending on the changing political circumstances. Apart from that, the 
article contains a complementary list of documents relating to a special 
edition of "Znak", prepared for publication in 1984 and devoted to the 
discussion of Polish-Ukrainian relations. The censorship refused to let it 
appear in print, even threatening to dissolve the journal altogether. 

Other materials include articles which did not appear at all or - in two 
cases - the publication of which had to be given up due to so many cutouts 
as to make them unintelligible. The first of them is an autobiographical 
essay by Roman Zimand entitled Genre: a Journey·, in which a trip to 
Lvov - the city of the author's childhood years - becomes a reflective travel 
back into his own past. A second-rate writer living in the half of the last 
century, in the years immediately preceding the January Uprising of 1863, 
who worked as a propagandist for Alexander Wielopolski and died 
stabbed with a dagger in the first months of the Uprising is the hero of 
a long essay by Michal Glowinski Hack 1863. The author passes from his 
case to a more general analysis of "hack writing", meaning journalism at 
the service of somebody's political interests or ideology. Two texts by 
Andrzej Chwalba are also devoted to historical SUbjects: the first treats of 
the awakening of the sense of national identity among Polish society at the 
turn of the centuries; the other analyses the way in which a great Polish 
politician of the next generation, Jozef Pilsudski, approached the January 
Uprising and its defeat. Andrzej Romanowski deals with a time somewhat 
closer to the present day in his biography of antoher outstanding 
politician, Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974). Incidentally, this biogra
phy was already published in "Znak", but in its second part the censorship 
intervened more than ten times which amounted to the removal of half of 
the original text. Therefore we have published it again, printing in boldface 
previously crossed out passages. 

An essay entitled Conrad 1983 by Leszek Szaruga speaks of the 
interpretation of Joseph Conrad's writings and, at the same time, of 
political and ideological debates going on in Poland after 1945. At the time 
Conrad's works became a subject of fervent contention between the 

• The text was crossed out by virtue of a clause whicb, among other stipulations, forbade to 
•.menace the constitutional prinCIples of the foreign policy of Poland's People's Republic and ber 
alliances or to threaten the security of the state". Otber parts of the mentioned clause defined as 
inadmissible • .menacing tbe state's independence or its territorial integrity as weU as inciting to 
overthrow. reviling. deriding or abasing the constitutional system of Poland's People's 
Republic" . The interpretation of those restrictions was sometimes just funny, like when on 
article on resistance of Polisb society against the tsarist autborities in the 19th century was 
declared as constituting a menace to our prescnt alliances and threatening tbe security of the 
state. 
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marxists on the one hand and the adherents of the traditional intellectual 
ethos on the other. Cezary Wodzinski presents a profound analysis of 
messianic and eschatological aspects in Nicholas Byerdiayev's philosophy: 
Three articles come from the never-published "Ukrainian" issue of "Znak"; 
a clearance text by Wlodzimierz Mokry The Yesterday, Today and Tomorrow 
of Poles and Ukrainwns, an essay by Andrzej Zi~ba The Ukrainians and the 
Warsaw Uprising arguing against a standing according to which pro-Hitler 
Ukrainian units are said to have participated in repressing the Uprising, and 
a recollective story by Jan Adamski Bondarenko. \ 

In the section Events - Books - People you can fmd Anna Baranowa's 
essay Looking for Europe, inspired by Marcin Krol's book Hidden Order 
(1983), as well as reviews of several other books: a so far unpublished work 
by Pawel Spiewak about American neoconservatives and liberals (by 
Damian Kalbarczyk), The Polish Complex, a novel by Tadeusz Konwicki 
which first appeared in 1978 in the underground circulation and was 
officially published only recently (by Henryk Siewierski), as well as 
a volume of poetry by Artur Mi~dzyrzecki The War ofNerves, published in 
1984 and reflecting the atmosphere of martial law years (by Wlodzimierz 
Boleeki). Adam Szostkiewicz discusses an article from the American 

Monthly "The New Criterion" which considers the reactions of European 

intellectuals to the Civil War in Spain. The dosing article A Sign of Victory 


. by Stefan Wilkanowicz is a meditative text written in 1982 on the occasion 

of the canonization of Blessed Maxymilian Kolbe, a martyr of Auschwitz. 


SOMMAIRE 

Ce numero de "Znak" est enticrement consacre a la censure, a son 
fonctionnement et a ses effets sur notre mensuel, de 1981 a 1989, periode 
durant laquelle eUe a ete regie par des dispositions juridiq ues de la loi sur Ie 
controle des publications et des spectacles, qui, votee en Juillet 1981, fut 
amendee aplusieurs reprises les annees suivantes. Cette loi comporte, etale 
en une bonne dizaine de points, un catalogue des contenus et des themes 
interdits de diffusion. Elle assurait a la redaction et a l'auteur Ie droit de 
marquer l'ingeren.ce de la censure dans un texte donne, et ofTrait la 
possibilite de faire appel de cctteimmixtion devant un tribunal administ
ratif. Et, bien que les dispositions fonnant Ie fondement de I'immixtion 
fussent Ie plus sou vent interpretees de falYon arbitraire et generalisee, tandis 
que les droits de la rooaction et de I'auteur incrimine minutieusement 
limites, cette periode a ete tautefois plus favorable que les trente-cinq 
annees prCcedentes (1946-1981), ou avaientfait dHaut les garanties legales, 
queUes qu'eUes soient, face aI'arbitraire de cette ingerence de I'Etat, et ou 
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, 
celle-ci executait sans restrictions d'aucune sorte, les directives de l'autorite 
politique, fussent-elles les plus absurdcs. La peri ode precedant notre 
decennie merite egalcment d'etre decrite et rcpertoriee ct nous csperons 
qu'une documentation sur cette question sera bient6t rcunie. 

Le cahier s'ouvre done avec un article de Tomasz Fialkowski qui decrit 
les fondements juridiques de l'exercice de la censure, et analyse a l'aide 
d'exemples choisis, Ie caractere des ingerences et leur frequence au cours 
des annees mentionnees, et ce, en correlation avec les fluctations politiques 
du moment. L'article est complete par un ensemble de documents 
consignant les peripeties traversees par un numero de "Znak" consacre aux 
rapports polono-ukrainiens, prepare pour l'annee 1984 et dont la pub
lication a ete interdite, sous menace de fermeture du mensuel. Les textes 
suivants sont des articles entiers saisis par la censure, ou, dans deux cas, 
retires de l'imprimerie par la redaction elle-meme, vu les trop nombreuses 
immixtions effectuees par cet organe de contr6le, immixtions qui en 
deformaient completement Ie contenu des articles vises. Le premier est un 
essai autobiographique de Roman Zimand . a l'oceasion d'un voyage 
a Lwow, la ville de I'enfance, qui devient Ie point de depart d'une 
expedition vers son propre passe *. Le second, Pismak 1863 ecrit par 
Michal Glowinski, a pour heros un ecrivain mineur, de la seconde moitie 
du siecle dernier, qui travaillait comme agent de propagande d'Alexander 
Wielopolski et fut poignarde dans les premiers mois de l'insurrection de 
Janvier 1863. L'auteur utilise son histoire pour "dcmonter" Ie phenomene 
de "l'ecrivassier", c'est-a-dire du journaliste paye pour servir des interets 
politiques ou ideologiques. 

Les deux articles d'Andrzej Chwalba sont egalement a theme historique: 
I'un evoque la "conscientisation" de la societe polonaise dans les territoire 
annexes par la Russie a la fill du XIXe siecle, l'autre analyse la maniere 
dont Jozef Pilsudski, la grande figure politique de la generation suivante, 
a decrit l'insurrection de Janvier et son echec. Quant a Andrzej Romanow
ski, il choisit une epoque plus proche de nous en redigeant la biographie 
d'un vice-premier ministre des annces trente, Eugeniusz Kwiatkowski 
(1888-1974). La seconde partie de cette biographie qui embrasse les annees 
posterieures a 1945, n'a pas pu etre publiee, car la censure y a opere une 
bonne dizaine de "coupes" qui reduisaient Ie texte de moitic. Dans ce 
cahier, nous Ie publions "in extenso", les fragments antcrieurement 
supprimes etant en caracteres gras. 

• Ce lexte a ete saisi en vertu de I'article de la loi interdisant enlre aulres "d'altaquer les 
principes de la politique elrangcre de la Republique Populaire de Pologne el de ses alliances, 
ainsi que de mena~r la securile de iEtat". D'aulres paragrapbes du dil article inlerdisent 
d'ataquer l'indel1endance ou l'integralile lerriloriale de la Republique Populaire de Pologne, ils 
inLerdisenl aussi d'appeler Ii renverser, injurier, railler ou bumilier Ie reglme constilulionnel de 
RPP. L'inlerprelation de ces inlerdiclions a parfois ete francbemenl bumoristi9ue: ainsi, on 
estimail que Ie lexie sur la "conscienlisalion" de la sociele polonaise face au pOUVOlr des lsars au 
XlXe siclcle alleinl (relrospectivemenl!) nos allies aCluels el menace la surele de l'Elal. 
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L'essai de Leszek Szaruga, Conrad 1983, concerne I'interpretation de la 
prose de Joseph Conrad et celles des debats politiques et ideologiques qui 
ont eu lieu en Pologne apres 1945. En effet, l'oeuvre de cct ecrivain faisait 
alors l'objet de violentes polemiques entre marxistes et tenants de l'ethique 
traditionnelle de l'intellectuel. Les themes messianiques et eschatologiques 
de la philosophie de Bierdiajew sont Ie sujet d'une analyse percutante de 
Cezary Wodzinski. 

Entin, trois articles proviennent du rtumero avorte sur l'Ukraine: Ie 
premier, P%nau e/ Ukrainiens, hier, adjourd'hui el demain, est de 
Wlodzimierz Mokry; Ie deuxieme, d'Andrzej Zi~ba, Les Ukrainiens e/ 
!'insurrection de Varsovie, est une etude qui, sources a l'appui, attaque la 
these de la participation des formations ukrainiennes pronazies dans la 
repression de la rebellion varsovienne; Ie troisicme consiste en un re
cit-evocatioll de Jan Adamski Bondarenko. 

Au chapitre Des evenemen/s, des livres e/ des honvnes, nous proposons: 
- l'essai d'Anna Baranowa, Szukanie Europy (la quete de I'Europe), inspire 
par Ie livre de Marcin "Krol, Lad u/ajony (I'ordre secret~ ed. 1983), 
- les comptes rendus suivants: 
• Des neo-conservateurs et liberaux americains, ouvrage inedit de Pawel 
Spiewak, par Damian Kalbarczyk; 
• Kompleks Polski (Ie complexe polonais), roman de Tadeusz Konwicki, 
publie en edition clandestine en 1978, et officiellement reedite en 1989, par 
Henryk Siewierski; 
• Wojna nerwow (la guerre des nerfs), poemes d'Artur Mi~zyrzecki sur Ie 
climat cree par "I'eetat de guerre" (ed. 1984), par Wlodzimierz Bolecki; 
• une recension de l'artide publie dans "The New Criterion" sur les 
reactions des intellectuels europeens ala guerre civile espagnole, par Adam 
Szostkiewicz. 

Le numero se termine par une meditation de Stefan Wilkanowicz sur la 
canonisation de Maximilien Kolbe, Ie martyr d 'Oswi~cim, intitulee, Znak 
zwyci~s/wa (ecrite en 1982). 
NB. La notice bibliograpruque inseree ala fin de ce cahier indique la dispo
sition juridique appliquee dans les saisies respectives operees par la censure. 

AUTORZY TEGO NUMERU: 

JAN ADAMSKI, ur. 1923 w Buczaczu, aklor i pisarz. Malur~ z!ozyl na lajnych 
kompielach w Buczaczu, po wojnie sludiowal prawo na Uniwersylccie JagieIlon
skim, ukonczyl Sludium Dramalyczne Iwo Galla. Pracowal koJejno w Teatrze 
Rapsodycznym, Tealrze Poezji, Tealrze Slarym. Tealrze im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie, Tealrze im. Juliusza Slowackiego. PubHkuje najcz~sciej w "Tygodniku 
Powszechnym". Wydal zbiory opowiadall OdlViedziny (! 975) i Przed od/olem (!9M3); 
dwa inne zbiory zlozyl w wydawniclwach. Mieszka w Krakowie. 
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ANNA BARANOWA, ur. 1959 w Dobromilu, hisloryczka szluki i eseislka. Slala 
wsp6lpracowniczka "Znaku" i czlonek zespolu redakc):jnego "Res Publiki", pub
likowala ponadlo w "Po Proslu Dis", "Tygodniku Powszechn)n1" i "Zeszylach 
Lilerackich". 1988/1989 w Wiedniu, jako laurcalka slypcndium im. Herdera 
hamburskiej fundacji F.v.S. Przygolowuje do . druku ksillzk~ GesamlkulIsllVerk 
Tadeusza Kanlora. Mieszka w Krakowie. 

WLODZIMIERZ DOLECKI, ur. 1952 w Warszawie, hisloryk lileralury i krylyk. 
Ukonczyl polonislyk~ na Uniwersylecie Warszawskim, jesl adiunklem w Inslylucie 
Dadali Lilerackich PAN. Wydal: Hisloria i biograjia. Opowieici biograjiczne 
JVaclawa Berenla (1978), Poetycki model prozy w XX-Ieciu mirdzYlVojennym (1982), 
przygolowal edycj~ Opowiesci biograjicznych Bcrenla (zlozone w Wydawniclwie 
Lilerackim). Pu.blikowal w "Tekslach", "Tworczosci", "Pami~lniku Lilerackim", 
"Wi~zi", "KuHurze Niezaiemej", ,,Arce" i "Pulsie". Laureal nagroo im. Andrzeja 
Kijowskiego (1987) i Fundacji im. Koscielsldch (1989). Mieszka w Warszawie. 

ANDRZEJ CHWALBA, ur. 1949 w Cz,.slochowie, hisloryk. Absolwenl Uniwer
sytelu JagieJIonskiego, adiunlcl w Inslylucie Hislorii UJ. A~lor ksillzek: SocjaliSci 
wobec leultu religijnego (1989), Sacrum i relVolucja (w druku). Publikowal w "Kwar
lalniku Hislorycznym", "Sludiach Hislorycznych", "Dziejach Najnowszych", 
"Analecta Cracoviensia", "Roczniku Tomislycznym", ,,z pola walki':, "Znaku", 
"Tygodniku Powszechnym" i "Zaraniu Slllsk.im". Mieszka w Krakowie. 

TOMASZ FIALKOWSKI, ur. 1955 w Krakowie. Absolwent Wydzialu Prawa 
Uniwersytetu Jagiellonskiego, sludiowa! rowniez hislori,. sztuki, od 1980 w redakcji 
,,zoaku", obecnie sekretarz redakcji, prowadzi rubryk,. "WSroo ksi!l:iek" w .. Tygod
niku Powszechnym", czlonek zespolu redakcyjnego "Res Publiki". Publikowa! 
w .. Zna.ku", "Tygodniku Powszechnym", "Aree" i "Tumulcie", redagowal wybOr 
kazan i artykulow biskupa Ignaeego Tokarczuka (z Jerzym Illgiem). Mieszka 
wKrakowie. 

MICHAL GLOWINSKI, ur. 1934 w Pruszkowie, hisloryk i leorelyk Iileralury. 
Absolwenl Uniwersylelu Warszawskiego, pracown.ik Inslylutu Badan Lilerackich 
PAN, ad 1976 profesor, wykladal goscinnie na UJ oraz na uniwersylelach w Kopen. 
hadze i Amslerdamie. Czlonek b. ZLP, sygnalariusz dekJaracji Towarzyslwa Kur
sOw Naukowych, czlonek redakcji ..Pami,.lnika Lilerackiego", redaklor serH "Roz
prawy Lilerackie" Komilelu Nauk 0 Lileralurze Polskiej PAN. Publikowal w czaso
pismach specjaIislycznych i lomach zbiorowych w kraju i zagraniq, a lakze m.in. 
w .. Tworczosci", "Tekslach", "Tygodniku Powszechnym", "Znaku" i "Przegl~dzie 
Kalolickim". Wydal: Poelyka TUlVima a polska Iradycja Iileracka (1962), Porzqdek. 
chaos. znaczenie. Szkice 0 pOlVieici wspolczesllej (1968), PowieJc mlodopo/ska. 
Siudium z poetyki historycznej (1969), Wiersze BoleslalVa Lesmiana (1972), Gry 
powiesciolVe. Szkice z teorjj i hislorii form narracyjnych (1973), Slyle odbioru. Szkice 
o kOnlUJIikacji lilerackiej (1977). lrzyk propagandy (1980), ZaJwial przedslawiony. 
Szkice 0 poezji Boleslawa Lesmiana (198 I). W~olaulor Zarysu leorij Iileralury 
(1962, z Aleksandrll Okopien-Slawinskll i Januszem Slawinskim) i SlolVnika 
terminow lilerackich (wyd. II 1988, z Teresll Koslkiewiczmvll, A1eksandrll Okopien
Slawiliskll i Januszem Slawiliskim). Opracowal dla DibUoleki Narodowej JViersze 
wybrane J. Tuwima (wyd. III 1973) i Oziminy W. Berenla (1974) ~ a dla czylelnikow
skiej serii Panorama, klofll wspolredaguje, anlologi~ lrzyk i spoleczetistwo (1980). 
Mieszka w Warszawie. 
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DAMIAN KALBARC:lYK, ur. 1950, publicysta i hisloryk. Absolwenl' chemii na 
Uniwersytecie Warszawskim, wsp6l:zaloiycieJ i zasl~pca redaklora naczeJnego 
miesi~ka "Res Publica", slaly wspolpracownik "Znaku", publikowal rowniei 
m.in. w "Tygodniku Powszechnym" i ,,Arce". Opracowal Wybor pism Tomasza 
Masaryka (1980), anlologi~ polskich socjalislow chrzescijanskich Wskrzesic Polsk~, 
zbawic swiat (1981), wybor pism polilycznych Edwarda Abramowskiego Rzecz
pospolita przyjaciiJl (1986). Mieszka w Warszawie. 

WLODZIMIERZ MOKRY, ur. 1949 w Drawie, hisloryk lileralury rosyjskiej 
i ukraiJiskiej, publicysla. Dr fIlologii , adiunkl w Inslytucie Filologii Rosyjskiej 
Uniwersytetu JagielloJiskiego. Laureat nagrody Fundacji Jana Pawla II w r. 1987 
,.za dzialalnosc spoleczno---moralnll na rzecz porozumienia i zbJiienia polsko
ukrainskiego", zaioiyciel Fundacji ~w . Wlodzimierza. Posel na Sejrn PRL-RP 
dziesilltej kadencji, wybrany z lisly "Solidamosci" w okr~gu 26 (woj. gorzowskie). 
Staly wsp6lpracownik ,,znaku", publikowal takie w "Tygodniku Powszechnym", 
"Slavia Orientalis", ,,zcszytach Naukowych UJ", "Zeszytach Naukowych KUL", 
,,Rucbu Literackim", "Spolkaniach" i w periodykach ukrainskoj~zycznych "Nasze 
Slowo", "Cerkownyj Kalendar" i "Suczasnisl". Opracowal antologi~ Od [Iariona do 
Skoworody. Osiem wiekow poezji staroukrailiskiej (w druku). Mieszka w Krakowie. 

ANDRZEJ ROMANOWSKI, ur. 1951 w Krakowie, historyk Iiteralury i publicysta 
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