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Od redakcji

Mamy zaszczyt zaprosić Szanownych Czytelników do zapoznania się z drugim 
numerem trzeciej serii „Zeszytów Naukowych PUNO”. Jest on szczególny, 

bowiem wraz z 75-leciem tego najmniejszego Uniwersytetu na świecie celebrujemy 
dokonania ludzi z nim związanych. Zamieszczamy artykuły profesorów, docentów, 
doktorów, którzy swoimi badaniami naukowymi przez wiele dziesięcioleci tworzyli 
dobro intelektualne tej palcówki. Tomem tym składamy hołd wszystkim ludziom, 
którzy przyczynili się do rozwoju nauki polskiej na obczyźnie, zarówno tym żyją-
cym, jak i tym, którzy od nas odeszli.

Tradycyjnie już Redakcja składa najserdeczniejsze podziękowania recenzentowi 
całego zeszytu – prof. dr. hab. Oskarowi S. Czarnikowi, który wnikliwie, krytycznie 
i społecznie poświęcił nam swój czas oraz nieocenioną wiedzę.

Zebrany w tym tomie materiał jest bardzo zróżnicowany: obok prac o ujęciu syn-
tetycznym, monograficznym, występują teksty wąskospecjalistyczne, wręcz przy-
czynkarskie. Układ treści daje przekrój specjalności uczonych, prowadzonych ba-
dań przez doktorów PUNO oraz aktualnych doktorantów, którymi opiekują się 
profesorowie z Kraju, a także współpracowników PUNO. Został podzielony na na-
stępujące części: Historia kultury polskiej, Dzieje polityczne Polski i wychodźstwa, 
Z kręgu historiozofii, językoznawstwa, historii sztuki, historii i teorii literatury, Zagad-
nienia etniczne Europy, Perspektywy rozwoju gospodarczego.

Pozyskaliśmy tekst od prof. inż. arch. Włodzimierza Bronic-Czerechowskiego, 
kierownika Zakładu Badawczo-Projektowego PUNO, prof. nadzw. Yarmouk Uni-
versity w Irbid (Jordania), który zaprezentował drugą wersję wstępnej koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej projektu siedziby krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej w Gdyni – „Gateway to the Future”.

Niezwykle zdyscyplinowany, multidyscyplinarny (politolog, historyk, ekonomi-
sta) prof. dr hab. Eugeniusz Stanisław Kruszewski, wieloletni wykładowca na Wy-
dziale Humanistycznym PUNO, laureat licznych emigracyjnych nagród (SPK 1992, 
ZPPnO 2001), dyrektor naukowego Instytutu Polsko-Skandynawskiego nadesłał 
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z Kopenhagi artykuł napisany przez nieżyjącego autora Leona Koczego, poświęcony 
stosunkowi nauki Tychona Brahe do nauki Kopernika oraz własny tekst na temat 
losów myśli Kopernika w Skandynawii.

Prof. Nina Taylor-Terlecka, wykładowca PUNO, Uniwersytetu w Oxfordzie, 
propagatorka spuścizny męża dr. Tymona Terleckiego, zaszczyciła nasz tom mi-
gawkami sięgającymi 1939 roku we Francji, omawiającymi wojnę z cenzurą przy 
redagowaniu „Polski Walczącej”.

Obecna Rektor PUNO, wieloletni pracownik dydaktyczny i naukowy uczelni 
londyńskich, Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej PUNO, prof. dr hab. Halina 
Taborska, filolog, filozof i historyk sztuki pochyliła się nad kwestią pomników zgła-
dzonych Romów Europy w różnych krajach: Holandii, Czechach, Słowacji, Austrii.

Z kolei prof. dr inż. Stefan Stańczyk, dyrektor Instytutu Nauk Technicznych 
PUNO, zaprezentował w języku angielskim informatykę jako dziedzinę nauki po-
wstałą z połączenia elementów matematyki, nauk ścisłych i nauk humanistycznych.

Prof. Alicja Moskalowa, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecz-
nych PUNO, tegoroczna laureatka doktoratu honoris causa PUNO, przybliżyła 
nam postać Mariana Czuchnowskiego – jako buntownika, poety rewolucyjnego 
w oparciu o wywiady i przeprowadzone z nim rozmowy, a także o badania histo-
rycznoliterackie.

Prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, z warszawskiej Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, kierownik Zakładu Współczesnej Kultury Li-
terackiej i Artystycznej PUNO, poruszyła kwestię nowego kształtu wychowa-
nia literackiego we współczesnej dobie, nowych aspektów obcowania z literaturą 
w procesie komunikowania, zwracając uwagę na akty lokucyjne, illokucyjne i per-
lokucyjne oraz inne.

Filozoficzne refleksje ks. prof. Dominika Kubickiego na temat szlachetności 
człowieczego spełnienia się w jestestwie są znakomitym credo polskiej emigracji. 
Podkreślić należy, że PUNO od samego początku tworzyli ludzie, którzy czynili 
wszystko, by godnie funkcjonować – pomimo kłopotów finansowych. Przetrwało 
dzięki ofiarności i dalekowzroczności Polaków na obczyźnie.

Do młodszego, powojennego pokolenia uczonych współpracujących z PUNO 
należy Anglik, prof. historii PUNO Michael Fleming, którego artykuł napisany 
w języku angielskim stanowi wkład w debatę nad rolą Jana Karskiego w relacjo-
nowaniu zagłady Żydów zachodnim gremiom. Fleming kwestionuje twierdzenie 
polskiego ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego, wygłoszone 
w 2005 roku podczas obchodów 60. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, że rządy 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych zostały poinformowane o tym, co dzia-
ło się w Auschwitz-Birkenau w wyniku misji Jana Karskiego z roku 1942. Zdaniem 
autora, twierdzenie to nie uzyskuje poparcia w polskiej i brytyjskiej dokumentacji. 
Jest natomiast możliwe, że Karski ustnie poinformował zachodnich urzędników 
o masowym mordowaniu Żydów w Auschwitz-Birkenau. Artykuł Fleminga wska-
zuje na wagę szczegółowych, historycznych badań, które umożliwią pełniejsze zro-

Od Redakcji
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zumienie tego, jak polskie państwo podziemne i polski rząd reagowały na masowe 
zabijanie Żydów przez nazistów.

Drugi przedstawiciel tego pokolenia – prof. dr meksykańskiego Uniwersytetu 
w Guadalajarze, pracownik naukowy w Zakładzie Kultur Mniejszości Narodowych 
PUNO – Mirosław Matyja ze Szwajcarii opisał mniejszości narodowe w ramach 
szwajcarskiego systemu politycznego, a mgr Jan Zaleski, bibliotekoznawca i histo-
ryk szkolnictwa technicznego, długoletni wicedyrektor Biblioteki Głównej Poli-
techniki Warszawskiej, obecnie pracownik naukowy w Zakładzie Historii Techniki 
PUNO – funkcjonowanie pierwszej Wyższej Szkoły Technicznej na ziemiach pol-
skich w latach 1926–1831.

Dr Tadeusz Marzantowicz – językoznawca ze Szwajcarii, ściśle związany z tam-
tejszym Oddziałem Towarzystwa Przyjaciół PUNO oraz „Universitasem” – omó-
wił źródła fenomenu językowego: fizyczne, fizjologiczne i psychologiczno-społecz-
ne. Po wątek różnorodności Romów oraz ich kultur w Polsce sięgnęła dr Joanna 
Talewicz-Kwiatkowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracownik na-
ukowy w Zakładzie Kultur Mniejszości Narodowych PUNO. Dr Agata Błaszczyk 
z University College London-School of Slavonic and East European Studies, która 
od roku akademickiego 2014/2015 kieruje Zakładem Badań nad Emigracją PUNO, 
przeanalizowała w języku angielskim na podstawie brytyjskich archiwów proces 
kształtowania się polityki osiedleńczej rządu brytyjskiego w stosunku do polskich 
uchodźców politycznych w Wielkiej Brytanii (październik 1945 – maj 1946).

Aż troje doktorantów PUNO z Londynu zaprezentowało część swoich prac 
nad dysertacjami: Żaneta Steffek udostępniła fragment wyników prasoznawczych 
badań kategoryzacyjnych nad „Universitasem”, Magdalena Górka przypomnia-
ła poprzez szlaki emigracyjne Hanny Broncel Szkołę Młodszych Ochotniczek, 
a Wojciech Klas przedstawił archiwum Mariana Jachimowicza.

Zeszyt wieńczy pięć recenzji ważnych publikacji dotyczących polskiego życia 
społeczno-kulturalno-naukowego na obczyźnie oraz Polski i sprawozdanie z kon-
ferencji naukowej, zorganizowanej przez PUNO, która odbyła się w dniach 12–13 
kwietnia 2014 roku.

jolanta chwastyk-kowalczyk

redaktor naczelna

Od Redakcji
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Leon B. koczy
(1900–1981)

tychO Brahe a MikOłaj kOpernik1

„Póki ziemia stała cicho, spokój był w astronomii”. Ponieważ ziemia stała ci-
cho do 1543 roku, w którym ukazało się dzieło Mikołaja Kopernika De re-

volutionibus orbium coelestium, więc do tego roku spokój istniał w astronomii. Tak 
ujmował rzecz astronom Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) i można by to 
obrazowe powiedzenie uczonego niemieckiego przyjąć, choć nie bez pewnych za-
strzeżeń. Wystarczy przejrzeć ostatnie bibliografie Henryka Baranowskiego (1958)2 
i Edwarda Rosena (1972)3, aby się przekonać, ile to niepokoju wywołał Kopernik 
1 Referat wygłoszony na Sympozjum Kultury Wolnych Polaków w Kopenhadze 13 X 1973 r., przygo-

towany do druku przez Eugeniusza S. Kruszewskiego, dokumentacja Archiwum Instytutu Polsko-
-Skandynawskiego w Kopenhadze.

Leon Bogusław Koczy (25 III 1900 – 1 IX 1981), mediewista, uczeń Kazimierza Tymienieckie-
go, stopnie naukowe uzyskał na Uniwersytecie Poznańskim (mgr 1928, dr 1929, hab. 1934 Polska 
i Skandynawia za pierwszych Piastów, docent 1935). Pracę naukową koncentrował na dwóch za-
gadnieniach: dziejach handlu i miast oraz stosunków polsko-skandynawskich. Zmobilizowany 
w 1939 r., dostał się przez Rumunię na Bliski Wschód (przydzielony do Legii Oficerskiej PSZ), 
w 1942 r. został skierowany do tworzącego się Archiwum i Muzeum PSZ w Kairze, z którym po za-
kończeniu wojny został ewakuowany do Szkocji. W Glasgow był kierownikiem Oddziału Instytutu 
Historycznego im. Sikorskiego w Londynie i profesorem PUNO (1951–1981), członkiem założy-
cielem PTNO (1948, 1950) i aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wiel-
kiej Brytanii (1946). Wśród jego licznych prac w okresie po 1945 r. dwie zasługują na podkreśle-
nie: studium The Vinland Map (”Antemurale”, Rzym, 1970, t. XIV, s. 85–172) i edycja wczesnych 
dokumentów ilustrujących stosunki polsko-duńskie Res polonicae ex Archivo Regni Daniae 1526–
1572 (”Elementa ad Fontium Editiones”, Rzym, 1964, t. IX). Jest pochowany na cmentarzu Dalbert 
w Glasgow wraz z żoną Marią Kolabińską, b. kustosz Biblioteki Kórnickiej.

2 H. Baranowski, Bibliografia kopernikowska. 1509–1955, Warszawa, 1958.
3 N. Copernicus, Complete works, ed. by P. Czartoryski, introd. by J. Zathey, transl. by Z. Nierada, 

E. Hilfstein, superv. by E. Rosen, London – Warsaw, 1972.
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swym dziełem nie tylko w astronomii, ale w takich naukach, jak historia, filozofia 
i teologia.

Rok obecny, Rok Kopernikowski, przyniósł już i przyniesie powódź literatu-
ry, której bibliograficzne ujęcie przedstawi niemało kłopotu, a naukowe opanowa-
nie niemało trudności. Nie znaczy to, żeby nie było niepokoju w astronomii przed 
Lichtenbergiem i przed Janem Śniadeckim, który w klasycznej swej rozprawie 
o Koperniku (1802)4 zapoczątkował ściśle naukowe badania nad życiem i dziełem 
naszego astronoma. Niepokój ten był od samego początku i dałby się najprościej 
określić hasłem pochodu systemu heliocentrycznego, tak jak go Kopernik przed-
stawił najpierw w dziełku Commentariolus koło roku 1509, potem w tzw. Narratio 
prima (1540), wreszcie w pierwszym wydaniu dzieła De revolutionibus.

Jeżeli pochód ten odbył się względnie spokojnie w wieku XVI i nie wykroczył 
poza krąg uczonych renesansu, to tylko dzięki przedmowie, którą bez zgody astro-
noma i bez wiedzy jego przyjaciół wydawcy poprzedzili pierwsze wydanie dzieła. 
W przedmowie tej bowiem teolog Andrzej Ossiander, kierując się najlepszą wobec 
Kopernika intencją, przedstawił odkrycie jego nie jako prawdę odpowiadającą bu-
dowie niebios, lecz jako „hipotezę” użyteczną dla badań astronomicznych. W burzę 
zamienił się ten niepokój od 1616 roku, w którym Rzym potępił system heliocen-
tryczny jako przeciwny nauce Kościoła i objął „Indeksem ksiąg zakazanych” dzieło 
Kopernika.

Pochodu samej idei to nie zatrzymało i nie trzeba było zdjęcia De revolutionibus 
z „Indeksu” (1757), aby jej zapewnić zwycięstwo. To stało się w początkach XVII 
wieku. Wtedy już tylko „zabobon albo strach” (superstitio aut metus) wstrzymać 
mogły naukę od uznania systemu heliocentrycznego za prawdę i wtedy też zaczął 
się niepokój w astronomii, zwany „rewolucją kopernikańską”.

Spośród wielu prac, poświęconych przyjęciu się idei Kopernika w poszcze-
gólnych krajach przed wiekiem XIX, na wyróżnienie zasługują dwie, a to Barba-
ry Bieńkowskiej Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do koń-
ca XVIII wieku (1971) i obszerne – przez Polską Akademię Nauk wydane dzieło 
pt. Studia Copernicana, w którym ta sama autorka i dziewięciu obcych uczonych 
poświęciło swe rozprawy opisowi przyjęcia systemu kopernikańskiego w świecie5. 
Zwracam uwagę na to ostatnie zwłaszcza dzieło, gdyż mieszczą się w nim studia 
odnośnie losów nauki Kopernika w krajach skandynawskich. Chodzi o dwie roz-
prawy uczonego z Aarhus, Kristiana P. Moesgaarda, poświęcone wpływowi Ko-
pernika na system astronomiczny Tychona Brahe oraz rozpowszechnieniu syste-
mu heliocentrycznego w Danii i Norwegii. Nauka pozostanie wdzięczna naszemu 
astronomowi za opracowanie obu zagadnień, gdyż o ile pochód idei heliocentrycz-

4 J. Śniadecki, O Koperniku. Rozwiązanie zadania, które Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 
do odpowiedzi ogłosiło […], Warszawa, 1802; także wydania późniejsze.

5 The Reception of Copernicus’ Heliocentric Theory. Proceedings of a Symposium Organized by the Nico-
las Copernicus Committee of the International Union of the History and Philosophy of Science, ed. 
J. Dobrzycki, Toruń, 1973.
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nej w Szwecji oraz w innych krajach znalazł autora w osobie Henrika Sandblada 
(1912–1991) już dawniej, o tyle zagadnienie wpływu nauki Kopernika na rozwój 
astronomii w Danii nie znalazło piewców ani po tej, ani po tamtej stronie Bałty-
ku. Jest to dość dziwne, bo to właśnie Dania wydała w wieku XVI najsławniejszego 
obok Kopernika astronoma, a jest to i gorszące, bo do podjęcia się takiego zadania 
zachęcała od dawna nie tylko biografia Tychona Brahe pióra Johna Louisa Emila 
Dreyera (1852–1926), ale i pełne wydanie dzieł duńskiego astronoma.

W niniejszych uwagach pragnę zwrócić uwagę na stosunek Tychona Brahe 
do nauki Kopernika, co praktycznie znaczy wyjaśnienie jego miejsca w „rewolucji 
kopernikańskiej”. Nie ma wątpliwości ani co do miejsca Tychona Brahe w astrono-
mii, ani co do miejsca Kopernika w jego nauce. Dla współczesnych Tycho Brahe to 
mathematicus incomparabilis, astronomiae huius saeculi princips, astronomiae ar-
canorum inquisitor eximius ac mathematicae disciplinae princeps, wreszcie astrono-
miae nostro saeculo instaurator primarius.

Pierwszy biograf Tychona Brahe, Francuz Pierre Gassendi (1592–1655) nazwał 
go „Herkulesem astronomii”, Hipparchem nazwał go jego uczeń Jan Kepler. Ten 
ostatni, nie zgadzając się wprawdzie z mistrzem w poglądach na sam system he-
liocentryczny, przyznawał niemniej, że całą swoją naukę opierał na hipotezach Ko-
pernika, obserwacjach Tychona Brahe i filozofii magnetycznej Wilhelma Gilberta. 
Nie chcę mnożyć pochwał. Wystarczy stwierdzić, że dla współczesnego Anglika Chri-
stophera Hegulontiusa Tycho był „nobilissimus ille Astronomiae instaurator”, tak 
na niego spoglądał Włoch, profesor matematyki w Bolonii Giovanni A. Magino, 
i że do historii przeszedł on jako the founder of modern observational astronomy, 
jak go określił Moesgaard. I nie ma w tym przesady. Bez Tychona Brahe nie byłoby 
Keplera, a bez Keplera musielibyśmy jeszcze długo czekać na „rewolucję koperni-
kańską”.

Nauka musiała się liczyć i liczyła się z „księciem astronomów” w XVI wieku, 
a my jesteśmy ciekawi, jaki był jego stosunek do astronomii Kopernika. I co do tego 
nie może być wątpliwości! Żeby znowu przytoczyć zdanie Moesgaarda:

Everywhere in Tycho’s books, letters, and diaries of observation one finds compar-
ions with Copernican or Prutenic numerical values abundantly spread in the form of 
inserted remarks, parallel computations or summarizing tables. In sum, it is clear that 
throughout his career Tycho considered the Copernican models and the Pruteni Ta-
bles to be, next to the haevens themselves, the most prominent touch-stone for his own 
work. He aimed at doing better himself and so he did.

Naraziłbym się na zarzut pochopności, gdybym na własną rękę usiłował roz-
patrzeć stosunek nauki Tychona Brahe do nauki Kopernika, ku czemu nie mam 
przygotowania, naraziłbym zebranych na stratę czasu, gdybym ograniczył się 
do streszczenia astronomicznych wywodów jego rodaka. To jest zbędne. Co jednak 
nie może oznaczać, żeby Tychon Brahe i Kopernik znaleźli się poza zasięgiem zajęć 
ze strony humanistów, którym – niestety – nauki ścisłe są ciągle jeszcze obce. Pew-
ne wyjaśnienie jest tu zatem potrzebne, gdyż spotkanie niniejsze to Sympozjum 
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Kultury. Powstaje tedy pytanie, jak od astronoma, który głosił, że matematyka na-
leży do matematyków, a na którego dziele widnieje przestroga, żeby do tego dzieła 
nie zabierał się nikt, kto się nie zna na geometrii, powiadam, jak od tego astronoma 
trafić na dzisiejsze Sympozjum. Rzecz prosta.

 Nauki ścisłe zajmują się odkryciami w danej chwili, w oderwaniu od człowie-
ka i bez oglądania się na przyszłość. Historia nauk ścisłych to historia odkryć aż 
do ostatniego odkrycia w danej dziedzinie. Historię obchodzą warunki, w jakich 
odkrycie zostało dokonane i wpływ tych odkryć na życie jednostek, społeczeństw 
i ludzkości. Krótko mówiąc – historię obchodzi człowiek. Od rozwoju nauk ści-
słych i od rozmiaru ich wpływu na człowieka zależy rozwój cywilizacji, przy czym 
od rozwoju cywilizacji zależeć może rozwój kultury. Aby uniknąć nieporozumień 
odnośnie pojęcia tych nazw, musimy przyjąć, że przez cywilizację rozumiemy to 
wszystko, co człowiek stworzył w walce z przyrodą dla zapewnienia sobie bytu, 
a za kulturę uznamy to, co człowiek tworzy w oderwaniu od przyrody, a z chęci za-
spokojenia swych duchowych upodobań. Musimy też przyjąć, że obie te dźwignie 
rozwoju ludzkości podlegają wzajemnemu wpływowi i że w osobowości twórczej 
nie dadzą się od siebie oddzielić. Tylko godząc się na te założenia, przemycić może-
my geniuszów z nauk ścisłych do cywilizacji, a z cywilizacji do kultury. To jest też 
uzasadnienie, dlaczego na tym spotkaniu, poświęconym sprawom kultury, możemy 
zajmować się geniuszami nauk ścisłych, jakimi byli Tycho Brahe i Mikołaj Kopernik.

Jeśli mamy tyle sprzecznych sądów o obu, to jest to wynikiem pomieszania ce-
lów humanistyki i celów nauk ścisłych jako wynik błędnego stosowania metod na-
ukowych dla nieswoich celów. Ofiarą tego zamętu padł Kopernik, któremu niektó-
rzy nowocześni astronomowie-matematycy odmawiają miejsca w cywilizacji, a to 
dlatego, że w astronomii nie posunął on wiedzy daleko poza Ptolemeusza, a nawet 
ją zaciemnił. Nie uniknął tego losu i Tycho Brahe, którego system astronomicz-
ny przedstawił jeden z astronomów jako curiosum! Mędrcy ci powinni pamiętać 
o przestrodze, której dał wyraz wspomniany Dreyer:

It is always difficult to avoid judging the ideas of former ages by our own, instead of view-
ing them in their connection with those which went before them and from which they were 
developed!

Nowoczesnych tych astronomów nie obchodzi stan wiedzy astronomicznej 
w okresie renesansu ani możliwości jej przekazania między ośrodkami ówczesnej 
cywilizacji europejskiej, tak jak ich nie obchodzi „rewolucja kopernikańska”, któ-
ra ze swym późnym, ale przemożnym wpływem na umysłowość Europy wpłynęła 
na rozwój jej cywilizacji.

Jedna jest rzecz przyglądać się niebu i badać ruch ciał niebieskich – i to jest 
rzecz astronomii, inna jest rzecz zbadać wszystkie okoliczności powstania geniu-
szów – i to jest rzecz humanistów. Przedstawiciele nauk ścisłych oddają też najlep-
szą przysługę nauce samej, jeżeli tę stronę życia geniuszów zostawią humanistom, 
historykom na pierwszym miejscu.

Leon B . Koczy
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1. Ptolemeuszowska koncepcja Wszechświata: Ziemia jest tu w środku z czterema „elemen-
tami” – ziemią, wodą, powietrzem i ogniem

TYCHO BRAHE A MIKOŁAj KOPERNIK

Spróbujmy z tego stanowiska spojrzeć na naszych geniuszów, bo geniuszami 
byli obaj, każdy z innego tytułu. Zapomnijmy na chwilę o obu rozprawach Moesga-
arda jako należących właśnie do dziedziny nauk ścisłych. Przyjrzyjmy się raczej ich 
życiu, starając się uchwycić podobieństwa i przeciwieństwa ich losów, idąc ślada-
mi czy to Dreyera, który biografię Tychona ujął jako A Picture of Scientific Life and 
Work in the Sixteenth Century, czy to niemieckiego historyka astronomii Maxa Ca-
spara i włosko-amerykańskiego filozofa Georgio Diaz de Santillana, którzy z tego 
stanowiska śledzili życie swoich geniuszów, Keplera i Galileusza.

Samo życie tych czterech geniuszów układało się tak różnie, że trudno doszukać 
się w ich losach tych samych z natury przeżyć. Tylko pewne tragedie osobiste były 
im wspólne. Tragedią Tychona Brahe było, gdy po 20 latach zbytkownego życia 
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2. Kopernikowska koncepcja Wszechświata: Słońce jest w centrum

Leon B . Koczy

w swej rezydencji na Hven żegnał żałosną elegią swą niewdzięczną ojczyznę, uda-
jąc się do Niemiec:

Dania, quid merui, quo te, mea Patria, laesi
Usque adeo ut rebus sis minus aequa meis,
[…]
Dic age, quis pro te tot tantaque fecerat ante,
Ut veheret famam cuncta per astra tuam?

Tragedią Keplera było, że przez długie lata wyczekiwał bezsilnie losu więzionej 
matki, nie będąc pewny, czy nie podzieli ona losu wiedźm, posądzonych o czary. 
Tragedią Galileusza było, gdy po poniżającej inkwizycji zaprzeczyć musiał praw-
dzie, w którą wierzył, aby spędzić resztę życia w przymusowej samotności.
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3. Koncepcja Wszechświata Tychona Brahe: Ziemia jest w centrum, Słońce krąży naokoło 
Ziemi, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn krążą naokoło Słońca

TYCHO BRAHE A MIKOŁAj KOPERNIK

Kopernik nie przeżył tragedii. Byłby ją przeżył, gdyby się dowiedział, że jego 
dzieło żywota poszło w świat nie jako prawda, którą przeżywał i w którą świę-
cie wierzył, ale jako „robocza” hipoteza, potrzebna do obliczeń astronomicznych. 
Śmierć uchroniła go od tej tragedii. Aż do śmierci żył spokojnie w swej frombor-
skiej pustelni przez 30 lat, bez przyjaciół, bo był z usposobienia samotnikiem, 
bez protektorów, bo nikt go nie rozumiał i bez stosunków z uczonymi, bo nie było 
nikogo, od kogo by się mógł czegokolwiek nauczyć. Astronomia miała jeszcze cze-
kać na geniuszów, których poczet otwierał właśnie Tycho Brahe.

Ale przy wszystkich podobieństwach i różnicach ich losów, których tu przyta-
czać niepodobna, nie może być dwu zdań co do jednej rzeczy: gdy Kepler i Gali-
leusz nie tylko udowodnili prawdziwość systemu Kopernika, ale upowszechniali 
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go w świecie, Tycho Brahe system ten z gruntu odrzucił. W głównym swym dziele 
pt. Astronomiae Instauratae Progymnasmata (1602), głosił krótko:

Słońce to dzieło nieskończonej mądrości Bożej największe, najjaśniejsze, pięknością i maje-
statem, jak i potęgą i działaniem, wyprzedzające wszystkie inne ciała niebieskie… Słońce to, 
niezrównany astronom przeszłego wieku, Mikołaj Kopernik, Toruńczyk, nie wahał się pomie-
ścić w samym środku świata, w postawie nieruchomej i spokojnej. […]

My za to twierdzimy, że Ziemia zajmuje środek świata […] i że Słońce obraca się koło niej 
w rocznym obrocie.

W dalszym ciągu Tycho Brahe przyrzeka dowieść, że wywody summi illius Co-
pernici jako zbyt sztuczne nie odpowiadają rzeczywistości.

Przyrzeczenia tego Tycho Brahe dotrzymał, przedstawiając własny system, któ-
ry – jak to wynika z załączonych wykresów – był czymś pośrednim między sys-
temem Ptolemeusza a heliocentryzmem Kopernika. W systemie tym Ziemia po-
zostawała, jak u Ptolemeusza, w środku świata, Słońce i Księżyc krążyły naokoło 
Ziemi. Natomiast Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn krążyły naokoło Słońca. 
Nie ma znaczenia, że Tycho pomylił się, i to w czasie, gdy większość astronomów 
skłaniała się do nauki Kopernika, ważne jest to, że ten jego system zrobił w astro-
nomii swoje.

Zrobił swoje, gdyż nie ruszając Ziemi i pozwalając poruszać się Słońcu, doga-
dzał nie tylko teologom, dla których system Kopernika był nie do przyjęcia, ale 
i tym wszystkim, którzy żyli pod urokiem Ptolemeusza i nie mogli się wyzwo-
lić spod autorytetu pisarzy starożytnych. Zrobił swoje, gdyż w roku 1602, w rok 
po śmierci astronoma, imię Tychona znane było w całym świecie, tak jak dzięki 
jego muzeum na wyspie Hven, jak i wzięciu, jakim się cieszył wśród współczesnych 
osobistości. Nie może więc być żadnych wątpliwości co do wpływu Tychona na re-
cepcję systemu Kopernika.

Wpływ ten był ujemny, hamujący, choć Europie, rozdartej walkami reformacji, 
przynosił, upragniony przynajmniej w dziedzinie nauki, spokój. W tym są zgodni 
wszyscy uczeni, prócz jego biografa Dreyera, którego zdaniem, the Tychonic sys-
tem did not retard the adoption of the Copernican one, but acted as a stepping-stone 
to the latter from the Ptolemean. Ten pogląd nie spotkał się z uznaniem nawet ze 
strony Moesgaarda, który wyjaśnił, że Kepler, najbliższy współpracownik Tychona 
i spadkobierca jego skarbu obserwacji, przyjął system Kopernika wbrew życzeniom 
swego mistrza i że twierdzenie Dreyera jest słuszne only the restricted sense that the 
Copernican system was taught and made known as an attractive hypothesis, but not 
adopted as the true world picture behind the heavenly phenomena.

Tyle uwag o stosunku nauki Tychona do nauki astronomicznej Kopernika. Aby 
je zamknąć jednym syntetycznym poglądem, najlepiej przytoczyć zdanie Kristiana 
P. Moesgaarda:

Copernicus and Copernican astronomy was introduced in Denmark in a thorough and 
competent way by an expert. It shows Tycho’s genuine admiration of Copernicus as mathemat-

Leon B . Koczy
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ical astronomer, too, and reveals his general attitude towards Copernican cosmology as unac-
ceptable for physical reasons. Although the Tychonian world system had not at that time come 
into existence it nevertheless appears that Tycho had already, within each separate planetary 
model, managed to get round the stumblingblock of the moving Earth. Consequently astrono-
mers were from now free to make use of the Copernican astronomy without troubling about 
his cosmology; on the other hand, natural philosophers could unscrupulously adhere to tradi-
tional views on these matters. And during the century that following Tycho’s lecturing a great 
many authors did so.

Rzadko się zdarza, aby jeden uczony, odmawiając prawdziwości wywodom dru-
giego uczonego, zachował dla niego równocześnie cześć. Tycho jest tu pięknym 
przykładem. Trzeba mu najpierw oddać, że odrzucając system heliocentryczny Ko-
pernika, starał się dotrzeć do błędów tego systemu, który tylu innych zbywało pro-
stym potępieniem. Wiemy, jak się do tego zabrał na jednym dobrze znanym przykła-
dzie. Chodzi o znaną wyprawę astronomiczną z wyspy Hven do Prus. Korzystając 
z powrotu poselstwa margrabiego Jerzego Fryderyka z Ansach (1539–1603) z Da-
nii do Niemiec przez Gdańsk (1584), wysłał Tycho jednego ze swych współpracow-
ników, Eliasza Olsena Morsinga (1550–1590), do Fromborka, aby tam na miejscu, 
przy pomocy własnych przyrządów przeprowadził obserwacje, dla porównania ich 
z obserwacjami Kopernika. Wyprawa udała się, gdyż wysłannik stwierdził pomyłki 
w danych Kopernika i ustalił ich rozmiary.

Na tym się jednak wyprawa nie skończyła. Elias Olsen wrócił bowiem do Prus 
nie tylko z łupem astronomicznym, ale przywiózł swemu mistrzowi w darze od ka-
nonika Fromborka Jana Hannoviusa (1524–1575) instrument astronomiczny, zwa-
ny paralatykiem. Obejrzawszy dokładnie ten prymitywny przyrząd, który Kopernik 
własnoręcznie wykonał i którym się posługiwał w swych obserwacjach, nie mógł 
się Tycho nadziwić, jak Kopernik, jeśli nie posiadał lepszych instrumentów, mógł 
nie popełnić jeszcze większych błędów w obserwacjach od dostrzeżonych. Zachęci-
ło go to do sporządzenia dwóch innych przyrządów na wzór fromborskiego, ale nie 
ufał im i wolał w swych pracach posługiwać się przyrządami własnego wyrobu. To 
go jednak nie powstrzymało od wyrażenia hołdu na cześć Kopernika w poemacie, 
za długim, aby go tu przytaczać, a za trudnym, aby w przekładzie oddać jego pięk-
no. Na tym nie koniec.

Obok owego przyrządu astronomicznego Elias Olsen przywiózł swemu mi-
strzowi inny dar od wspomnianego Jana Hannoviusa, mianowicie obraz Koper-
nika, jakoby przezeń wykonany. Obraz ten znalazł również uhonorowanie, gdyż 
Tycho umieścił go w obserwatorium między obrazami najwybitniejszych astrono-
mów. Tu jednak Tycho nie wytrzymał i dał wyraz swego ujemnego stosunku do sys-
temu heliocentrycznego Kopernika, mieszcząc pod obrazem przestrogę:

Curriculis tritis diffise COPERNICE, Terram
Inuitam, Astriferum flectere cogis iter.

TYCHO BRAHE A MIKOŁAj KOPERNIK
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Na tej przestrodze nie możemy zamknąć opisu stosunku „króla astronomów” 
do naszego astronoma. Już Gassendi podnosił, że Tycho nie wymieniał imienia 
Kopernika sine elogii eximii, ingentis, incomparabilis i możemy za nim przytoczyć 
przydomki nadane Kopernikowi, tak jak summus ille et alioquin de Astronimiae in-
stauratione optime meritus vir, magnus ille Copernicus, vir alti ingenii et iudicii Co-
pernicus, eximius ille Copernicus, wreszcie incomparabilis vir Nicolaus Copernicus.

Spotęgują one tylko wrażenie, jakie na współczesnych robił i dziś jeszcze robi 
wiersz, którym Tycho Brahe raz jeszcze oddał hołd Kopernikowi:

Si robusta adeò fuit ingens turba Gigantum,
Montibus ut monteis imposuisse queat;
Hisque velut gradibus celsum affectarit Olympum,
Quamvis in praeceps fulmine tacta ruit;
Omnibus his unus quanto Copernicus ingens,
Robustusque magis, prosperiorque fuit?
Qui totam Terram, cunctis cum montibus, astris
Intulit, et nullo fulmine laesus abit.
Corporis hi sed enim temeraria bella movebant
Viribus; id poterat displicuisse Iovi:
Is placidus, caelum penetravit acumine mentis,
Menti, cum mens sit, Iupiter ipse favet.

W nauce przepaść może wszystko prócz prawdy, w kulturze wszystko prócz 
piękna. Z tego stanowiska oceniać należy miejsce uczonych w dziejach ludzkości 
i naszych geniuszów też. Pokusa bierze porównać życie obu, życie tak różne, jak 
różne były ich usposobienia. Bo choć Kopernika znamy mniej, to przecież nie ule-
ga wątpliwości, że kłótliwy Tycho nie miał w sobie nic z łagodności „sarmackiego 
astronoma”. Co ich upodabniało, to głęboka wiara, że wiedzę swoją i dokonania 
zawdzięczają Bogu. Tycho, lubujący się w sentencjach, dał wyraz swej pobożności 
w winietach zdobiących wydania jego dzieł:

Suspiciendo despicio – Despiciendo suspicio

wyrażających pięknie „mistyczny stosunek między obu światami – niebieskim 
i ziemskim”. Co do Kopernika, to wychodził on z założenia, że „usiłowaniem [uczo-
nych] jest dochodzić prawdy we wszystkich rzeczach, o ile tego rozumowi ludzkiemu 
dozwolił Stwórca.

O głębokiej religijności obu świadczy melancholijny wiersz Tychona:
Transvolat hora levis neque scit fugitiva reverti,
Nostra simil properans vita caduca fugit

ustępujący przecież „pięknej prawdzie i filozoficznej sentencji” Kopernika, zapisa-
nej przezeń na jednym ze swych dzieł:

Vita brevis, sensus ebes, neglegentie torpor et inutiles occupationes nos paucula scire permi-
tunt. Et aliquotiens scita excutiet ab animo per temporum lapsum fraudatrix scientiae et ini-
mica praeceps, oblivo.

Leon B . Koczy
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Nawet zmierzch obu, zmierzch znowu tak różny, nie może nie natchnąć history-
ków do porównań. Tycho miał pogrzeb królewski i dziś jeszcze możemy podziwiać 
jego piękny nagrobek6. Kopernik umarł cicho, wśród nielicznych przyjaciół i jego 
grobu we fromborskiej katedrze nie udało się do dziś dnia odszukać7.

Cóż więc po nich zostało? Po Koperniku nie zostało nic prócz rozproszonych 
pamiątek i dzieło, które z pietyzmem raz jeszcze ogłasza nauka nasza w kraju. Ale 
w tym dziele jest jeszcze jedna prawda, wskazująca ludzkości kolejną drogę do uwiel-
bienia Boga. Co do Tychona Brahe, to pytać musimy, jaki los podzieliła jego Uraniae 
sacrata domus, specula inclyti Coeli i co się stało z jego muzeum? Smutno pomyśleć!8 
Już Gassendi biadał, wspominając Hven: Iam seges est, ubi Tria fuit… i powtarzał 
za jednym z uczonych: In ea iam est campus, ubi Uraniburgum fuit. Czyż więc z tą 
sławną przez królów odwiedzaną rezydencją Tychona wszystko przepadło? Bynaj-
mniej! Jakby przeczuwając, jaki los spotka jego sławne obserwatorium – Stjernborg, 
kazał Tycho umieścić u wejścia napis, który potem powtórzono na jego nagrobku: 
„Non fasces nec opes, sola artis sceptra perennant”.

To się miało spełnić. Bo choć w gruzach legła wspaniała rezydencja na Hven 
i nie pozostał po niej kamień na kamieniu, nie przepadły naukowe osiągnięcia Ty-
chona, jego wspaniałe skarby astronomicznych obserwacji, które doceniła nauka 
od czasów jego ucznia i spadkobiercy Keplera aż do naszych dni. To tu, na odlud-
nej wyspie, jak powiada Dreyer, w tym właśnie Uranienburgu, przeprowadzono 
praktyczną reformę astronomii, i potomność nie obawiała się przesady, gdy idąc 
za jednym z największych astronomów XIX wieku, nazwała Tychona „królem mię-
dzy astronomami”.

6 Tycho Brahe (1546–1601) wyemigrował z Danii w 1597 r. i osiedlił się w Pradze w 1599 r. Zmarł 
nagle w 1601 r. i jest pochowany w kościele tyńskim przy Rynku Staromiejskim w Pradze. 15 listo-
pada 2009 r. ekshumowany, by ustalić przyczynę śmierci. Wyniki badań wykazały, że zmarł śmier-
cią naturalną.

7 Archeolog prof. Jerzy Gąssowski wraz z zespołem prowadził badania (2004–2009) w archikate-
drze we Fromborku, który zidentyfikował niekompletny szkielet jako doczesne szczątki Koperni-
ka. Dzięki jednak szwedzkiemu prof. Göranowi Henrikssonowi i doc. Marie Allen oraz badaniom 
włosów z ksiąg ze zbioru Kopernika w Carolina Rediviva (łup z XVII w.) w laboratorium Uniwersy-
tu Uppsalskiego ustalono identyczność kodu genetycznego mtDNA z wcześniej uzyskanym z kości 
w Polsce i tak została potwierdzona tożsamość astronoma. 10 lutego 2010 r. sarkofag z bazyliki ka-
tedralnej św. Jana w Toruniu przebył trasę (Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Orneta, Pieniężno, 
Braniewo) związaną z astronomem, a 22 maja 2010 r. odbyła się ponowna ceremonia pogrzebowa 
w bazylice katedralnej we Fromborku.

8 Wyspa Hven – Tycho Brahe otrzymał ją na własność od króla Fryderyka II (1559–1588), na niej 
wybudował w 1580 r. Uranienborg – obserwatorium, które spłonęło wraz z muzeum; obecnie jest 
zrekonstrowany tylko park/ogród, jaki otaczał obserwatorium. Cztery lata później astronom wy-
budował Stjerneborg – drugie, ulepszone obserwatorium, które w latach 50. XX w. zostało zrekon-
struowane. Na wyspie, w dawnym kościele Wszystkich Świętych jest obecnie muzeum Tychona 
Brahe z multimedialną wystawą i podziemnym obserwatorium. Wyspa od 1658 r. należy do Szwecji, 
a od 1906 r. nazywa się Ven, leży na wodach Sundu, 4,5 km od brzegu szwedzkiej prowincji Ska-
ane.

TYCHO BRAHE A MIKOŁAj KOPERNIK
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Jestem szczęśliwy, że mam sposobność powtórzyć te słowa hołdu dla wielkiego 
Duńczyka w stolicy jego ojczyzny i że na zebraniu uczonych tu właśnie i nie po raz 
pierwszy przypomnieć mogę dzieje prastarych stosunków między narodami, które, 
choć przedzielone morzem, łączył geniusz dwóch wspaniałych jej synów.

Leon B . Koczy

tychO Brahe and nichOLaS cOpernicuS
Summary

The author analyses Copernicus’s ideas described in De revolutionibus orbium coelestium 
(1543) and the different view of the universe put forward by the excellent Danish as-

tronomer Tycho Brahe (1546–1601). Elias Olsen Morsing (1550–1590), a collaborator of 
Tycho Brahe, was sent to Frombork (Frauenburg) in 1584 to take the same measurements 
as Copernicus, but with his own, much better, instruments. The idea was to compare the 
new measurements with those taken by Copernicus. The expedition was a success. Morsing 
was able to detect certain errors in Copernicus’s measurements, and the scope of these er-
rors. While in Frombork, Morsing received a primitive astronomical instrument and a por-
trait of Copernicus as gifts from canon Jan Hannovius.

 The author of this paper notes the Catholic Church’s scepticism about Copernicus’s the-
ory of the universe, while acknowledging that both Copernicus and Brahe had deep faith 
in God and shared the belief that they owed their learning and achievement to God.

Key words: astronomy, Tycho Brahe, Copernicus, Denmark, Frombork

Leon B . Koczy
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eugeniusz S. kruszewski
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OBchOdy 500-Lecia MikOłaja kOpernika 
w danii

Przed 40 laty Organizacja Narodów Zjednoczonych (United Nation Education, 
Scientific and Cultural Organisation – UNESCO) ogłosiła 1973 Rokiem Mi-

kołaja Kopernika. W „Polsce poza Polską” powstały dwa o większym zasięgu te-
rytorialnym Komitety – w Londynie (hon. sekretarz ppłk Zygmunt Witymir Bień-
kowski) i Nowym Jorku (przewodniczący inż. arch. Marian Hełm-Pirgo), które 
zorganizowały imprezy kulturalne dla uczczenia naszego genialnego rodaka, obej-
mując nimi większość Polonusów w wolnym świecie.

Polska emigracja niepodległościowa, a myślę tutaj o najnowszej wówczas emi-
gracji w Danii, pragnęła również włączyć się do łańcucha imprez, jakie przygo-
towywano w różnych ośrodkach osiedlenia Polaków. Pomijam tu uroczystość 
na Uniwersytecie Kopenhaskim oraz duńską Polonię, wówczas głęboko podzielo-
ną ideologicznie.

W Londynie zorganizowano imprezy z wielkim rozmachem, m.in. wybito medal 
pamiątkowy w srebrze i brązie: „Wielkiemu Rodakowi w hołdzie Polacy na uchodź-
stwie. Londyn 1973”.

W Danii uchodźcy z PRL z lat 1969–1971 byli w tym czasie na początku organi-
zowania sobie życia na obczyźnie, część nie miała stabilnego miejsca zamieszkania, 
a większość była bez stałej pracy. Jednakże w środowisku intelektualistów i studen-
tów były osoby pełne zapału do organizowania życia kulturalnego – w 1970 roku 
utworzono Klub Studencki, usytuowany w centrum miasta (Baron Boltens Gaard), 
gdzie zorganizowano m.in. wystawę prac malarskich Jana Winczakiewicza (1921–
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2013) z Paryża, spotkanie z politykami z emigracji, jak przykładowo z przedstawi-
cielami Polskiej Partii Socjalistycznej na obczyźnie Stanisławem Wąsikiem (Lon-
dyn) i Michałem Lisińskim (Sztokholm).

i

Z inspiracji redaktora „Kroniki Poświęconej Sprawom Polskim” (założona: gru-
dzień 1970 roku) inicjatywę powołania Komitetu Organizacyjnego Uczczenia 

Mikołaja Kopernika podjęło niedawno założone Towarzystwo Miłośników Nauki 
i Sztuki w Kopenhadze. Komitet powołano na zebraniu 19 stycznia 1973 roku. Na-
stępne spotkania Komitetu odbywały się w siedzibie redakcji „Kroniki…” (Gul-
landsgade 6, Amager) i w Klubie Polskim (B. Korczak-Sielicki, Annexstraede 2, 
Valby) 9 i 23 lutego, 18 czerwca i 10 września 1973 roku. W wyniku tych spotkań 
powołano sekretariat, ustalono termin, formę i treść imprezy, miejsce oraz inne 
sprawy techniczne.

W liście Komitetu z 28 lutego 1973 roku, skierowanego do potencjalnych uczest-
ników Sympozjum, czytamy m.in.:

Rok 1973 obfituje w różnego rodzaju rocznice (200-lecie Komisji Edukacji, 100-lecie Polskiej 
Akademii Umiejętności, 80-lecie przybycia pierwszych sezonowych emigrantów zarobkowych 
do Danii) i wydarzenia, ale ponad wszystko 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, którego 
wkład do nauki i kultury światowej należy do największych. […]

Na zebraniu organizacyjnym w dniu 19 stycznia br. powołano Komitet Organizacyjny 
w składzie siedmiu osób, który ma na celu zorganizowanie i przeprowadzenie Sympozjum 
Kultury Wolnych Polaków w Danii. […]

Komitet stawia sobie za cel w okresie przygotowawczym zachęcić przede wszystkim ludzi 
nauki, kultury i sztuki osiadłych w Danii, a także inne osoby do zadokumentowania swej 
przynależności do wolnej kultury polskiej m.in. poprzez nadesłanie na Sympozjum:
a) oryginalnych prac lub ich części z wszystkich dziedzin wiedzy,
b) referatów dotyczących życia kulturalnego, społecznego i politycznego, Polaków w Danii 

(Skandynawii),
c) dokumentów i fotografii z przeszłej działalności Polaków i organizacji polskich na terenie 

Danii i Skandynawii w formie darowizny lub użyczenia ich do wykorzystania dla celów na-
ukowych,

d) wzięcie udziału w Sympozjum.
Termin składania prac upływa z dniem 30 czerwca br., a zgłoszenie uczestnictwa przyjmu-

je się do 31 sierpnia br.
Komitet Organizacyjny przewiduje w pierwszym dniu wygłoszenie referatów i dyskusję 

w godzinach od 14 do 22, natomiast w drugim dniu – uroczystą mszę św. w kościele św. Anny 
(oo. Redemptoryści Kopenhaga-Amager), wystawa prac malarskich i koncert muzyki polskiej 
w sali parafialnej.

Przewiduje się, że całość prac i treść dyskusji zostanie wydana w formie książki po odbyciu 
Sympozjum.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Sympozjum lub wsparcia materialnego, gdyż 
sami musimy pokryć koszty z tym związane. Koszt uczestnictwa w Sympozjum – dkr. 25,-.

Eugeniusz S . Kruszewski
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Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: „Kronika”, Postboks 1806, 2300 
København S.

Dalsze komunikaty będą ogłaszane na łamach „Kroniki Poświęconej Sprawom Polskim”, 
a osobom zgłoszonym jako uczestnicy zostaną przesłane listownie.

W tym miejscu należy dodać, że wbrew zapowiedziom organizatorów materia-
ły z Sympozjum – z uwagi na niedostarczenie przez niektórych autorów tekstów 
– w formie książki nie zostały opublikowane. Nie pozostały jednak w archiwum, ale 
zostały wykorzystane w publikacjach. Emil Ashøj opublikował wcześniej w duń-
skim czasopiśmie wojskowym („Militært Tidsskrift”, 1971, V, s. 250–263, il.; 1970, 
VI, s. 265–289, il.), Eugeniusz S. Kruszewski wykorzystał do rozprawy doktorskiej 
(„Problemy osadnictwa Polaków w Danii 1893–1939”, Londyn, PUNO, 1980), An-
drzej Zaleski do pracy magisterskiej (PUNO, 1977), o. Jan Szymaszek opubliko-
wał w „Duszpasterzu Polskim Zagranicą” w Rzymie (1974, nr 2/111, s. 164–175), 
a referat Leona Koczego zostanie zamieszczony w „Zeszytach Naukowych PUNO”, 
jako że daje unikatową ilustrację stosunku sławnego duńskiego astronoma do Ko-
pernika.

Dodać należy, że wielki przyjaciel niepodległej Polski Emil Ashøj opublikował 
także esej Han påstod, at jorden ikke er varedns centrum (Kopernik twierdzi, że Zie-
mia nie jest centrum wszechświata) w dzienniku „Sjællands Tidende”, 22 II 1973, 
s. 6–7, il.

ii

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego przedyskutowano moż-
liwości intelektualne i finansowe inicjatorów oraz zakres imprezy. Możliwości 

nowych uchodźców były pod każdym względem ograniczone, ale organizatorzy nie 
mieli zamiaru zrezygnować ze zorganizowania imprezy, która prócz wymowy poli-
tycznej miała również cel integracyjny w środowisku nowych emigrantów.

Podjęto również decyzję nawiązania kontaktu roboczego z Komitetem Obcho-
dów 500-lecia Mikołaja Kopernika przy Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii 
(Londyn), ze zorganizowanym środowiskiem polskim w Norwegii i Szwecji oraz 
zaproszenie na honorowego protektora Sympozjum osobistości wojennej emigracji 
z Wielkiej Brytanii.

Na drugim posiedzeniu ukonstytuował się Komitet Organizacyjny w następu-
jącym składzie:
 ■ Wiktor Kośmiecki, reprezentant kombatantów i Związku Wolnych Polaków,
 ■ Borys Korczak-Sielicki, artysta plastyk,
 ■ Marta Kruszewska, administrator redakcji „Kroniki…”,
 ■ Eugeniusz S. Kruszewski, sekretarz Komitetu Organizacyjnego,
 ■ mgr inż. Wojciech Lange,
 ■ pisarz Alfred Zajdorf,
 ■ Andrzej Zalewski, z ramienia Towarzystwa Miłośników Nauki i Sztuki, redaktor 
materiałów z Sympozjum.

OBCHODY 500-LECIA KOPERNIKA W DANII
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W okresie przygotowawczym z prac w Komitecie zrezygnowano z usług Bory-
sa Korczak-Sielickiego i Alfreda Zajdorfa, a Wojciech Lange wycofał się ze wzglę-
dów rodzinnych. Do Komitetu dokooptowano natomiast przybyłą z Warszawy Ewę 
Młodecką.

Ustalono nazwę imprezy: Sympozjum Kultury Wolnych Polaków oraz hasło 
„Kultura 73”. Sekretariat umieszczono w redakcji i administracji „Kroniki…” oraz 
przyjęto wstępne terminy realizacji poszczególnych prac przygotowawczych. Na-
wiązano kontakt z Komitetem Obchodów przy Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej 
Brytanii, a ambasador Edward Raczyński (pismo z 5 III 1973) przyjął protektorat 
honorowy Sympozjum.

Do współudziału w Sympozjum zaproszono Polską Radę Społeczno-Kulturalną 
i Bibliotekę Polską PMK w Danii, Radę Uchodźstwa Polskiego i Redakcję „Wiado-
mości Polskich” ze Szwecji oraz Krajowy Związek Uchodźstwa Polskiego z Norwe-
gii. O mającym odbyć się Sympozjum poinformowano Radio Wolna Europa oraz 
redakcję kopenhaskiego dziennika „Berlignske Tidende”.

Z kolei skontaktowano się z różnymi osobami, którym zaproponowano opraco-
wanie referatów oraz czynne wzięcie udziału w Sympozjum. Organizatorzy mieli 
do pokonania wiele przeszkód, ale najtrudniejsze było nawiązanie kontaktów z ro-
dakami, którzy wcześniej osiedlili się w Danii. Organizatorzy nie byli szerzej znani 
społeczeństwu polskiemu, a ponadto emigracja z PRL 1968 roku wzbudzała emo-
cje i podejrzenia na tle politycznym. W związku z tym z przykrością przyjęto wia-
domość, że z zaproszenia nie skorzystało dwóch przedwojennych nauczycieli pol-
skich i jednocześnie działaczy Związku Harcerstwa Polskiego oraz prawnik i lekarz. 
Zaprzyjaźnione z organizatorami osoby zgłoszone do udziału w Sympozjum, mia-
nowicie Dunka Ingeborg von Stemann i Zygmunt Adam Karasiński, odeszły od nas 
na zawsze.

W czerwcu 1973 roku sekretariat Komitetu wysłał ogółem 51 zaproszeń z an-
kietą osobową do potencjalnych uczestników Sympozjum, w tym: cztery do Szwe-
cji, po jednym do Norwegii, RFN, Szkocji i Anglii. Wówczas zgłoszono już tematy 
czterech referatów, a tekst jednego (prof. Leon Koczy) został nadesłany.

iii

Sympozjum, jak planowano, odbyło się w dniach 13–14 października 1973 roku 
w sali Królowej Dragomiry (Dronning Dagmar Dagligstue) w siedzibie Stowa-

rzyszenia Chrześcijańskiej Młodzieży Żeńskiej (KFUK) przy St. Kannikerstraede 
19 w Kopenhadze, w sąsiedztwie głównego budynku Uniwersytetu. Prócz telegra-
mów z życzeniami pomyślnych obrad, kilka dni wcześniej nadszedł także telegram 
z zawiadomieniem, że prof. Leon Koczy ze względu na stan zdrowia nie może przy-
być z Glasgow do Kopenhagi.

W drugim dniu msza dziękczynna została odprawiona w siedzibie Polskiej Mi-
sji Katolickiej w Danii przy kościele św. Anny przy Dronning Elisabeth Alle 3.

Eugeniusz S . Kruszewski
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Sekretarz Komitetu Organizacyjnego powitał wszystkich uczestników i otwo-
rzył obrady pierwszego w dziejach wychodźstwa polskiego w Danii Sympozjum, 
stwierdzając:

W wielkim roku nauki polskiej, w którym dominuje postać Mikołaja Kopernika, uwaga 
nasza jest także skupiona na konferencji w Helsinkach i Genewie. Jesteśmy razem z naszym 
narodem, który każdego dnia zmaga się z wszelkimi przeciwnościami, walcząc o możliwość 
samostanowienia o sobie. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się dorobkowi wychodźstwa polskiego 
w Danii, dać sugestie wszystkim „chorym” na wolną Polskę do dalszego działania i zjednoczyć 
wysiłki politycznej emigracji, by efektywniej współdziałać wespół z niepodległościową emigra-
cją na rzecz wolnej i niepodległej Polski.

Następnie odczytano list honorowego protektora Sympozjum amb. Edwarda 
Raczyńskiego, a następnie prowadzenie obrad oddano dr. Zygmuntowi Tkoczowi.

Wykład inauguracyjny Leona Koczego „Tycho Brahe a Mikołaj Kopernik” od-
czytał Zygmunt Tkocz. Dalej wygłoszono następujące referaty:
 ■ Eugeniusz S. Kruszewski „Polacy na wyspach duńskich. Szkic historyczny”,
 ■ o. Jan Szymaszek „Duszpasterstwo wśród Polaków w Danii”,
 ■ Andrzej Jachowicz „Teraźniejszość i przyszłość współpracy polskiej emigracji 
niepodległościowej”,

 ■ Emil Ashøj „Rigafreden 1921” („Pokój ryski 1921”) oraz „Polens tragedie anno 
1939” („Tragedia Polski w 1939 roku”) – główne tezy w języku polskim przedsta-
wił Andrzej Zalewski,

 ■ Stanisław Bocz „O światłych i zasłużonych farmaceutach związanych z Towarzy-
stwem Aptekarskim we Lwowie”,

 ■ Andrzej Zalewski „Wizja teatru Stefana Żeromskiego”.
Po wygłoszeniu referatów przewodniczący obrad Zygmunt Tkocz we wprowa-

dzeniu do dyskusji powiedział m.in.:
Środowisko Polaków w Danii nie należy ani co do wielkości, ani dotychczasowymi osiągnię-

ciami do wielkich. Poza Wielką Brytanią żadne środowiska Polonii czy emigracji nie są do-
statecznie aktywne. Winniśmy zastanowić się nad sposobami, by tutejsze środowisko bardziej 
uaktywnić, by rozwinąć nowe myśli i wykazać, że potrafimy dbać o sprawę Polski.

Warte zastanowienia są przyczyny, które uniemożliwiały osiągnięcie większych efektów 
w pracy społecznej i kulturalnej, większej aktywności w życiu politycznym.

Prawdą jest, że starsza generacja polskiej emigracji w Danii poddała się asymilacji, zamiast 
integracji, która akcentuje zasady gry duńskiego społeczeństwa przy jednoczesnym zachowa-
niu polskiej kultury również na płaszczyźnie religijnej.

Na podstawie socjologicznych opracowań amerykańskich widać, że ośrodki religijne stano-
wią podstawę skupiania organizacyjnego grup narodowych. Wydaje się, że dzisiaj winniśmy 
w dyskusji skupić naszą uwagę na następujące zagadnienia: asymilacja, getto środowisko-
we czy integracja, problem rozdrobnienia emigracji i stosunek emigracji do Kraju ojczystego.

W dyskusji prócz referentów głos zabrali:
Andrzej Czajkowski po krótkim wstępie stwierdził, że emigracja niepodległo-

ściowa czy Polonia w Danii nie jest siłą atrakcyjną dla przeciętnego Polaka przy-
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byłego z Kraju. Uważa, że różnice poglądów nie powinny być przeszkodą do po-
rozumienia. Społeczeństwo w Kraju nie zdaje sobie sprawy, czym w istocie jest 
emigracja. Polacy w Kraju mają wizję co do przyszłości Polski, natomiast na emi-
gracji takiej wizji nie ma. Emigracja winna się zjednoczyć wokół idei odzyskania 
wolności dla narodu.

O. Józef Grochot zwrócił uwagę, że tutejsza Polonia była kilkadziesiąt lat pozba-
wiona księdza polskiego, ale we Francji, gdzie polski ksiądz był, też się ludzie asy-
milowali. Niestety, wyczuwanie rzeczywistości a zróżnicowanie między Polakami 
było tak duże, że po wojnie należało rozpocząć pracę na nowo i w tym celu zorga-
nizowano stowarzyszenie „Millenium”.

Nowa emigracja przywozi ze sobą całe biblioteki, ale książek wydanych na emi-
gracji nie czyta, nie wnika w to, co się dzieje na emigracji, a to może oznaczać, że 
chcą się zasymilować lub wcześniej czy później wrócić do Kraju. W Danii na masy 
nie ma co liczyć i to jest też sprawą drugorzędną, ale działać trzeba w sposób zor-
ganizowany.

Andrzej Jachowicz mówił o skuteczności pracy emigracji i stwierdził, że Polo-
nia jest obecnie słabym partnerem dla politycznie zaangażowanej emigracji nie-
podległościowej. Wobec istniejącej sytuacji wśród Polonii i emigracji w Norwegii 
i Danii działanie w małych grupach jest pożyteczne. Winniśmy sformułować ideę, 
która by pociągnęła za sobą większą liczbę ludzi. Mogłaby nią być realizacja Karty 
praw człowieka i treść zawarta w encyklice papieskiej. Zarodki ruchu niepodległo-
ściowego są w Kraju, a tu niewiele się o tym wie. Działalność istniejących organiza-
cji jest mało ofensywna, a akcjami, jak na przykład Konferencja w Helsinkach, nie 
można skutecznie realizować idei niepodległości. Prasa redagowana jest zaścian-
kowo, brak tematyki o przyszłości, redakcje nie liczą się z czytelnikiem, zapomnia-
no o Polakach na Kresach Wschodnich RP, nie zwalcza się dezinformacji rodem 
z PRL.

Zygmunt Tkocz, dołączając się do dyskusji, powiedział m.in.:
W dyskusji przewija się nurt pesymistyczny i optymistyczny. Nie należy popadać w megalo-

manię, ale Polonia AD 1973 nie jest zdolna rozwiązać problemów, jakich oczekuje Kraj i Po-
lonia w świecie. Brak nam analizy historycznej, inaczej jest być emigrantem w 1973, a ina-
czej było np. w 1950 roku. W 1952 roku w okresie przedwyborczym zarówno Eisenhower, jak 
i Stevenson zapraszali do „pociągu wyborczego” członków przywództwa emigracji w Londynie 
(gen. Kazimierz Sosnkowski), ale wszystko się rozwiało, bo Eisenhower nie chciał się odciąć 
od postanowień jałtańskich. W 1973 roku jeszcze gorzej, Nixon i McGovern już nie zaprasza-
li nikogo z Polaków do „pociągu wyborczego”, a Polacy zostali zepchnięci do roli jednej z grup 
etnicznych. Tego rodzaju procesy makrostrukturowe zachodzą w wyniku nowych rozwiązań 
politycznych i poszukiwania jakiegoś modus vivendi ze Wschodem. […]

Trzeba być realistą i patrzeć na obecną politykę Stanów Zjednoczonych i jej konsekwencje 
dla emigracji, bo polityka Kissingera to jest powrót do roku 1815, czasów Świętego Przymierza 
i kongresu wiedeńskiego. On uważa (co wynika z jego rozprawy doktorskiej, Harvard, 1956), 
że porozumienie między państwami jest porozumieniem ponad narodami. I nie należy się dzi-
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wić, że emigracja w poszczególnych ośrodkach znajduje się w sytuacji bardzo trudnej. Wszy-
scy budowali swoją politykę na zasadzie, że Zachód pomoże, ale ta koncepcja zbankrutowała, 
a emigracja w większości przypadków jeszcze takie stanowisku reprezentuje.

Jeśli idzie o zagadnienie zmaterializowania podnoszone w czasie dyskusji, to trzeba stwier-
dzić, że społeczeństwa zachodnie nie są zainteresowane ideologią, natomiast są za dobroby-
tem, za rozwojem technicznym; idee, formy religijne obumierają tutaj, proces ten obserwuje 
się na całym świecie, a Polacy, którzy znaleźli się na Zachodzie, są wstrząśnięci, bo nie tak wy-
obrażali sobie ten Zachód. Wyniki badań wskazują, że młodzi ludzie – ośmiu na dziesięć osób, 
już po urządzeniu się, wchłonięciu kultury zachodniej, nastawieni są na materialne zaspoko-
jenie potrzeb, a jeśli się to nie udaje – są samobójstwa i inne tragedie na emigracji.

Procesy, na które mamy mały wpływ, trzeba wziąć pod uwagę w działalności Polaków 
na emigracji. Powinniśmy budować pomost, próbę rozwiązania problemów Polski nie tylko 
w zapatrzeniu się na Zachód. Skuteczne działanie Polaków warunkuje odejście od pewnych 
mitów, pewnych stereotypów, przesądów, które mamy od wielu lat w swej głowie. Zresztą nie 
dotyczy to tylko emigracji. Społeczeństwa czy narody, które nie potrafią rewidować swoich za-
łożeń, dostosować się do nowych okoliczności – giną. Winniśmy przestać krytykować Zachód 
i spojrzeć realnie na bieg rzeczy. Zachód w 1973 roku nie jest tym z 1950 i nie z 1930 roku. Na-
leży szukać porozumienia z Krajem (opozycją), przekazywać ideę. Należy wiedzieć, co się chce 
od Kraju, ale też, co się ma Krajowi do dania.

Andrzej Szmigielski stwierdził, że nowa emigracja nie nawiązała kontaktów 
między sobą – każdy pochodzi z innego regionu w Kraju, więc trzeba czasu, by to 
się zmieniło. Jest optymistą – skład zawodowo-socjalny sprawia, że ludzie szyb-
ciej aniżeli dawniej dochodzą do odpowiednich stanowisk. Winniśmy kłaść nacisk 
na integrację, a nie asymilację, winniśmy być bardziej zorientowani merkantylnie 
przy zachowaniu własnej idei. Dyskutujemy o ideologii, a przecież od lat jest taka 
sama – wolność dla narodu i Polski. Mówca stwierdził, że praca w małych organi-
zacjach, grupach jest obecnie lepsza, gdyż członkowie szybciej znajdują wspólny 
język.

O. Jan Szymaszek stwierdził, że czynnikami słabości pracy polskiej emigracji 
w Danii jest brak wspólnych poglądów na sprawę niepodległości Polski (rozbicie 
organizacyjne), różnice w poziomie intelektualnym między Polonią a emigracją, 
zmaterializowanie starej emigracji i brak podstaw materialnych u nowej, brak łącz-
ności z władzami RP (Londyn) i formalnego uznania polskiego duchowieństwa 
przez miejscową hierarchię.

Na zakończenie dyskusji kierownik naukowy Sympozjum nie dokonał formal-
nego podsumowania, ale dodał kilka uwag, mianowicie:

Zmaterializowanie kulturowe powinniśmy odrzucać, ale zgadzam się jak najbardziej, że 
poszczególni ludzie czy organizacje bez zaplecza ekonomicznego na Zachodzie nic nie osiągną. 
Po drugie zgadzam się, że przykład Izraela jest znamienny.

Roosevelt nazwał nas w 1944 roku „natchnieniem świata”, ale za tym nic nie stało. Czytamy 
dzisiaj o p. Rozmarku (sam z nim rozmawiałem w 1958 roku w USA), miłym i sympatycznym 
panu, ale nie miał pojęcia, w jaki sposób oddziaływać na politykę amerykańską. Dzisiaj daje 
się go za wzór człowieka, który przez 40 lat trząsł Kongresem Polonii Amerykańskiej i nic nie 
osiągnął ani dla KPA, ani dla Polski.
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Można powiedzieć, że bez podstawy materialnej będzie tak jak w USA, które podobno są 
najbogatszym Krajem dla Polaków, ale gdzie się zamyka jedno pismo po drugim, gdzie liczba 
kongresmanów polskiego pochodzenia topnieje, ponieważ p. Puciński czy inny kandydat nie 
ma pieniędzy na kampanię wyborczą, no i w ten sposób wpływy i możliwości konstruktywne-
go oddziaływania upadają.

Jeśli idzie o jakąś generalną linię, to nie jestem pesymistą, choć zdaję sobie sprawę, iż nie na-
leży też być zbyt wielkim optymistą, zwłaszcza iż procesy dezintegracyjne społeczeństw na Za-
chodzie też są duże i nie wiadomo, czy Zachód nie ulegnie procesowi dezintegracji wcześniej, 
aniżeli to sobie wyobrażamy. Przykład Watergate jest klasycznym, jak demokracja potrafi uni-
cestwić, sparaliżować rząd mocarstwa. […] Jeśli takie rzeczy będą narastały, to wówczas trze-
ba będzie to wkalkulować do rachunku w walce o odzyskanie wolności. W szerszej perspekty-
wie aspekt pożyteczny tkwi w tym, że należy coś robić, należy się zastanowić, ale ten stan nie 
powinien trwać zbyt długo, by wypracować jakieś formy działalności. Postulowałbym, iż emi-
gracja bez spojrzenia na Kraj, jeśli nie chce się zasymilować, nie ma prawa istnienia.

Następnego dnia, w niedzielę 14 października została odprawiona msza święta 
za pomordowanych i poległych pracowników nauki i kultury polskiej. Cele-

bransem był rektor PMK ks. Jan Szymaszek, a homilię wygłosił ks. prof. Józef Gro-
chot.

Z kolei odbył się koncert muzyki poważnej z udziałem: Bohumili Jedličkovej 
(Państwowe Konserwatorium Muzyczne, Kopenhaga) – fortepian, Haliny Kowal-
skiej (Orkiestra DR) – wiolonczela, Władysława Marchwińskiego (Orkiestra Te-
atru i Opery Narodowej, Kopenhaga) – skrzypce. Artyści wykonali utwory Beetho-
vena („Romans F-dur”), Blocha („Nigun”), Brahmsa („Walc”), Czajkowskiego 
(„Walc sentymentalny”), Moniuszki („Pieśń wieczorna”), Noskowskiego („Polo-
nez”), Saint-Saënsa („Łabędź”), Schumana („Marzenie”) i Wieniawskiego („Polo-
nez A-dur”), których wysłuchało ponad 200 osób.

W pierwszej części Sympozjum wzięło udział około 30 osób z emigracji, która 
przybyła w latach 1968–1973. Sympozjum pokazało silne powiązanie emi-

grantów z polską kulturą i było sygnałem, że mają ambicje wykorzystania i po-
głębiania swej dotychczasowej wiedzy na Zachodzie oraz zajęcia odpowiedniego 
miejsca w tutejszej hierarchii społecznej. Położono znaczący akcent na koniecz-
ność wspierania narodu w jego dążeniach do odzyskania wolności. Trzeba podkre-
ślić, że był to czas, gdy nikt nie mógł przewidzieć, czy i kiedy zakończy się podział 
na dwa przeciwstawne bloki ideologiczne w świecie.

Z perspektywy 40 lat widzimy, że większość emigrantów z około trzech tysięcy 
przybyłych wówczas z PRL do Danii, jak studenci medycyny, politechniki i innych 
kierunków studiów (muzyka, sztuka artystyczna) ukończyli je i pracują w swoich 
specjalnościach, część otrzymała stypendia w celu przysposobienia się do pracy 
w Danii, a starsi wiekiem dostali pracę odpowiadającą ich przygotowaniu zawodo-
wemu (lekarze, inżynierowie) lub zbliżonym, zwłaszcza jeśli chodzi o humanistów 
(biblioteki, archiwa). Kilka osób uzyskało stopnie naukowe (historia, filologia pol-
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ska, filologia rosyjska) na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, który 
miał wysokiej klasy specjalistów nauk humanistycznych i społecznych.

Dodać trzeba, że polska emigracja w Danii była też pierwszą generacją Polaków, 
która weszła do jednoczącej się Europy, gdy Dania wraz z Wielką Brytanią zosta-
ła w 1973 roku członkiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – dzisiejszej Unii 
Europejskiej.
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ceLeBratiOnS in denMark Of the 500th anniverSary 
Of nichOLaS cOpernicuS

Summary

The UNESCO proclaimed the year 1973 as Copernicus Year. Polish immigrants in Den-
mark, who left the Polish People’s Republic between 1969–1973, with the encourage-

ment of the Editor-in-chief of the newspaper „Chronicle” in Copenhagen, took the initia-
tive to celebrate the great jubilee and arranged a symposium. The main paper, by Professor 
Leon Koczy (Glasgow), was about Copernicus and the excellent Danish astronomer Tycho 
Brahe. Participants of the symposium also had the opportunity to listen to five other papers 
and to take part in a long discussion. The second day of the symposium was dedicated to 
Polish and international music – a mass was celebrated in memory of Polish scientists and 
artists who had perished or been killed, followed by a classical music concert performed by 
immigrant master-musicians.

 The jubilee celebration in Denmark was under the patronage of Edward Raczyński, Pol-
ish ambassador to the UK and one of the Polish political leaders in exile. For the new immi-
gration this was the first great step in their new life, because the symposium was in support 
of WWII combatant emigration and the President of the Polish Republic in exile.

Key words: Denmark, Polish emigration, Copernicus, Tycho Brahe
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wOjna z cenzurą. 
Migawki z redakcji „pOLSki waLczącej”

i

Zapytany w wywiadzie o kłopoty z cenzurą wojskową w okresie, kiedy redagował 
„Polskę Walczącą”, Tymon Terlecki stwierdził, że

Polska cenzura, zresztą bardzo łagodna, bardzo rozumna i bardzo kulturalna, sprawowa-
na przez Antoniego Bogusławskiego, była zupełnie znośna i ja chętnie ją przyjmowałem i nie 
żaliłem się1. Gorzej było z cenzurą cywilną, samorzutną, amatorską, płynącą z potrzeby za-
znaczenia swojej ważności, bowiem Polskie Ministerstwo Informacji chciało cenzurować, Pre-
zydium Rady Ministrów chciało cenzurować to pismo. Przysyłano mi i z jednego, i z drugiego 
albo sugestie, albo żądania2.

Zagadnięty przeze mnie komentował:
Z cenzurą była kałaputryna. Pchali mi się do cenzury wszyscy, wtrącał swoje dwa grosze 

każdy wojskowy o nieco wyższym szczeblu. Każdy wiedział, jak nie powinno być, co nie po-
winno być, ale jeśli nie robił z tego „casus belli”… Przypominałem, że „Polska Walcząca” nie 

1 „O wojnie i pierwszych latach na emigracji”, rozmowa Tymona Terleckiego z prof. Janem Ciecha-
nowskim i dr. Keithem Swordem, która odbyła się 25 czerwca 1985 r. jako wkład do projektu ba-
dawczego Uniwersytetu Londyńskiego, opracowującego dzieje polskiej emigracji w Wielkiej Bryta-
nii. Rozmowę, trwającą około trzech godzin, nagrano na magnetofonie na dwóch kasetach, potem 
spisano z taśmy. Udostępniony mi w latach 90. wydruk nie był ani poprawiony, ani autoryzowany.

2 Tamże.
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była i nie jest „Dziennikiem Rozkazów” ani „Monitorem Polskim”. Co prawda kiedy na po-
czątku w Paryżu cenzurę wydawała ambasada, robiła to w sposób bardzo dyskretny. Potem 
zaczął się upolityczniać cały ten establishment paryski, później Anglicy wprowadzili Central-
ny Urząd Cenzury Wojskowej3.

Z tych cenzorów „nadliczbowych” wspominał, iż minister Stroński bardzo en-
dżojował i pchał się do cenzury, przecinki poprawiał, poza tym był skrajnym anty-
piłsudczykiem, Marszałka wspomnieć nie można było, kazał wzmianki o Piłsudskim 
skreślać.

Czas łagodzi pamięć o doznanych przykrościach, które z dalszej perspektywy 
przybierają kształt humoreski. Nieco inaczej wygląda to w świetle dokumentów. 
W 1942 roku Terlecki donosił Szefowi Biura Propagandy i Oświaty:

Niechętne ustosunkowanie się P. Ministra Informacji do mojej osoby jest dość dawnej daty. 
W związku z moim dużym artykułem: „Mimo wszystko jestem frankofilem”, drukowanym 
w jednym z pierwszych numerów „Wiadomości Polskich” po samym przyjeździe do W. Bry-
tanii, p. minister Stroński skierował obszerne, kilkustronicowe pismo do P. Premiera, żądają-
ce represji przeciwko mojej osobie. Nim jednak to pismo doszło do jego rąk, P. Premier zlecił 
dr. Retingerowi przesłać kilka egzemplarzy z tym artykułem do adiutantury gen. de Gaulle’a4.

Jeszcze więcej szczegółów utrwaliło się mu w pamięci. Po 30 latach zapisał w no-
tatniku:

1 II [1972]
Najwięcej na świecie jest nie lekarzy, jak chciał Stańczyk, ale cenzorów. Przypomniałem so-

bie historię mego szkicu „Mimo wszystko” napisanego po upadku Francji w 1940. Grydzew-
ski zmienił tytuł, dodając (niepotrzebnie) „jestem frankofilem”. Stroński skreślił powiedzenie 
o Petainie: „mumia, która zaszła w ciążę”. Z. Nowakowski usunął na pół ironiczne stwierdze-
nie, że w owej chwili w Libourne była „cała Polska”5.

ii

Gwoli pamięci: „Polska Walcząca” powstała w pierwszym obozie Wojska Pol-
skiego na Zachodzie na zlecenie pierwszego komendanta obozu, Januarego 

Grzędzińskiego. Chwilę narodzin w bretońskim Coëtquidan opisał Witold Leitge-
ber:

1 X 1939
Pierwsza niedziela w obozie. […] Jest nas tutaj cała grupa dziennikarzy, publicystów, lite-

ratów różnych szarż. Od kilku dni mówili my o potrzebie założenia pisma obozowego. Teraz 
na zaproszenie Komendanta Obozu, płk. Grzędzińskiego, zebrali my się w jednym z baraków. 
Obok dziennikarzy […] byli też m.in. Tymon Terlecki (teatrolog), S. Tyszkiewicz, Stanisław 
Paprocki, Wiktor Żółtowski (filozof), Jastrzembski […], Ludwik Rubel […], Jan Rembieliński. 

3 Rozmowa autorki artykułu z Tymonem Terleckim, ok. 1990 r.
4 T. Terlecki do A. Morbitzera, 18 X 1942.
5 Archiwum Tymona Terleckiego w Oksfordzie (dalej: ATT Oksford), T. Terlecki, Notatnik II.
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Dyskutowali my bardzo długo nad różnymi sprawami związanymi z wydawaniem pisma. Ma 
to być tygodnik. Płk Grzędziński proponuje tytuł „Gromada Żołnierska” […]. Terlecki propo-
nuje bardziej szumny: „Polska Walcząca”. Coëtquidan – mówi – jest zalążkiem nowej armii. 
Jesteśmy w tej chwili we Francji jedyną Polską walczącą, skoro w kraju ustały walki. Ale i ten 
tytuł budzi zastrzeżenia i wątpliwości. Przecież jeszcze nie walczymy – podkreślają niektórzy. 
Terlecki odpowiada z wielkim przejęciem, że jesteśmy Polską, która chce walczyć i zapewne 
niedługo będziemy walczyć. […] Kto będzie redaktorem? Wygląda na to, że Terlecki, ale są 
też inni amatorzy6.

W przedwojennej Warszawie, poza zajęciami w Państwowym Instytucie Sztuki 
Teatralnej i Towarzystwie Krzewienia Kultury Teatralnej, Terlecki redagował „Sce-
nę Polską”, miesięcznik „Teatr” oraz zbiór podręczników teatrologicznych „Wiedza 
o teatrze”. Był także zastępcą redaktora „Życia Sztuki”. Zdzisław Broncel pisze o nim:

Z zawodu – krytyk i historyk teatru, z temperamentu pisarskiego – analityk, bardziej poeta 
niż prozaik, choć piszący prozą, Terlecki był chyba wtedy jednym z ludzi najdalszych od dzien-
nikarstwa. A jednak właśnie on założył i redagował przez wiele lat najpopularniejsze w czasie 
wojny polskie czasopismo – „Polskę Walczącą”7.

Nie sielankowo – tylko burzliwie. Po sześciu numerach „Polskę Walczącą” pod-
noszono do godności organu całych Polskich Sił Zbrojnych i połączono z wydawa-
nym w Lille polonijnym pismem „Żołnierz Polski we Francji”. Redakcję przenie-
siono do małego pokoju redakcyjnego przy Sztabie Głównym w paryskim hotelu 
„Regina”, a skład do drukarni w Lens w departamencie Nord. Później Terlecki mógł 
obrócić ten epizod w żart, wspominając, że równo 19 lat temu tu obecny gen. [Ma-
rian] Kukiel zawiesił mi „Polskę Walczącą”, za co wziąłem odwet, redagując ją jeszcze 
przez lat dziesięć i sprawując mu niejeden kłopot, cięższy od tego, który spowodował 
ową karną represję8. Ale wtedy przeżywał to dramatycznie. 6 stycznia 1940 roku 
Tola Korian pisała do Edwarda Poznańskiego:

„Polskę Walczącą” zamknięto, tłumaczenia Tymona wobec tutejszych władz w czasie jego 
pobytu w Paryżu wskazały tylko tyle, że wyjdzie w tę sobotę, tzn. dziś, jeszcze jeden, ostatni 
numer, a potem koniec. Grzędziński został zwolniony ze swoich funkcji, opuścił obóz w ubie-
głą niedzielę, podobno szalenie przygnębiony. Tymon został odwołany do kompanii „na prze-
szkolenie”. Oświatą zajmuje się w obozie okropny idiota i mętniak. Kurs w obozie idzie coraz 
bardziej na prawo, zresztą w całym rządzie, napływa coraz więcej elementu endeckiego. Dzie-
ją się rzeczy niesłychanie przygnębiające, bo drobne, głupie, wobec powagi chwili historycznej 
przerażająco małostkowe intrygi się snują, ludzie żyją plotkami i żądzą zaszkodzenia swoim 
bliźnim. […] widzę wszystko oczami Tymona, który bardzo ciężko przeżywa tę „niełaskę”, tę 
przymusową bezczynność intelektualną9.

6 W. Leitgeber, W kwaterze prasowej. Dziennik z lat wojny 1939–1945. Od Coëtquidan do „Rubensa”, 
Londyn, 1972, s. 13–14.

7 Z. Broncel, Londyn – Detroit – Montevideo – Paryż. Nagrody literackie Związku Pisarzy, dodatek ty-
godniowy „Ostatnich Wiadomości”, [Mannheim], 25 X 1953, nr 42 (260).

8 T. Terlecki, Ciągłość kultury, „Życie”, 1959, nr 1 (562), s. 5.
9 Archiwum Toli Korian w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (dalej: ATK, IS 

PAN Warszawa), List T. Korian do E. Poznańskiego, 6 I 1940.
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Również 6 stycznia Antoni Bogusławski przekazał Terleckiemu do ostatniego 
numeru pisma materiał ocenzurowany przez siebie i potwierdzony przez pierw-
szego zastępcę ministra spraw wojskowych: skreślono z niego tylko Zygzaki Paw-
ła Zdziechowskiego (w ujęciu autora myśl jego mogłaby być opacznie zrozumiana) 
i naniesiono drobną poprawkę w Tak jest, panie kapralu. Obiecał, że w najbliż-
szym czasie poinformuje, kiedy nastąpi istotna fuzja obu pism i w jakim rozwiąza-
niu organizacyjnym. Wtedy też zawiadomię służbowo, jak zostanie Pan zużytkowa-
ny10. Postanowienie powzięto po niecałych trzech tygodniach. Wedle dokumentu:

Decyzją II-go Zastępcy Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 I. br. podchorąży Tymon 
Terlecki został przeniesiony z obozu w Coëtquidan do Wydziału Propagandy i Oświaty M.S. 
Wojsk. […] Wobec powyższego proszę o formalny przydział wymienionego do Wydziału Pro-
pagandy i Oświaty M.S. Wojsk. z dn. 3 II br. [podpisany: Marski? z datą 16 lutego 1940]11.

W ostatni wieczór stycznia Terlecki był z gronem kolegów na kolacji pożegnal-
nej w restauracyjce w bretońskim Carentoir. 11 lutego nowy numer „Polski Walczą-
cej” z podtytułem „Żołnierz Polski na Obczyźnie” ukazał się jako organ Polskich Sił 
Zbrojnych. Wznowienie pisma tylko częściowo poprawiło nastroje, pisała bowiem 
Tola Korian:

T[ymon] jest przeważnie szalenie przygnębiony. Znęcają się nad nim w najwstrętniejszy 
sposób, ubliżają mu po prostu za to, że ma jakieś ambicje minimalne, jeśli chodzi o ideowość, 
o artyzm, o poziom kulturalny tego pisemka. Wydaje się, że samo poczuwanie się do dążeń 
kulturalnych jest już zbrodnią12.

iii

Właśnie te dwa cele przyświecały redaktorowi pisma wojskowego: artyzm 
i idea. Terlecki starał się o teksty znanych pisarzy i publicystów, werbował 

młode talenty, zachęcał niewyprόbowane jeszcze pióra do pisania13. Zabiegał o ar-
tykuły fachowe, dbał także o szatę graficzną – umieszczał ilustracje dobrych gra-
fików. Jednocześnie chciał, aby było to pismo dla żołnierzy. Spostrzegł to Gustaw 
Herling-Grudziński:

Jak zdążyłem się zorientować – pragnie Pan z tego pisma najzupełniej słusznie zrobić nie 
czasopismo żołnierskie, a czasopismo dla żołnierzy. Świadectwem wiele ciekawych artykułów 
Grabskiego, Szerera, Grabowskiego, Górki, a nawet uwagi o architekturze wsi14.

10 List A. Bogusławskiego do T. Terleckiego, 6 I 1940.
11 Dokument w ATT Oksford.
12 ATK, IS PAN Warszawa, List T. Korian do E. Poznańskiego, 22 II 1940.
13 Zob. K. A. Gubarewicz, Zagadnienia kulturalne w „Polsce Walczącej”, praca licencjacka, Polski Uni-

wersytet na Obczyźnie, Londyn, 1997.
14 Polish Institute and Sikorski Museum w Londynie (dalej: PISM Londyn), Kol. 186, List G. Herlin-

ga-Grudzińskiego do T. Terleckiego, 14 III 1943.
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Wyższe sfery urzędnicze nie sprzyjały tej podwójnej ambicji. O odbiorze „PW” 
w obozach donosił Ludwik Bojczuk, dobry kolega redaktora stacjonujący przy 
Lwowskiej Fali w Szkocji. Na podstawie rozmów z szeregowcami pod koniec 1941 
roku, informował o spadku czytelnictwa pisma – po odebraniu zasiłku Funduszu 
Kultury Narodowej „Wiadomościom” i „Myśli Polskiej” panowało przekonanie, że 
„czynniki miarodajne” dążą do zlikwidowania całej polskiej prasy poza „Dzienni-
kiem Polskim” i „PW”, które zostały już osiodłane i wzięte należycie „za mordę”15. 
Dalej pisał:

Tymczasem urzędówka z przerażającą głupotą ogłasza list jakiegoś anonimowego oficera 
z Rothesay, że on także popiera stanowisko, łączy się i stoi przy tobie panie, bo stać chce, że 
gdzieś tam na stacji, jakiś wyższy dowódca w imieniu podkomendnych coś deklaruje i że wo-
bec tego jest „byczo”. Wobec tego zaczyna się już mówić o systemie, a Twoje pismo mianuje 
jego walczącym ramieniem16.

Przypominał, iż niedawne wzory sanacyjnej dyktatury są znienawidzone. Bun-
towali się przede wszystkim młodzi. W brygadach kadrowych opinia była znacz-
nie spokojniejsza, wszyscy zresztą wchodzą w Twoje położenie i pamiętają, że jesteś 
żołnierzem i słuchać musisz. O walorach technicznych, poziomie artykułów i rzeczo-
wości sąd jest nadal pozytywny. Mimo że Bojczuk częściowo przyznawał rację kry-
tykom, pozytywnie oceniał wstępniak Bogusławskiego o dobrej woli17 oraz fakt, że 
cenzura przepuściła felieton Wiktora Budzyńskiego.

Nieco wcześniej, w przemówieniu wygłoszonym 26 listopada 1941 roku na kon-
ferencji prasowej, Terlecki przeciwstawiał się prowadzeniu propagandy na łamach 
„PW”. List Bojczuka (człowieka o nieposzlakowanej uczciwości, dużym rozsądku 
i zrόwnoważeniu, jak i wypróbowanej życzliwości dla „PW”) przekazał Morbitze-
rowi do wglądu, zaznaczając przy tym, że w całej niestety rozciągłości popiera to, 
co Panu Majorowi meldowałem kilkakrotnie osobiście, formułuje jeszcze dobitniej 
doniesienia innych korespondentów, które Panu Majorowi czytałem18. Proponował 
środki zaradcze: odizolowanie „PW” jeszcze bardziej od rozgrywek politycznych, 
wiązanie jej jak najsilniej z innymi formacjami Wojska Polskiego, z podkreślaniem 
solidarności na gruncie walki zbrojnej – a nie walki politycznej – oraz dopuszcze-
nie możliwej swobody w formułowaniu krytyki i postulatów przez „dół”. Ufał, że 
felieton Budzyńskiego potrafi rozładować wiele kwasόw, zadrażnień i uprzedzeń. 
Nieodzowne było zaprzestanie propagandy osoby NW [Najwyższego Wodza] w tym 
tonie i stylu, który w obozach powszechnie nazywa się „lejbgwardyjskim”. Innymi 
słowy trzeba było iść w kierunku odebrania pismu charakteru oficjalnego, urzędo-
wego, przynajmniej w zbyt natrętnych, oczywistych, drażniących formach, gdyż stan 
obecny zagraża samej celowości pisma – wskutek wytworzonych stosunków, szeregu 

15 PISM Londyn, Kol. 186, List L. Bojczuka do T. Terleckiego, [grudzień?] 1941.
16 Tamże.
17 A. Bogusławski, O wzajemną dobrą wolę, „Polska Walcząca”, 27 XI 1941, nr 39, s. 1.
18 T. Terlecki do A. Morbitzera, [grudzień?] 1941.
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błędów. Poza tym może być wyparte przez pisma polityczne, operujące nieskrępowa-
ną demagogią19.

Wszystkie te bolączki były meldowane szefowi Biura Propagandy i Oświaty 
i Pierwszemu Generałowi do Zleceń, badane i przedyskutowane na bieżąco – tele-
fonicznie czy na piśmie.

iv

Sporo kontrowersji budziła sprawa propagandy Naczelnego Wodza. Z badań opi-
nii i sondaży, przeprowadzonych w terenie przez ludzi zaufanych, wynikało, że 

w wielu oddziałach mówiono o „Polsce Walczącej” jako o piśmie „lejbgwardyjskim”, 
przychodziły głosy ostrzegające przed spychaniem Sikorskiego na poziom Rydza, bo to 
jest najgorsza usługa, jaką mu można oddać20. W notatce służbowej Terlecki ostrze-
gał, że nie wolno pod żadnym pozorem wrócić do dawnych metod propagandy, jeśli 
się nie chce robić antypropagandy. Publicystyka innych periodyków podsycała te 
nastroje. Wyjaśniał:

Pozostawało to w związku z bezkarną robotą Nowakowskiego i zwłaszcza Pruszyńskiego 
w rozbijaniu wojska. Pruszyński nieustannie wtedy podrzucał aluzje szkodzące tygodnikowi 
albo pisał wprost o „kadzidlanych wydawnictwach”, o „galόwkowym tygodniku” itd., konse-
kwentnie kojarzył „Polskę Walczącą” z „Polską Zbrojną”, postawę naszego pisma wobec NW 
ze stosunkiem dziennika wojskowego sprzed Września do osoby byłego marszałka Rydza Śmi-
głego21.

Do notatki załączył zestawienie statystyczne z 23 ostatnich numerów: teksty 
rozkazów, wywiadów, przemówień wynosiły 16 pozycji; artykuły specjalne poświę-
cone NW – 14; wzmianki, omówienia, analizy – ok. 54; fotografie NW – 35. Gene-
ralnie stosowano zasadę, żeby pokazywać NW w bliskim zetknięciu z żołnierzami 
i wiązać jego osobę i działalność z wydarzeniami politycznymi, unikając chwal-
stwa, pochlebstwa i wszystkiego, co by nawet niesłusznie za to mogło uchodzić, 
a operując propagandą pośrednią. Dla przykładu: cała akcja zbiórkowa na rzecz Po-
laków w Rosji wskazała na niepartyjny, nierozgrywkowy aspekt problemu. Terlec-
ki zwracał uwagę, że często numer, w którym pozornie nie ma nic o NW, zawierał 
sporo materiału niebezpośredniego, a to miało większą skuteczność niż artykuły 
specjalne lub fotografie oficjalne. Za wszelką cenę trzeba było unikać powtarzania 
materiałów dotyczących NW za „Dziennikiem Polskim”, gdyż oba pisma czytają ci 
sami czytelnicy i powtarzanie tych samych rzeczy wywołuje na tle znanej drażliwości 
skupienia emigracyjnego efekt zupełnie odwrotny. Opiniował, że od tak przyjętych 
zasad już nie można było odstępować. Stawiał trzy warunki sine qua non dalszego 
prowadzenia tej kwestii:

19 Tamże.
20 T. Terlecki, notatka służbowa, [koniec 1942].
21 Tamże.
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1. Respektowanie rozporządzeń Wiceministra co do rozdziału materiałów dotyczących dzia-
łalności NW (rozkazy, przemówienia, enuncjacje).

2. Ułatwienie pracy sprawozdawczej korespondentowi wojskowemu, który z reguły nie jest 
zawiadamiany o wystąpieniach NW, mających charakter publiczny i najściślej z wojskiem 
związanych (przykład: z ostatnim wyjazdem NW do Korpusu Pancerno-Motorowego, 
o którym redaktor pisma dowiedział się z „Dziennika Polskiego”).

3. Uchylenie wszelkiej ingerencji czynników nieodpowiedzialnych za propagandę w wojsku 
od wpływu na kierunek, charakter i poziom wojskowego tygodnika centralnego22.

v

Ze wszystkich stałych działów „Polski Walczącej” największą popularnością 
wśród żołnierzy cieszył się felieton Wiktora Budzyńskiego Bez black-outu 

i pewnie dlatego spotykał się niejednokrotnie z niezadowoleniem oficerów i urzęd-
ników. Oparty na obserwacjach terenowych autora i kilkudziesięciu listach od żoł-
nierzy felieton z cyklu o roli kobiety na wojnie23 wywołał protesty „środowiska” 
i całego personelu kobiecego Polskiego Czerwonego Krzyża, o czym Morbitzer po-
informował redaktora. W notatce służbowej Terlecki zadeklarował:

Budzyński działał pod moją inspiracją i za całe jego działania publicystyczne ja jestem 
w tym samym, jeśli nie większym stopniu odpowiedzialny, co on. Według mego przekonania 
tę akcję, fakt, że cała sprawa wyszła na jaw, że poddano ją swobodnej dyskusji, że wydobyto 
z mas żołnierskich utajone, a mocno nurtujące nienawiści, że ustawiono właściwe proporcje 
rzeczy – należy uważać za rzetelny sukces „Polski Walczącej” i śmiem utrzymywać, sukces na-
szej sprawy ogólnej24.

W oczach redaktora ten problem zahaczał o szereg innych zasad. W grę wchodzi-
ły względy zwyczajnie humanitarne, które rzutowały na spoistość wojska i na stosu-
nek szeregowego do oficera. Pismu nie wolno było lekceważyć spraw niby błahych, 
lecz dla mas żołnierskich pierwszoplanowych:

Jeśli się uzna, że żołnierzowi nie wolno napisać z zaufaniem do pisma, które jest przezna-
czone dla niego, […] wydawanie tygodnika rozmija się z celem. […] Nie będzie on spełniać 
tych zadań, które mu wyznaczył P. Wiceminister M.S. Wojsk. na szeregu konferencji prasy 
wojskowej w ciągu ostatniej zimy, nie będzie rozładowywać szkodliwych napięć, nie będzie 
przeciwdziałać propagandzie opozycyjnej, która przybiera ciągle na siłach25.

Najistotniejsze w tym wszystkim to wolność słowa dla szeregowca i dla pragną-
cego udzielić mu wolnego głosu redaktora; swoboda wypowiedzi działała terapeu-
tycznie, ale cały wysiłek spełznie na niczym, jeśli na pismo będą wywierać nacisk 
czynniki postronne i jeśli każdy głos niezadowolenia – często dowodzący zresztą, że 
trafiliśmy celnie – będzie powodował nakładanie pismu hamulców26.
22 Tamże.
23 W. Budzyński, Bez black-outu „Polska Walcząca”, 1942, nr 28.
24 T. Terlecki, notatka służbowa do A. Morbitzera, bez daty [lipiec/sierpień 1942], ściśle tajne.
25 Tamże.
26 Tamże.
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Inny problem stanowiła konkurencja prasy opozycyjnej. Terlecki alarmował 
zwierzchników, że w awangardzie określonej akcji idą „Wiadomości Polskie”, gdzie 
sam zresztą ogłaszał artykuły. Na ich łamach – twierdzi – toczyła się

 dramatyczna walka o duszę żołnierza, o to, czy pozyska ją propaganda idąca z wiadome-
go źródła i wyzyskująca cynicznie wszystko, co warunki życia naszych sił zbrojnych, ich skład, 
okoliczności pobytu w obcym kraju i okoliczności wojny do wyzyskania dostarczają – czy też 
zdoła się tego żołnierza zachować w zdrowiu psychicznym do wykonania zadań niesłużących 
interesowi jednej grupy, ale całej zbiorowości polskiej27.

Mogło się stać, że ich publicyści (Nowakowski i Pruszyński) będą wyrazicielami 
tego wszystkiego, co nurtuje szeregi, a nie pismo żołnierskie i że pismo Grydzewskie-
go zajmie resztę terenu dotąd niezagarniętego (szeregowcy, podoficerowie bez cen-
zusu, część oficerów ze średnim wykształceniem), do czego konsekwentnie zdążają. 
W takiej sytuacji „Polska Walcząca” musi

zachować zaufanie mas żołnierskich, musi ona mieć swobodę mówienia o ich bólach, tro-
skach, wątpliwościach, dolegliwościach nawet drobnych, nawet urojonych. […] Popyt na „ty-
godnik calówkowy” (termin p. Pruszyńskiego) nie przekroczy stu egzemplarzy.

Konkludował:
Według mego przekonania, tylko w tym swoim charakterze, tylko podejmując odważnie 

i uczciwie, z myślą o całości i z myślą o właściwej hierarchii spraw, tematy najbardziej drażli-
we, może ona spełniać swoje zadanie, może być czynnikiem oczyszczającym atmosferę, czyn-
nikiem odbudowującym zaufanie do kadry dowódczej, czynnikiem paraliżującym rozkłado-
we działanie własnej „piątej kolumny”28.

vi

Jako centralne pismo Polskich Sił Zbrojnych i oficjalny organ Ministerstwa Obro-
ny Narodowej (do 1942 roku – Ministerstwa Spraw Wojskowych) „Polska Wal-

cząca” podlegała Ministerstwu Informacji i Dokumentacji, tak samo jak „Dziennik 
Polski”, wychodzący pod bezpośrednią i – jak wiadomo – ścisłą kontrolą Stanisława 
Strońskiego. Skazane na „wojenne współistnienie” pisma mieściły się w wielopię-
trowej budowli St. Clement’s Press przy Portu gal Street. Z okazji 20-lecia „Dzienni-
ka” Terlecki wspominał ich lokal:

Jeden mały pokój znajdował się na drugim piętrze drukarni. Zapamiętałem z niego nieopi-
sanie brudne okno, stół pośrodku i półkę, która wyglądała jak inwalida z czasów wojny krym-
skiej i pewnie ją pamiętała. Redakcja „Polski Walczącej” była o wiele wspanialsza. Mieściła 
się na samym szczycie  budynku w ozdobnej, wiktoriańskiej cukiernicy, wieńczącej narożnik. 
Było w niej miejsce na skrawek stołu, dwa stołki i cztery łokcie29.

27 Tamże.
28 Tamże.
29 T. Terlecki, U świętego Klemensa, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 12 VII 1960, przedruk w: 
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„Dziennik” drukował się na maszynie rotacyjnej, „Polska Walcząca” na jednej 
z tzw. maszyn płaskich. Dalej pisał:

Skłamałbym uroczyście i jubileuszowo, gdybym powiedział, że stosunki między obu pisma-
mi przypominały obraz gołąbków czule łączących swoje dzióbki. Dziennikarze -urzędnicy po-
wołani do stworzenia pisma codziennego koso patrzyli na pisarza w mundurze khaki. […] 
Arcyrodzimym zwyczajem upatrywano w niej [w „PW” – przypis N. T.-T.] „konkurencję”. 
[…] Inicjator „Dziennika” [Stroński] ze smakiem powtarzał powiedzenie Clemenceau, że 
wojna jest rzeczą zbyt poważną, by ją można pozostawić w rękach wojskowych. Byłby rad tro-
chę zbywającego czasu i nigdy niewyczerpanej energii poświęcić „Polsce Walczącej”. Razem 
ze swoimi podwładnymi uważał mnie za groźnego „sołdata”30.

Pisma działały w odmiennych warunkach. W okresie, gdy „PW” prowadził sam 
redaktor z pomocą jednej siły niefachowej, „Dziennik Polski” zatrudniał 17 osób, 
„Dziennik Żołnierza” jako organ 10. Brygady Kawalerii (?) – 12–14, a tygodnik 
„Odsiecz” – 6–7. Budżet tygodnika „Polski Walczącej” na rok 1942 wynosił 5350 
funtów, z czego sumę 4150 przeznaczono na koszt papieru, druku, administracji 
itp., a pozostałe 1200 na honoraria autorskie i uposażenie sekretarki – czyli redak-
tor otrzymywał miesięcznie 100 funtów na pokrycie honorariów i na wypłatę po-
borów sekretarce (28 funtów), z czego składał w administracji rozliczenie rachun-
kowe31.

Stosunki między pismami nie były dobre, Terlecki odczuwał niechęć czy nawet 
wrogość sąsiadów z drugiego piętra32: małe szykany, jawne i ukryte sztychy, a nawet 
próby skompromitowania (raz jednemu z korespondentów zarzucono kłamstwo). 
„Dziennik” zaczepiał „PW” za przytoczenie opinii kanadyjskiego premiera Mac-
kenziego Kinga o możliwości przedłużenia wojny, a sam wydrukował orzeczenie 
Franciszka Bauera-Czarnomskiego, iż wojna potrwa osiem lat. Być może przyczy-
ny leżały głębiej.

Wiem, że i w „Dzienniku” i w Informacji spore niezadowolenie wzbudził fakt, że w cza-
sie ostatniej dyskusji budżetowej na Radzie Narodowej wielokrotnie przeciwstawiano „Polskę 
Walczącą” – „Dziennikowi Polskiemu” (dr. Jaworski, dr. Szerer); to przeciwstawienie weszło 
już z resztą do obiegowych sądów o organie Min. Inf. i Dok. Przez wspólność administracji 
przesiąkły tam także wiadomości o wzroście nakładu „Polski Walczącej” w ostatnich miesią-
cach z pięciu tysięcy kilkuset na osiem tysięcy pięćset (taki jest nakład 42., ostatniego nume-
ru)33.

Personel Ministerstwa Informacji biura nie grzeszył dyskrecją, i „dobrze poin-
formowani” po koleżeńsku przekazywali co istotniejsze komeraże34.

T. Terlecki, Zaproszenie do podróży. Szkice o miastach i kulturach, Gdańsk, 2006.
30 Tamże.
31 PISM Londyn, Kol. 186/j, List A. Morbitzera do [M.] Misiakowskiego, 2 II 1942.
32 T. Terlecki do A. Morbitzera, 18 X 1942.
33 Tamże.
34 Tamże. 

WOjNA Z CENZURą…



48

Od strony technicznej procederu cenzuralnego dokonywano niemal mecha-
nicznie, wedle poleceń i domagań Ministra Obrony Narodowej, i było fizycznie 
niemożliwe, pisze Terlecki, aby jakikolwiek tekst nie dochodził do rąk cenzora35. 
Wyjaśniał szefowi, że drukarnia wykonywała po trzy odbitki najdrobniejszego na-
wet składu. Na jednej odbitce robiono wstępną, tzw. brudną korektę, drugą od-
kładano dla cenzury, trzecia zostawała jako materiał do wyklejania stron i przy-
gotowania wzoru dla metrampaża i wykluczone są w nim jakiekolwiek uchylenia36. 
Początkowo materiał dla cenzora przekazywano w miarę roboty drukarni, a że re-
dakcja nie miała własnego gońca, stale wyczekiwała na wolną chwilę gońca admini-
stracji. Gdzieś na przełomie 1942 i 1943 roku zmieniono modus operandi i zastępca 
cenzora, por. Antoni Goetz-Okocimski37, co wieczór kontrolował odłożone odbitki 
na miejscu, a w kwestiach wątpliwych [zachowywał] sobie decyzję do porozumienia 
z p. cenzorem w dniu następnym38. Co do klisz – meldował Terlecki –

Reprodukuje się prawie wyłącznie fotografie przedstawione p. cenzorowi przez Dział Foto-
graficzny polskiego Ministerstwa Informacji, bądź też uzyskiwane z brytyjskiego Ministry of 
Information. Kierowanie do p. cenzora „klisz” [zapewne odbitek z klisz] wydaje mi się po-
wtarzaniem procederu cenzuralnego. Jest to zresztą w pewnych wypadkach fizyczną niemoż-
liwością39.

Podkreślał:
P. cenzor otrzymuje także do wglądu teksty zaaprobowane przez władze nadrzędne, czego 

się z naciskiem w liście domaga40.

Przedstawiana tu procedura nie wystarczała na każdą ewentualność, w regula-
minie trudno było przewidywać wszystkie drażliwości i zawikłania ludzkiej psy-
chiki. Otóż w opowiadaniu „por. Herberta” Plama na morzu o zatopieniu nie-
mieckiego okrętu podwodnego przez samolot polskiego dywizjonu bombowego, 
przydzielonego do Coastal Command41, usłużni „współpracownicy” zwrócili 
uwagę ministra Strońskiego na jedno zdanie „aluzyjne”, odczytując je jako obra-
zę i obniżenie prestiżu Członków Rządu. Stroński poczuł się tym urażony i w liście 
do Ministra Spraw Wojskowych określił wiadomą aluzję jako „chamstwo”. Jedno-
cześnie sfinalizował z Meissnerem pertraktacje o objęcie kierownictwa Polskiego 
Radia i zawarł z nim kontrakt, a tego samego dnia, pisze Terlecki, oświadczył mi 
35 T. Terlecki, luty 1943.
36 Tamże.
37 Antoni Jan Goetz-Okocimski po wybuchu II wojny światowej przez Rumunię dotarł do Francji, 

służył w Szkole Podoficerów Artylerii w Bretanii, następnie w Wielkiej Brytanii (oficer w 1. Puł-
ku Artylerii). W latach 1943–1946 sekretarz generalny PCK w Londynie, gdzie pozostał po wojnie. 
W latach 1946–1952 był sekretarzem Towarzystwa Pomocy Polakom. Od 1952 r. mieszkał w Nairo-
bi, gdzie zmarł w 1962; Wikipedia.

38 T. Terlecki, luty 1943.
39 Tamże.
40 Tamże.
41 Por. Herbert [właśc. Janusz Meissner], Plama na morzu, „Polska Walcząca”, nr 41.
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na gruncie nieoficjalnym, bagatelizując zresztą całą sprawę, że według niego nie au-
tor, nie cenzor jest winien, ale redaktor. Na skargę ministra gen. Kukiel zareagował 
potwierdzeniem podczas raportu dn. 17 bm., iż uważa moją działalność na tym 
stanowisku za szkodliwą, za rozkładową, za mijającą się z celem i przeznaczeniem 
pisma42.

Wspomniane opowiadanie – redaktor wyjaśniał swemu szefowi –
zostało przeze mnie określone, przedłożone cenzorowi wojskowemu, zaakceptowane przez 

niego do druku z jedną drobną zmianą i z uwzględnieniem tej zmiany wydrukowane. Maszy-
nopis opowiadania z moimi określeniami i odbitką korektorową, która była przedłożona Cen-
zorowi, przedstawiam w załączeniu.

W trakcie tej pracy ani Cenzora ppłk. dypl. Bogusławskiego, ani mnie nie uderzy-
ło zdanie, na które p. Ministrowi Strońskiemu zwrócili uwagę. Terlecki dalej podej-
muje analizę literacką inkryminowanego utworu:

Zdanie to wyrwane z kontekstu brzmi inaczej, niż w całości opowiadania – całe jest opar-
te o efekt understatement, świadomego niedocenienia, „podcenienia” zdarzeń opisywanych 
dla tym większego wydźwięczenia ich rzeczywistego waloru, całe pisane jest w żargonie lotni-
czym i w tonie żartobliwej butady. Opowiadacz tym samym stylem i tonem mówi o przemó-
wieniach środowych p. Ministra Informacji, co o akcji bojowej, jak wiadomo w strefie bardzo 
niebezpiecznej (Zatoka Biskajska), o akcji, w której ryzykuje się nie uznanie słuchaczy, ale ży-
cie. Ten charakter formalny opowiadania, reprezentującego zresztą dobrą klasę artystyczną, 
było widać jednakowo oczywisty i dla Cenzora, który jest literatem i poetą, często poszukują-
cym efektu charakterystyczności i dla mnie, który do czasu wojny przez lat kilkanaście upra-
wiałem m.in. także krytykę literacką i mam za sobą kilkaset recenzji i dużych, nieraz kilku-
arkuszowych studiów, więc mogę bez podejrzenia o brak skromności przypisać sobie pewien 
stopień wrażliwości na styl, pewien stopień muzykalności literackiej43.

Przy sposobności obnażył inne bolączki, przede wszystkim brak jednolitej mia-
ry w traktowaniu ludzi pióra, na przykład „wszystko uchodziło” Marianowi He-
marowi. W meldunku Terlecki wskazuje na zwrotkę, w której humorysta niedwu-
znacznie ośmiesza ministra:

Grozą świętej Heleny,
Postrachem napoleońskim,
Stoi ponad legalnym,
Panem ministrem burbońskim44.

Gdzie indziej nie tylko Minister Informacji, ale Premier Rządu są przedstawie-
ni w swoisty sposób jako zatrudnieni głównie cenzurowaniem twórczości satyryka45, 

42 T. Terlecki do A. Morbitzera, 18 X 1942.
43 Tamże.
44 M. Hemar, Nawroty, „Wiadomości Polskie”, 3 V 1942, nr 18, przedruk w: M. Hemar, Poezje zebrane. 

Wrzesień 1939 – maj 1945, opr. A. K. Kunert, Łomianki, 2006, s. 201–204.
45 T. Terlecki do A. Morbitzera, 18 X 1942; M. Hemar, Mnie wszystko uchodzi, „Dziennik Polski”, nr 681, 

przedruk w: M. Hemar, Poezje zebrane…, s. 301–306.

WOjNA Z CENZURą…



50

zaś wiersz sprzed paru dni był satyrą na przemówienia oficjalne, przemówienia 
p. Ministra Informacji w szczególności46. Zwracał przy tym uwagę, że Hemar – na-
dal pozostając na budżecie Ministerstwa Informacji i Dokumentacji – obchodzi się 
znacznie ostrzej z osobami ministra i innych członków rządu niż autor inkrymi-
nowanego opowiadania. Uprzywilejowany satyryk nadworny mógł sobie pozwolić 
na seryjne wybryki i złośliwości.

Zmieniając nieco temat:
Jest także publiczną tajemnicą, że redaktor „Wiadomości Polskich” p. Grydzewski otrzymuje 

z tego Ministerstwa stały zasiłek w wysokości 40 funtów. P. Pruszyński po artykułach bezpo-
średnio atakujących p. Ministra Informacji (np. „Kordian i cenzor”) i wydaniu książki „Droga 
wiodąca przez Narwik”, której działanie na wojsko jest i było rozkładowe, pobierał z tego sa-
mego źródła stałe zaopatrzenia, znacznie przekraczające pobory podporucznika [Pruszyński 
cieszył się dobitną protekcją mecenasa Szurleja]. Jeden z głównych opozycjonistów p. Nowa-
kowski tam z właściwą sobie dezynwolturą podał do publicznej wiadomości, że pisze powieść 
na zamówienie p. Ministra Informacji47.

 Stosunki redaktora z ministrem miały swoją prahistorię. Po opublikowaniu kil-
ku artykułów w „PW” Stroński zażądał druku swych środowych przemówień na jej 
łamach jednocześnie z „Dziennikiem Polskim” albo o dzień później. Zdobywszy 
się raz na takie ustępstwo, Terlecki zaprzestał współpracy, żywiąc przeświadczenie, 
nawet całkowitą pewność, że drukowanie tego samego w dwu pismach przeznaczo-
nych dla jednego kręgu czytelników byłoby szkodliwe dla autora i dla pisma48. Teraz, 
przepraszając szefa za utrudnienie mu życia i dziękując za życzliwość i zrozumienie, 
okazywane mojej pracy w ciągu dwu lat, prosił o zwolnienie go z pełnionych do-
tąd obowiązków redaktora; miał przeświadczenie, że Morbitzer w zasadzie podzieli 
jego stanowisko49. Na jego prośbę gen. Kukiel z miejsca zareagował:

Podanie ppor. Terleckiego pozostawiam bez uwzględnienia. Jak p. Majorowi wiadomo, nie 
mówiłem wcale, by działalność ppor. Terleckiego była szkodliwą i rozkładową. Zastrzegłem 
się tylko przeciw wszelkiej możliwości powtórzenia się […] złośliwych drwin „por. Herber-
ta” na temat Ministra Informacji wzg. jego środowych przemówień. Znam i wysoko cenię 
pracę ppor. Terleckiego i wcale nie zamierzam pozbawiać „Polski Walczącej”, która jest do-
skonałym pismem, jego kierownictwa. Jestem przekonany, że ppor. Terlecki po namyśle uzna 
sam, jak wielkim błędem było wydrukowanie wiadomej „butady” i uniknie podobnych błędów 
na przyszłość50.

46 T. Terlecki do A. Morbitzera, 18 X 1942; M. Hemar Polskie radio [Kartki z pamiętnika], „Dziennik 
Polski”, 15 X 1942, przedruk w: M. Hemar, Poezje zebrane…, s. 315–318.

47 Tamże.
48 Tamże.
49 T. Terlecki do A. Morbitzera, 19 X 1942.
50 M. Kukiel do A. Morbitzera, 19 X 1942.
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vii

Trzy tygodnie później Terlecki zapisał w notatniku: 10 XI 1942 (wtorek) Kłopo-
ty z cenzurą brytyjską. Batalia cenzuralna przegrana na całej linii51. Mówił za-

pewne o zaostrzeniu przepisów dotyczących omówienia stosunków ze wschodnim 
„aliantem”. Po upływie zaledwie kilku tygodni doszło do kolejnej kłótni z biurem 
cenzora wojskowego, który w liście z 13 lutego 1943 roku zarzucał pismu szereg 
poślizgów w drukowanych artykułach Strumpha i Grabowskiego. Minister Stroń-
ski miał pretensje, że Terlecki jakby się nie zastosował do polecenia cenzora, co było 
bezspornie nieprawdziwe, do tego jeszcze zarzucił [Grabowskiemu] złą wolę i nie-
lojalność popełnioną na łamach „Polski Walczącej”. W piśmie do P. Premiera p. Mi-
nister rozszerzył ten zarzut na rotm. Strumpha i na mnie, mimo wyjaśnień własnego 
urzędnika, które uznał za wystarczające, jeśli go nie ukarał52.

Wspomnienie Strumpha-Wojtkiewicza pt. Z wyprawy do Sowietόw53 sprowoko-
wało interwencję ambasady sowieckiej, z innych zaś przyczyn spotkało się z nega-
tywną reakcją w Szkocji, na co Terlecki przedłożył Morbitzerowi doniesienie jedne-
go z respondentów54. Tymczasem szczegółowo relacjonował przełożonemu genezę 
artykułu i mechanizm kontroli, któremu został poddany:

Historia tego artykułu jest następująca. Rotm. Strumph napisał go na polecenie P. Ministra 
Obrony Narodowej i poprawiał go stosownie do otrzymanych wskazówek. Artykuł przyszedł 
do mnie zatwierdzony do druku przez P. Gen. Szefa Biura Ośw. i Opieki nad Żołnierzem. Au-
tor dołączył do artykułu list P. Generała, który jest w archiwum redakcji – z życzeniami drob-
nych zmian. Wprowadziłem te zmiany i po złożeniu artykułu normalną koleją rzeczy prze-
kazałem go p. cenzorowi. P. cenzor przesłał go do M.S.Z. i otrzymał propozycje zmian, które 
zostały uwzględnione. Nie uważał tego jeszcze za wystarczające, ale przedstawił artykuł P. Ge-
nerałowi do Zleceń (O czym mi telefonicznie doniósł i przeciw czemu oczywiście nie opono-
wałem). Płk. Łunkiewicz poczynił dalsze skreślenia. Są one dwukrotnie zaznaczone własno-
ręcznie przez ppłk. Bogusławskiego, jako pochodzące od P. Gen. do Zleceń. Wydrukowałem 
artykuł ściśle w tej formie, w jakiej otrzymałem go po ocenzurowaniu przez cztery instancje55.

Do notatki służbowej załączył odbitkę cenzorską wspomnianego artykułu, 
z której wynikało, że inkryminowany ustęp nie był skreślony przez żadną z cenzur, 
przez jakie ten artykuł przechodził56. Szkic sytuacyjny Grabowskiego57 również prze-
szedł przez cenzora, na dowód czego dołączam odbitkę z jego pismem; podobnie inny 
skrytykowany artykuł został zaaprobowany przez p. cenzora (odbitka z jego podpi-
sem w załączniku). Już w czasie rewizji sam poczyniłem pewne złagodzenia, których 
cenzor ode mnie nie żądał ani nawet nie postulował58.

51 ATT Oksford, T. Terlecki, Notatnik I.
52 T. Terlecki, notatka służbowa w sprawie zarzutów pod adresem „Polski Walczącej”, 18 II 1943.
53 S. Strumph-Wojtkiewicz, Z wyprawy do Sowietόw, „Polska Walcząca”, 30 I 1943, nr 4, s. 4.
54 T. Terlecki, notatka służbowa w sprawie zarzutów pod adresem „Polski Walczącej”, 18 II 1943.
55 Tamże.
56 Tamże.
57 Z. Grabowski, Szkic sytuacyjny, „Polska Walcząca”, 23 I 1943, nr 3.
58 T. Terlecki, notatka służbowa w sprawie zarzutów pod adresem „Polski Walczącej”, 18 II 1943.
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 Odpisując punkt po punkcie na postawione zarzuty, redaktor dowodził, że prze-
gląd Grabowskiego opierał się między innymi na komunikacie sowieckim jako źró-
dle wiarygodnym. Doniesienie o Wielkich Łukach i sytuacji niemieckiej na froncie 
podano ściśle w brzmieniu sowieckim: Wojska sowieckie odbiły szturmem Wielkie 
Łuki, ważny punkt strategiczny koło Smoleńska59. Dalej opierano się na źródle neu-
tralnym i to dlatego, że

przez długi czas zachodziła sprzeczność między doniesieniami sowieckimi i niemieckimi na 
temat tego miasta. Jest to metoda dopuszczalna i najpowszechniej stosowana w całej prasie 
brytyjskiej. Nie jest zresztą tajemnicą pokoloryzowanie propagandowe komunikatów sowiec-
kich, które w ubiegłym roku zwłaszcza podawały po prostu fantastyczne sumy zabitych, jeń-
ców itd.

Opacznie odczytano artykuł, gdyż intencja całego ustępu jest antyniemiecka nie 
antyrosyjska, co występuje zwłaszcza w kontekście, który celowo opuszczono60. A samo 
rzekome oskarżenie armii sowieckiej, a w istocie tylko logiczne i noszące cechy pełnego 
prawdopodobieństwa przedstawienie sytuacji na przedfronciu pochodziło z News Di-
gest (wydawnictwo brytyjskiego Ministerstwa Informacji).

Informowany przez Morbitzera, że zamierzono usunąć Grabowskiego z „Polski 
Walczącej”, Terlecki wyraził przekonanie, iż zwolnienia publicysty

nie dałoby się zachować w tajemnicy. Stworzyłoby jeszcze jedną ofiarę, jeszcze jednego mę-
czennika rzekomo „nieprzytomnie filorosyjskiej polityki rządu”, stałoby się wodą na młyn dla 
opozycji i tej jawnej, i tej, która przez działanie i pismo tajne podminowuje wojsko. Cała spra-
wa, jak wszystkie sprawy tego rodzaju, przeniknęłaby w dół, znalazłaby dla siebie pożywkę 
w antyrosyjskich nastrojach panujących i podsycających wśród masy żołnierskiej i w konse-
kwencji poderwałaby zaufanie do pisma61.

Ze względu na rezonans, jaki miał artykuł Strumpha-Wojtkiewicza, można so-
bie łatwo wyobrazić, jakie echa wywołałoby nagłe usunięcie p. Grabowskiego z „Pol-
ski Walczącej” 62.

Pozostała jeszcze moralna strona sprawy. Przyznając, że według przyjętych zwy-
czajów odpowiedzialność za artykuły ponosi nie autor, lecz wydawca lub redaktor, 
Terlecki wyraził pogląd, że w przypadku pisma cenzurowanego z urzędu pono-
si tę odpowiedzialność redaktor i cenzor; tymczasem cenzor nie poruszał sprawy 
odpowiedzialności za materiał przez niego ocenzurowany, nie rozgraniczał od-
powiedzialności cenzury i redakcji. W tej sytuacji redaktor prosił o przyjęcie go 
do raportu przez Ministra Obrony Narodowej. Co do przyszłości, życzył, żeby pro-
cedura odwołania się od orzeczeń cenzorskich odbywała się normalną drogą służ-
bową. Uwaga zaś końcowa: „PW” nie jest pismem politycznym ani nawet „wojsko-
wo-politycznym”63.

59 Dział Z tygodnia na tydzień, „Polska Walcząca”, 9 I 1943, nr 1.
60 T. Terlecki, notatka służbowa w sprawie zarzutów pod adresem „Polski Walczącej”, 18 II 1943.
61 Tamże.
62 Tamże.
63 Tamże.
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viii

Wkrótce pojawiła się na wokandzie kolejna kwestia: wydawszy parę miesięcy 
wcześniej zakaz umieszczania jakichkolwiek przedruków prasy podziemnej 

– cenzor rygorystycznie skreślał wszystkie wzmianki o tej prasie na łamach „PW”64, 
także kiedy „Nowa Polska” wydrukowała obszerny wybór tej prasy i zapowiadała 
ciąg dalszy w najbliższym numerze, Terlecki zaprotestował, że dla jego pisma zaka-
zu nie cofnięto. Argumentował:

Odcinanie tygodnika żołnierskiego od prasy tajnej, wśród której są nie tylko pisma politycz-
ne, ale i pisma wojskowe, pisma o ideologii wyzwoleńczej – wydaje mi się czymś niezupełnie 
logicznym i z punktu widzenia propagandy wewnętrznej nadmiernie szkodliwym, jeśli jedno-
cześnie dopuszcza się przedruki prasy tajnej jednego kierunku. Ponadto – twierdził – P. cenzor 
wojskowy „a limine” [bez propozycji skreśleń czy przeróbek] odrzuca w „Polsce Walczącej” 
wszystkie wspomnienia o ucieczkach z niewoli, a jednocześnie dopuszcza je w innych pismach: 
strz. Jan Rostworowski na przykład ogłosił obszerny artykuł-wywiad z byłym jeńcem w „Wia-
domościach Polskich”65.

Wyjaśnienia cenzora, że chodzi tu o przestrzeganie legalności, Terlecki uznał 
za niemerytoryczne i prosił Morbitzera o traktowanie niniejszego meldunku jako for-
malnego odwołania się do orzeczenia cenzury do P. Generała Ministra Obrony Naro-
dowej66. W jego mniemaniu fakt, że zakazy cenzury brytyjskiej obowiązywały rów-
nież wszystkie pisma polskie, oznaczał równość prasy wojskowej i cywilnej wobec 
cenzury, bez odchyleń – a tu żołnierz pisarz ogłasza w piśmie cywilnym to, czego 
nie wolno mu drukować w piśmie wojskowym. Dalej pisze:

Jeśli p. cenzor wojskowy – nad czym ubolewać należy – nie ma egzekutywy w stosunku 
do tzw. pism prywatnych, ma je bez wątpienia w stosunku do autora-żołnierza, jak ma ją 
i korzysta z niej w sposób nieograniczony w stosunku do mnie, jako do redaktora noszącego 
mundur67.

Taka dyskryminacja była niesprawiedliwa i nielogiczna. Gdyby sytuacja się nie 
zmieniła,

cała moja robota mogłaby utracić wkrótce wszelki sens. Musiałbym ulec sugestii – niedo-
puszczalnej przecież – że cenzura wojskowa z niezrozumiałych powodów działa na szkodę 
prasy wojskowej w momencie i w okolicznościach, które czynią zadanie tej prasy szczególnie 
trudnym i odpowiedzialnym68.

64 Tamże. 
65 Na wiosnę 1942 uciekłem z niewoli niemieckiej (Rozmowa z byłym jeńcem), „Wiadomości Polskie”, 

11 X 1942, nr 41, s. 1, przedruk w: Story of an escaped prisoner of war, „Polish Review”, 21 XII 1942, 
no. 45.

66 T. Terlecki do Morbitzera, 17 III 1943.
67 Tamże.
68 Tamże.
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iX

Chętnych do ingerowania w sprawy redakcyjne nie brakowało. Do pamiętnych 
samozwańczych cenzorów należał mecenas Szurlej. Latem 1943 roku, kiedy 

redaktor był na urlopie w Somerset, zażądał najpierw telefonicznie, a potem na pi-
śmie umieszczenia w najbliższym numerze pisma długawego komunikatu urzędo-
wego. Prawnika-pułkownika poproszono jak najuprzejmiej o wycofanie artykułu 
i ewentualne przekazanie go do „Dziennika Polskiego”, gdyż „Polska Walcząca” nie 
jest pismem politycznym oraz że nie umieszcza artykułów polemicznych. Zwrócono 
mu przy tym uwagę, iż

Pisma wojskowe mają zakaz poruszania spraw o charakterze polemicznym i politycznym, 
a co za tym idzie, nawet „Dziennik Żołnierza” nie mógłby umieścić omawianego artykułu bez 
specjalnego polecenia wyższych przełożonych69.

Pod koniec sierpnia artykuł Protestuję70 o konieczności opiekowania się jeńcami 
w obozie sprowokował szereg listów do redakcji.

Na razie redaktor miał jeszcze inne zgryzoty. Z korespondencji wynika, że przed 
półtora roku opracował i przedstawił Morbitzerowi szczegółowy plan zapotrzebo-
wania na artykuły fachowe różnych piór, naświetlające z wojskowego punktu wi-
dzenia aktualne zdarzenia wojenne czy też problemy ogólne71. Major plan zaak-
ceptował i nawet pomógł w staraniach o współpracę oficerów sztabu NW i innych 
specjalistów, ale liczne interwencje osobiste i telefoniczne nie poskutkowały i z je-
dynym wyjątkiem niezmiernie życzliwego płk. Bortnowskiego – nikt z oficerów dy-
plomowanych nie wspierał pisma piórem72, a współpraca z płk. Mallym była wręcz 
uciążliwa, gdyż pułkownik – twierdził Terlecki – 

uważa swoje ujęcia za niepodlegające jakiejkolwiek dyskusji. Rok temu, w związku z jednym 
ze swoich artykułów i dyskusyjnym odzewem czytelnika, płk. Mally spowodował u P. wicemi-
nistra spraw Wojskowych raport karny, mimo iż go uprzedziłem, iż taki odzew (jeden z licz-
nych) otrzymałem i zamierzam go drukować.

Mówił z naciskiem:
„Polska Walcząca” w moim rozumieniu, dla którego znajdowałem całkowicie poparcie Pana 

Pułkownika, nie była i nie jest „Dziennikiem Rozkazów” ani „Monitorem Polskim”. Poza au-
torytatywnymi wypowiedziami Pana Ministra Obrony Narodowej i Rozkazami NW, wszyst-
ko w niej podlega dyskusji, krytyce, rozważeniu w sposób przyjęty w cywilizowanym świecie 
i unormowany obyczajami pisarskimi73.

Redaktor poza tym odczuwał zaproponowane przez zwierzchników utworzenie 
nowego działu w „Polsce Walczącej” (Przegląd wydarzeń wojennych) jako wotum 

69 Ręczna notatka (odpis) redakcji „Polski Walczącej”, podpisana „L.”, 28 VII 1943.
70 J. Lis [Janta], Protestuję, „Polska Walcząca”, 28 VIII 1943, nr 34.
71 T. Terlecki do A. Morbitzera, 16 IX 1943.
72 Tamże.
73 Tamże.
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nieufności dla siebie. Pytał, czy przy tak zasadniczej rozbieżności poglądów możliwa 
jest współpraca redaktora naczelnego z redaktorem działu utworzonego wbrew wska-
zaniom rzeczowym. I prosił o zwolnienie z pełnionej funkcji redaktora tygodnika 
wojskowego74.

Trzy dni później ogłoszono w „PW” urywki listów, które napłynęły po druku 
Protestuję75: dowodziły ponad wszelką wątpliwość, że artykuł rozładował ponie-
kąd ujemne napięcia panujące wśród byłych jeńców, a dzisiaj żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych. Dopiero ujawnienie dokumentów rzeczowych wywołało protest; w na-
stępnym numerze pisma drukowano list Polskiego Czerwonego Krzyża76. Nawią-
zując do artykułu sprzed miesiąca, generał brygady Tadeusz Malinowski, jako Szef 
Biura Opieki nad Żołnierzem, stanowczo sprzeciwiał się treści77, zarzucał autorowi, 
że fakty przezeń podane w pewnej mierze nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi 
rzeczy, redakcji zaś wypominał niesprawdzanie faktów u źródła.

Nie tu miejsce na polemikę z wywodami generała dotyczącymi rzekomej goło-
słowności artykułu. Na konkretniejszym gruncie informował redaktora, że opieką 
nad jeńcami kieruje od grudnia 1942 roku powierzona mu placówka, czyli Biuro 
Opieki nad Żołnierzem, i że na akcję PCK rząd przeznaczył rocznie 6000 funtów. 
W 1943 roku, na skutek starań Biura Opieki nad Żołnierzem, w ramach Lend-
Lease Act co miesiąc wysyłano z Ameryki do każdego jeńca w Niemczech pięcioki-
logramową paczkę żywnościową (ogółem 504 000 takich paczek do września roku 
bieżącego) oraz umundurowanie i bieliznę. Kanadyjski Czerwony Krzyż udzielił 
dotacji 20 000 dolarów na wysyłkę 60 000 pięciokilogramowych paczek żywnościo-
wych, a Rada Polonia Amerykańska podarowała kilkaset tysięcy dolarów na wysy-
łanie lekarstw i innych niezbędnych przedmiotów. Obozy jenieckie wizytowali de-
legaci Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, później zaś delegaci YMCA. Braki 
stwierdzane przy wizytacjach były w miarę możliwości usuwane. Malinowski od-
pierał ważny punkt artykułu, twierdził:

Jeńcy bynajmniej nie są uważani za inwalidów. Przeciwnie, właściwe czynniki wojskowe, 
przy opracowaniu planów odbudowy armii polskiej po wojnie, wyznaczają tym żołnierzom, 
jako pełnowartościowym jednostkom, odpowiednie zadania.

Oznajmiał:
Od redakcji pisma żołnierskiego muszę wymagać, by artykuły na tematu wojskowe były 

obiektywne, a w każdym razie niestojące w sprzeczności z prawdą i rzeczywistością, oraz by 
podawane przez pismo informacje były ścisłe i niewprowadzające w błąd opinii publicznej, 
przynajmniej w tym zakresie, w jakim redakcja ma możliwość sprawdzenia tych informacji 
u autorytatywnego źródła78.

74 Tamże.
75 J. Lis, Jeszcze w sprawie pomocy jeńcom w Niemczech, „Polska Walcząca”, 19 IX 1943, nr 37.
76 Z. Leszczyc, PCK a sprawa pomocy jeńcom polskim w Niemczech, „Polska Walcząca”, 25 IX 1943, nr 38.
77 List T. Malinowskiego do T. Terleckiego, 24 IX 1943.
78 Tamże.
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Będąc wtedy na własną prośbę w stanie dymisji, Terlecki złożył jednak Morbit-
zerowi szczegółowy meldunek. Uważał napomnienie generała za całkowicie nieza-
służone i osobiście mnie krzywdzące. Ale gorsze było to, że taki precedens stanowi 
groźbę dla racji istnienia tygodnika żołnierskiego, uderza w pewne, podstawowe jego 
uprawnienia i zdania79. Nabrzmiewający problem społeczny, zarysowany w arty-
kule, uświadamiały mu osobiste żalenia się ludzi przychodzących do redakcji, listy, 
nieudolne artykuły pisane przez b. jeńców – półinteligentów. Z obserwacji własnej 
spostrzegał zagubienie byłych jeńców wobec ustalonych tu form życia, instytu-
cji itd. oraz napiętą atmosferę w biurze Konsulatu i Polskiego Czerwonego Krzy-
ża, a także w szeregach. W imieniu pokrzywdzonych zabrali głos nie PP. referenci 
od spraw jenieckich, a były jeniec, człowiek wielkie osobistej kultury i uczciwości, wy-
bitny dziennikarz i pisarz o dużym dorobku – zatem człowiek, który miał wszystkie 
kwalifikacje [ku temu]. W obronie autora eksplikował, że nie jest to artykuł infor-
macyjny, ale stawiający postulaty, a właściwie apel do całej społeczności emigra-
cyjnej o działanie na rzecz jeńców, który już przyniósł korzyść natury moralnej 
i społecznej, powodując wzmożenie ofiarności publicznej: za sumę w granicach 
od 50–80 funtów zbieraną co tydzień przez redakcję sekcja pomocy jeńcom Stowa-
rzyszenia Pracy Społecznej Kobiet wysyła [im] paczki papierosowe. Apel zwrócił tak-
że uwagę Naczelnego Wodza, który postanowił spotkać się z delegacją byłych jeń-
ców. Ad usum swego następcy, Terlecki wyraził przekonanie, iż gazeta żołnierska

ma sens tylko wtedy, jeśli się jej zostawi swobodę poruszania kwestii ważnych, choćby draż-
liwych w taki właśnie sposób, jak poruszano sprawę jeńców, jeśli się to pismo obroni od na-
cisków nieistotnych drażliwości i nieistotnych ambicji, jeśli się przyjmie, że jest to instrument 
propagandowy i wychowawczy pierwszorzędnej wagi, oczywiście pod warunkiem, że będzie 
się go za taki instrument, a nie za organ czysto oficjalny uważać. Zorganizowana ostatnio 
przez wydział Prac Kult. Oświatowych ankieta na temat „Polski Walczącej” dostarczyła bo-
gatego materiału, popierającego ten pogląd: czytelnik-żołnierz pragnie, aby pismo było jak 
najbliższe jego życia, jego spraw, jego wątpliwości i trosk. Tylko spełniając ten postulat, może 
„Polska Walcząca” stać się w pełnym stopniu pismem żołnierskim, pismem czytanym przez 
żołnierzy i działającym po żołniersku80.

Tego samego dnia Morbitzer doniósł Terleckiemu, że generał minister nie przy-
jął jego prośby o dymisję; że zgodził się na nietworzenie nowego działu, natomiast 
pragnął, aby drukowano artykuły płk. dypl. Mally’ego zawierające przegląd wyda-
rzeń z punktu widzenia wojskowego, gdyż ocenia je jako dobre i potrzebne81.

Ujawniwszy swoje autorstwo82, Aleksander Janta-Połczyński nie zamierzał mil-
czeć i kiedy w grudniu tego roku nie dopuszczono go do głosu na zebraniu spra-
wozdawczym Polskiego Czerwonego Krzyża, opublikował treść wypowiedzi jesz-

79 T. Terlecki do A. Morbitzera, 8 X 1943.
80 Tamże.
81 A. Morbitzer do T. Terleckiego, 8 X 1943.
82 O autorstwie „Protestuję”, „Polska Walcząca”, 30 X 1943, nr 43.
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cze przed świętami Bożego Narodzenia83. Polski Czerwony Krzyż wyjaśniał swoje 
stanowisko po Nowym Roku84. Na przyjęciu (z filiżanką herbaty) w Ognisku z oka-
zji czwartej rocznicy wydania pierwszego numeru „Polski Walczącej”, przy licznym 
gronie dziennikarzy, literatów i przyjaciół, gen. Marian Kukiel, jako minister obro-
ny narodowej, wygłosił krótkie przemówienie,

podkreślając znaczenie „Polski Walczącej” jako pisma żołnierza na obczyźnie i serdecznie 
dziękując naczelnemu redaktorowi za owocną pracę i utrzymanie pisma na tak wysokim po-
ziomie85.

X

Nie oznaczało to końca nieporozumień i dysput. Kolejną burzę w czerwcu 1944 
roku wywołał Szkic sytuacyjny Grabowskiego86, na którym płk Bauer-Czar-

nomski nie zostawił suchej nitki. W miażdżącej analizie uogólniał, że – z punktu 
widzenia wojskowego – jego szkice stanowiły jedną wielką oślą łąkę, gdyż autor nie 
miał nawet najbardziej elementarnych kwalifikacji ani najmniejszego pojęcia o pod-
stawowych sprawach wojskowych87. Pułkownik ubolewał:

Czy w redakcji „Polski Walczącej” nie ma człowieka z wykształceniem wojskowym na po-
ziomie szkoły podchorążych, który mógłby robić korektę choćby tylko najelementarniejszych 
błędów tego „referenta wojskowego” z nieprawdziwego zdarzenia?

Wysłał swój artykuł do „Dziennika Polskiego” z prośbą o druk, jednak redaktor 
Szerer nie uważał za właściwe podejmowania polemiki z artykułem w „Polsce Wal-
czącej” (a więc w organie żołnierskim) na łamach pisma przeznaczonego, jak widać 
z tytułu, w znacznej mierze dla wojska88, więc Bauer-Czarnomski zakomunikował 
sprawę gen. Malinowskiemu, który w zasadzie się zgadzał89. Grabowski jako dzien-
nikarski wolny strzelec nie pierwszy raz znajdował się w kłopotach wobec władz 
wojskowych. Teraz dochodził jeszcze problem jego „współpracy” z Amerykanami 
i paru kontrowersyjnych broszurek jego autorstwa90. Zapadła decyzja, że ocenę sy-
tuacji wojennej będzie pisał gen. Kukiel.

Lapsus z Grabowskim nie powinien dziwić, biorąc pod uwagę trudności, jakie 
miewał redaktor ze zdobywaniem materiałów od reporterów; zaradzał sobie „wła-
snym przemysłem”, ale tylko do czasu. Bodaj nie bez słuszności uważał, że jako 

83 A. Janta-Połczyński, Jeńcy nie mają głosu, „Polska Walcząca”, 18 XII 1943, nr 50.
84 Zarząd Główny PCK, Wyjaśnienie PCK ws. pomocy jeńcom, „Polska Walcząca”, 22 I 1944, nr 3, s. 7.
85 „Dziennik Polski”, 10 XII 1943, nr 1051, s. 4, na zdjęciu: gen. M. Kukiel, ppłk Morbitzer, T. Terlecki, 

Tola Korian oraz personel Redakcji i Administracji „PW”.
86 Z. Grabowski, Szkic sytuacyjny, „Polska Walcząca”, 24 VI 1944.
87 F. Bauer-Czarnomski, Kult niefachowości [artykuł], lipiec 1944.
88 Redakcja „Dziennika” [Szerer] do F. Bauera-Czarnomskiego, 3 VI 1944.
89 F. Bauer-Czarnomski do gen. Malinowskiego, 13 VII 1944. Tam notatka odręczna: Gen. Malinow-

ski. Poglądy p. B. Cz. na ogół podzielam [podpis]: Kukiel.
90 Z. Grabowski, Przyszłość Polski, Londyn, 1944, s. 40; Z. Grabowski, Fear or Security?, London, 1945, 

s. 79.
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organ MON „Polska Walcząca” miała się prawo spodziewać zasilania artykułami 
od akredytowanych do ministerstwa reporterów. Na początku czerwca 1944 roku 
alarmował Morbitzera, że nie otrzymał żadnego materiału sprawozdawczego z waż-
nej inspekcji NW na ORP „Błyskawica”, mimo że była ona ważna z wielu względów, 
a jego braku nie jestem w stanie usprawiedliwić przed gabinetem Naczelnego Wo-
dza wobec faktu, że na pokładzie okrętu znajdował się korespondent wojenny MON 
p. Janusz Laskowski91. Prosił więc majora o oficjalne zawiadomienie szefa Gabinetu 
NW o rzeczywistych powodach przemilczenia tego wydarzenia. Nie krył rozdraż-
nienia, że wspomniany korespondent dostaje uposażenie z funduszów Ministerstwa 
ON za to, iż nie współpracuje z prasowym organem tegoż ministerstwa, mimo że się 
do tego zobowiązał i zafiksował honorarium w wysokości £5 – słownie: pięć funtów 
za artykuł. Reportaż o wizycie Sosnkowskiego na „Błyskawicy” ukazał się po paru 
miesiącach92.

Pod koniec czerwca Terlecki otrzymał reprymendę od ministra przemysłu, han-
dlu i żeglugi za jednotygodniowe spóźnienie w odnotowaniu obchodu Święta Mo-
rza. W odpowiedzi przypominał, że od samego początku pobytu w Wielkiej Brytanii, 
jeszcze przed powstaniem resortu Pana Ministra, redakcja „Polski Walczącej” z wła-
snej inicjatywy, w niezwykle szerokim zakresie uwzględniała problemy morza i doko-
nania Polskiej Marynarki Handlowej93. Zwracał uwagę na drukowany niedawno ar-
tykuł Szyszki-Bohusza Bałtyk i przyszła Europa, w którym autor stwierdza dobitnie 
prekursorstwo tego pisma w postawieniu pewnych zagadnień ogólnych dotyczących 
naszej przyszłości na morzu. Ze względu na wielką liczbę jeńców Polaków wziętych 
w Normandii, których należy jak najściślej związać z całokształtem wkładu Polski 
w tę wojnę, prosił o dostarczanie wartościowego materiału reportażowego z życia 
Marynarki Handlowej. Na końcu zapewniał ministra, iż „Polska Walcząca” była 
gotowa podtrzymać wieloletnią tradycję stosunku do Marynarki Handlowej, jeśli 
otrzyma celową i lojalną pomoc ze strony organów podległych94.

Tego samego dnia meldował w liście do ministra obrony narodowej, że aż dotąd, 
mimo próśb, nie mógł dać ani jednego reportażu z walk lotników polskich w czasie 
inwazji, co sam uważam za brak dotkliwy95. Tymczasem

polscy lotnicy dokonują mimo to rzeczy wielkiej miary, które powinny być odzwierciedlone 
w piśmie ze względów oddziaływania na ducha żołnierzy, ze względów wychowawczych, pro-
pagandowych i wreszcie także historycznych.

Przy takim stanie rzeczy prosił ministra o zgodę na wpisanie kpt. pil. Gustawa 
Radwańskiego do rejestru korespondentów wojennych jako specjalnego korespon-

91 T. Terlecki do A. Morbitzera, 6 VI 1944.
92 J. Laskowski, Kwiaty normandzkiego brzegu, „Polska Walcząca”, 1944, nr 29, dot. wizyty Sosnow-

skiego na „Błyskawicy”.
93 T. Terlecki do ministra przemysłu handlu i żeglugi, po 28 VI 1944.
94 Tamże.
95 T. Terlecki do ministra obrony narodowej, 29 VI 1944.
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denta lotniczego „Polski Walczącej”96. Nazajutrz po tym meldunku (30 czerwca) zo-
stało formalnie uzgodnione z płk. Bogusławskim, że korespondenci wojenni MON 
mają obowiązek zasilania materiałem organu Ministerstwa97. Tymczasem pisze: 
Bombardowanie powoduje ciągłe przerwy w pracy personelu drukarni i redukuje go-
dziny pracy często powyżej 50 procent w ciągu jednego dnia98. Po paru dniach infor-
mował Morbitzera, że nie nastąpiła najmniejsza zmiana: nie doczekał się żadnego 
materiału od korespondenta morskiego. W tych warunkach trudno mi sobie wyobra-
zić prowadzenie pisma o tym charakterze co „Polska Walcząca” w taki sposób, jakby 
w ostatnim decydującym okresie wojny należało, jeśli nie mógł liczyć na zdawałoby 
się teoretycznie niepodlegającą wątpliwości pomoc organów Ministerstwa do tego po-
wołanych. Prosił więc o przedstawienie w tej sprawie do raportu u generała mini-
stra99. Tego samego dnia w osobnym liście usilnie prosił Morbitzera o skierowanie 
go do plutonu Oficerów Opieki 1. Dywizji Pancernej do przewidzianej grupy lite-
ratów, towarzyszących naszej jednostce na kontynent100. Po tylu latach służby odko-
menderowanie, o które proszę, otwiera dla mnie możliwości jako człowieka piszącego.

Redaktor nie został oddelegowany, a jego skarga pod adresem korespondenta 
MON wywołała ostrą ripostę:

Dostałem tu list Terleckiego. Nieprzytomny list. Jeżeli wysyłam mu pocztą reportaż w 10 dni 
po pobycie w Normandii, znaczy, że wcześniej nie mogłem. A ponieważ wspomina mi o jakimś 
„meldunku”, meldunków niech składa, ile chce i w jakiej chce sprawie, do donosów włącznie. 
[…] Powiedziawszy mu to, bądźcie uprzejmi powtórzyć w moim imieniu, żeby głupich preten-
syj nie wytaczał, niech przedrukowuje Wasz biuletyn na równi z „Orłem Białym” czy innym 
pismem. Dla „Polski Walczącej” zaś nawet będzie to korzystne ze względów finansowych, pi-
smo to bowiem przypuszczalnie jest w ciężkiej biedzie, bo płaci przepodle101.

Terlecki uznał list za obelżywy i, jak napisał, co najmniej lekceważący […] na te-
mat tego odcinka pracy, który został mi powierzony przez przełożonych102. Stanowił:

zupełnie otwarte wypowiedzenie posłuszeństwa temu punktowi Instrukcji Ramowej dla Ko-
respondentów Wojennych, podpisanej przez Ministra Obrony Narodowej, który mówi o obo-
wiązkach korespondentów wojennych wobec organu prasowego tegoż ministra. Odpis mego 
listu, na który reakcją jest list p. Laskowskiego, przedłożyłem do zatwierdzającej wiadomości 
p. Majora z prośbą o zakomunikowanie go Szefowi Biura Opieki nad Żołnierzem.

Terlecki apelował również o przedstawienie go w tej sprawie do raportu u mini-
stra obrony narodowej103.

96 Tamże.
97 T. Terlecki do A. Morbitzera, 3 VII 1944.
98 Tamże.
99 Tamże.
100 Tamże.
101 Janusz Laskowski do [MON?], bez daty.
102 T. Terlecki do A. Morbitzera, 11 VIII 1944.
103 Tamże.
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Na podstawie garstki dokumentów z teczki w archiwum domowym tyle da się 
odtworzyć z obcowania redaktora z cenzorami wszelkiego autoramentu. Dys-

kusja merytoryczna wymagałaby przeglądania nie tylko kilkuset numerów pisma, 
ale i docierania do archiwów innych zainteresowanych osób, do zbiorów wojsko-
wych, ministerialnych itd. A jest to sprawa z dość oddalonej przyszłości.

Nina Taylor-Terlecka

war with the cenSOr – SnapShOtS frOM the 
editOriaL Office Of the „pOLSka waLcząca” weekLy

Summary

Based on documents preserved in the archive of Tymon Terlecki, the editor of „Polska 
Walcząca” („Fighting Poland”), a weekly for the Polish Armed Forces in World War II, 

the article addresses the issue of unofficial censorship. Pieces that had been checked and au-
thorized for publication by both the British and Polish military censors often provoked the 
ire of émigré government circles, ministry officials and other institutions. Official spheres 
were particularly sensitive to criticism and reacted indignantly to reports that touched on 
thorny social or psychological issues. In his memoranda to army superiors, Terlecki stated 
his belief that to earn the trust of its readers the weekly may serve as an instrument of prop-
aganda and education, but should on no account become an official government or minis-
terial gazette. Its duty was to voice the doubts and concerns of the soldiers, however seem-
ingly trivial, and resist external pressure motivated by wounded sensibilities.

Key words: censorship, „Polska Walcząca” („Fighting Poland”) weekly, Tymon Terlecki ar-
chives
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pierwSza wyżSza SzkOła techniczna 
na zieMiach pOLSkich 1826–1831

pOczątki SzkOLnictwa technicznegO w eurOpie

Zmiany w sposobie prowadzenia wojen wywołane wprowadzeniem i stałym 
udoskonalaniem broni palnej, zwłaszcza artylerii, dokonały w XVI i XVII wie-

ku przełomu w zasadach budowania fortyfikacji. Miejsce średniowiecznych zam-
ków zajęły rozległe fortece, w postaci szeroko rozbudowywanych bastionów i wa-
łów ziemnych obejmujących niekiedy całe miasta, powiązanych systemem fos, 
mostów zwodzonych i jazów. Wznoszenie ich wymagało od oficerów znajomości 
miernictwa, geometrii wykreślnej, podstaw budownictwa oraz inżynierii wodnej. 
W równym stopniu potrzebna była znajomość algebry i geometrii.

Pierwsze wojskowe szkoły techniczne powstały w końcu XVII wieku w Danii 
i we Francji, a w ślad za nimi poszły Anglia, Prusy i Rosja1. Początkowo były to 
szkoły kadetów odpowiadające poziomem szkołom elementarnym i średnim. Obok 
przedmiotów teoretycznych uczniowie niektórych działów otrzymywali podstawo-
we wykształcenie techniczne w zakresie inżynierii.

Przed rokiem 1750 powstały już pierwsze wyższe wojskowe szkoły techniczne. 
Pierwszeństwo przypada Angielskiej Akademii Wojskowej w Woolwich (dzisiaj 
dzielnica Londynu) założonej w 1741 roku. Oprócz szkoły kadeckiej prowadzono 
tam wyższe kursy dla oficerów. Wykształcenie ogólne połączone zostało z przy-

1 Wojennaja enciklopedija, Petersburg, 1912, t. X, s. 631.
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gotowaniem fachowym początkowo na dwóch wydziałach: inżynierii i artylerii2. 
W 1749 powstała Szkoła Inżynierii Wojskowej w Metzu we Francji, która naucza-
nie wiedzy inżynierskiej oparła na gruntownym przygotowaniu uczniów w zakresie 
nauk matematyczno-fizycznych3.

W 1712 roku w Moskwie powstała Wojskowa Szkoła Inżynierii, przeniesiona 
w 1719 do Petersburga4. Pierwszą wyższą wojskową uczelnią techniczną w Rosji 
była Główna Szkoła Inżynierii i Artylerii, powstała w Petersburgu w 18195. Wcze-
śniej, bo w 1788 roku, powstała Akademia Inżynierii w Poczdamie, przekształco-
na ze szkoły inżynierskiej założonej przez Fryderyka Wielkiego6.

W wieku XVIII powstały pierwsze wyższe uczelnie techniczne niezwiązane ści-
śle z wojskiem. „Cywilne” szkoły techniczne pojawiły się najpierw w Niemczech. 
Były to szkoły niższe, których uczniowie otrzymywali elementarne wykształcenie 
ogólne oraz praktyczne wiadomości zawodowe na poziomie rzemieślniczym. Szko-
ły te dały początek późniejszym szkołom realnym7.

Pod koniec XVIII wieku zaczęły powstawać przyuniwersyteckie szkoły inżynie-
ryjne: w 1787 roku w Pradze, w 1796 w Glasgow, w 1793 w Brunszwiku, które póź-
niej przekształciły się w wydziały politechniczne uniwersytetów, jak w Gandawie 
(1816), w Leodium (1825), w Kopenhadze (1829), w Londynie (1851), w Lozan-
nie (1853)8. Równolegle jednak do łączenia nauk technicznych z uniwersytecki-
mi istniała tendencja zakładania szkół technicznych specjalistycznych, na przykład 
Szkoły Nauk Matematycznych i Nawigacyjnych w Moskwie (1701), Szkoły Mate-
matyczno-Nautycznej w Trieście (1754).

W 1707 roku cesarz austriacki Józef I wydał dekret o utworzeniu Szkoły Inży-
nierskiej w Pradze. Miała ona kształcić inżynierów na potrzeby wojenne, jak i do 
zadań inżynierii cywilnej. Otwarcie jej nastąpiło dopiero w 1718 roku. 

Szkoła ta stała się zaczątkiem utworzonej z inicjatywy Józefa Antoniego Gerst-
nera w 1806 roku Politechniki Praskiej. Kształcono tu studentów na dwóch wy-
działach: chemicznym i matematycznym. Wydział matematyczny był w istocie po-
łączeniem wydziału mechanicznego i budowlanego. Politechnika początkowo była 
związana z Uniwersytetem Karola w Pradze, któremu podporządkowana była daw-
na Szkoła Inżynierska. Usamodzielnienie nastąpiło dopiero w 1815 roku9. Uczelnia 
była bogato wyposażona w pomoce naukowe, posiadała 250 modeli służących geo-

2 Encyclopedia Britannica, Chicago – London – Toronto, 1947, vol. XXIII, s. 736.
3 H. Straub, A History of Civil Engineering, London, 1952, s. 121.
4 Istoria jestiestwoznanija w Rossii, Moskwa, 1957, t. I, cz. 1, s. 190.
5 Szkoła ta nie miała w pełni akademickiego charakteru i w 1855 r. utworzono jeszcze Akademię Ar-

tyleryjsko-Inżynierską; Bolszaja sowietskaja encyklopedia, t. VIII, s. 468.
6 Der große Brockhaus, Leipzig, 1930, Vol. VII, s. 161
7 F. Kucharzewski, Początek i rozwój wyższych szkół technicznych. Politechnika w Warszawie, Warsza-

wa, 1898, t. I, s. 2–3.
8 S. Brzozowski, Cywilne studia techniczne w Austrii i Wiedniu do Wiosny Ludów, maszynopis, b.m. 

i r., w zbiorach Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, s. 6.
9 F. Kadeřávek, J. Pulkrábek, 250 let technických škol v Praze, Praha, 1956, s. 14, 18, 36.
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metrii praktycznej i statyce, 220 modeli do mechaniki, hydrauliki i hutnictwa, po-
nad 100 map i wykresów oraz bibliotekę10.

W 1747 roku w Paryżu powstała wyższa uczelnia techniczna o charakterze spe-
cjalnym École des Ponts et Chaussées (Szkoła Mostów i Dróg) związana z istnie-
jącym od 1716 roku Korpusem Inżynierów Mostów i Dróg. Kiedy w 1794 roku 
w Paryżu utworzono École Polytechnique (Szkoła Politechniczna) stworzyło to 
w sumie pewien system organizacji szkolnictwa technicznego. Szkoła Politechnicz-
na, według pierwotnego projektu Szkoła Centralna Robót Publicznych, stanowi-
ła w istocie dwuletni kurs podstawowych nauk matematyczno-fizycznych. Wy-
kładano tu przede wszystkim matematykę wyższą, mechanikę, fizykę, geometrię 
wykreślną. O poziomie wykładów najlepiej mogą świadczyć nazwiska profesorów 
i organizatorów szkoły: Josepha Louisa Lagrange’a, Pierre’a Simona Laplace’a, Gas-
parda Monge’a, Claude’a Louisa Bertholleta.

Placówka miała za zadanie przygotować uczniów do wstąpienia do jednej 
ze szkół specjalistycznych. Wysoki poziom nauczania w tych ostatnich stał się moż-
liwy do utrzymania właśnie dzięki uprzedniemu przygotowaniu studentów w Szko-
le Politechnicznej. Należy podkreślić, że to w niej wypracowano przyjęte do dziś 
w większości uczelni technicznych metody organizacji toku studiów, a więc system 
semestralny, kolokwia, egzaminy semestralne, ćwiczenia audytoryjne i domowe itp.

Za przykładem Francji system szkół specjalistycznych i instytutów rozwinął się 
szeroko w Rosji. W 1810 roku powstał w Petersburgu Instytut Inżynierów Komu-
nikacji; ta najstarsza rosyjska wyższa uczelnia techniczna wykształciła także wielu 
polskich inżynierów.

Inny typ uczelni technicznej, a zarazem inny system organizacji szkolnictwa 
technicznego stworzyła Austria. 6 listopada 1815 roku odbyło się uroczyste otwar-
cie Wiedeńskiego Instytutu Politechnicznego. Instytut zgodnie ze statutem pełnił 
potrójną rolę: uczelni, centralnego muzeum techniki oraz stowarzyszenia dla roz-
budowania postępu technicznego i krajowego przemysłu.

Początkowo Instytut liczył dwa wydziały: techniczny i handlowy. Przygotowy-
wał fachowców zarówno do projektowania, jak i do kierowania produkcją oraz 
do czuwania nad jej stroną organizacyjno-handlową. Łączenie zagadnień technicz-
nych i ekonomicznych – uwidocznione w organizacji Instytutu – zyskało uznanie 
i było często naśladowane.

Pierwszy okres istnienia Politechniki Wiedeńskiej cechował bardziej rozwój in-
stytucjonalny niż naukowy. Zarówno dyrektor Instytutu, jak i niektórzy profesoro-
wie wykazywali dużo energii i inwencji w gromadzeniu zbiorów, zaś Johann Joseph 
von Prechtl (dyrektor Instytutu) bardzo skutecznie zabiegał o fundusze, etaty i roz-
budowę uczelni.

Działalność dydaktyczna uczelni odpowiadała ówczesnemu poziomowi, prze-
ważał wykład i demonstracja modeli czy urządzeń nad ćwiczeniami, z których 

10 Tamże, s. 36.
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na dość wysokim poziomie stały głównie rysunek techniczny i laboratorium che-
miczne11. Niejednolicie kształtowała się obsada katedr, przy czym powierzano je 
często wbrew wynikom uprzednio przeprowadzonych konkursów.

W Wiedeńskim Instytucie Politechnicznym obowiązywał semestralny system 
studiów, kolokwia i egzaminy semestralne, obowiązkowa też była obecność na ćwi-
czeniach audytoryjnych i rysunkowych. Instytut przygotowywał fachowców za-
równo do projektowania, jak i kierowania produkcją oraz czuwania nad jej stroną 
organizacyjno-handlową. Ta organizacja programu studiów Instytutu spotkała się 
z powszechnym uznaniem.

Koncepcję jednolitej uczelni technicznej przejęło potem z Wiednia szereg 
nowo utworzonych politechnik, jak Karlsruhe (1825), Darmstadt (1826), War-
szawa (1826), Monachium (1827), Drezno (1828), Stuttgart i Kopenhaga (1829). 
Miały one wszystkie w pierwszej połowie XIX wieku charakter ogólnotechniczny, 
a specjalizacja w określonym kierunku odbywała się poprzez powiązanie studen-
ta z określoną katedrą. Podobnie jak paryska Szkoła Politechniczna stała się wzo-
rem nauczania w zakresie nauk teoretycznych, tak wiedeński Instytut dokonał tego 
w przedmiotach technicznych12.

Wcześniej taką organizację przyjęto we wspomnianej już Politechnice w Pradze, 
jednak dopiero w Instytucie Wiedeńskim znalazła ona swój pełny wyraz i stąd roz-
powszechniła się po Europie. Również we Francji znalazło się miejsce dla tego typu 
uczelni, a była nią, założona w 1829 roku w Paryżu, Centralna Szkoła Sztuk i Rze-
miosł, licząca cztery wydziały: inżynierii, mechaniki, chemii i metalurgii.

pOczątki SzkOLnictwa technicznegO 
na zieMiach pOLSkich

Tak jak w Europie, również w Polsce początki szkolnictwa technicznego związa-
ne były ze szkołami wojskowymi. Pierwsze projekty pochodzą z początku XVII 

wieku. Z propozycją utworzenia w Warszawie szkoły puszkarzy wystąpił w 1623 
roku, nazywający siebie „indzinierem”, Wenecjanin Andrzej dell’Aqua, przedkłada-
jąc Zygmuntowi III traktat „O zgromadzeniu i szkole puszkarzów Króla Jegomości”.

Wszystkie te zamierzenia pozostały w sferze projektów i dopiero czasy Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego przyniosły powstanie pierwszych szkół wojskowych, 
a jednocześnie pierwszych technicznych.

W 1765 roku została założona w Warszawie szkoła kadetów, tzw. Szkoła Ry-
cerska. Program nauczania przewidywał, że ostatnie dwie klasy – szósta i siódma 
– będą miały charakter wydziałów specjalnych. Na jednym z nich wykładano ma-

11 R. Günsberg, Szkoły techniczne. Myśl odpowiedniego urządzenia szkół technicznych, Lwów, 1868, 
s. 125.

12 O cesarskim wiedeńskim politechnicznym instytucie, „Izys Polska”, 1820, t. II, s. 117–124, 212–218, 
335–340.
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tematykę, architekturę „cywilną” i „żołnierską”, co pozwala uważać, że placówka ta 
zapoczątkowała w Polsce wojskowe szkolnictwo techniczne13.

Z inicjatywy generała artylerii koronnej Fryderyka Alojzego Brühla zapadła 
w roku 1775 uchwała sejmowa o utworzeniu korpusu inżynierów, wchodzących 
w skład artylerii koronnej. Istnienie korpusu pozwoliło na wprowadzenie do utwo-
rzonej w Warszawie w 1778 roku Szkoły Inżynierskiej, Korpusu Pontonierów 
i Szkoły Korpusów Inżynierów: Koronnych i Litewskich.

Tworzące się Wielkie Księstwo Warszawskie, o którego istnieniu w dużej mierze 
decydowała wartość posiadanej armii, przywiązywało do wojskowych szkół tech-
nicznych należytą wagę. 1 sierpnia 1808 roku przy 1. Batalionie Artylerii ks. Józef 
Poniatowski własnym kosztem utworzył Szkołę Artylerii i Inżynierów. Mieściła 
się ona w Arsenale i kształciła 48 uczniów. Dwuletni program nauczania obejmo-
wał szeroki wachlarz nauk matematycznych, a także miernictwo, kartografię, ele-
menty budownictwa i pirotechnikę. Uczelnia na poziomie szkoły średniej otworzy-
ła dla swoich najzdolniejszych uczniów trzecią klasę, w której nauczano mechaniki, 
hydrauliki, fizyki, i geografii astronomicznej.

W 1809 roku powstała pierwsza wyższa uczelnia – Szkoła Aplikacyjna Arty-
lerii – wzorowana na słynnej szkole inżynierii w Metzu. Niestety, mogło się tam 
kształcić ustawowo tylko 12 uczniów przez jeden rok. Jej absolwentami byli m.in. 
Ignacy Prądzyński, Józef Bem i Wojciech Chrzanowski. Kampania roku 1812 poło-
żyła kres działalności obu szkół, zmuszając je do udziału w działaniach wojennych.

Jakkolwiek zainteresowania wielkiego księcia Konstantego dalekie były od two-
rzenia wojsk technicznych, udało się zorganizować w 1820 roku Szkołę Aplikacyj-
ną, kształcącą oficerów artylerii, inżynierii i kwatermistrzostwa. Wykładali w niej 
profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Leśnictwa. Wysoki poziom 
osiągnęły wykłady z matematyki, obejmujące rachunek różniczkowy i całkowy, 
a także wykłady z geometrii wykreślnej i fizyki.

Szkoła – początkowo dwuletnia – w 1821 roku przedłużona została do lat trzech, 
a w 1829 roku do czterech i mieściła się w Arsenale. Liczba jej uczniów wynosiła 
około 30. O wysokim poziomie placówki świadczy opinia Wilhelma von Hum-
boldt, który porównywał ją do École Politechnique14.

Sytuacja ekonomiczno-polityczna, w jakiej znalazło się nowo utworzone Kró-
lestwo Kongresowe, a także ogólny nurt przemian dziejowych wyraźnie dyktowały 
konieczność położenia szczególnego nacisku na uprzemysłowienie kraju. Doświad-
czenia czasów blokady kontynentalnej, utrata Gdańska, pojawienie się konkuren-
cji rosyjskiej podważyły u podstaw tendencje do opierania gospodarki państwo-
wej wyłącznie na rolnictwie. Z drugiej strony, cały świat wkraczał coraz wyraźniej 
na drogę uprzemysłowienia i gospodarki kapitalistycznej. Królestwo, przez które 

13 K. Mrozowska, Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego. 1765–1794, Wrocław, 1961, s. 81.
14 Levittoux, Szkoły artylerii i inżynierii za czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, 

„Saper i Inżynier Wojskowy”, 1923, nr 8, s. 329.
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z całą siłą przeszły nowe prądy w dobie napoleońskiej, które – utrzymując ko-
deks napoleoński swym systemem prawnym – stało już na gruncie nowej epoki, 
nie mogło pozostawać na uboczu tej drogi. Ludzie, którzy stanęli u steru rządów, 
silnie związani z tradycjami oświecenia, tacy jak Stanisław Staszic – wówczas dy-
rektor Działu Przemysłu i Kunsztów w Komisji Spraw Wewnętrznych – czy Stani-
sław Kostka Potocki – pierwszy minister prezydujący Komisji Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego – doskonale zdawali sobie sprawę z roli, jaka przypadała 
w tym dziele szkolnictwu technicznemu.

W tym też kierunku poszedł rozwój szkolnictwa technicznego. W roku 1816 
powstała Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach. Inicjator i pomysłodaw-
ca jej powstania – Stanisław Staszic – przystąpił wówczas do gigantycznego, jak 
na owe czasy, programu budowy ośrodka hutniczego w rejonie Gór Świętokrzy-
skich. Szkoła została utworzona przy Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach, 
co zapewniało współudział szkoły w pracach tworzących się zakładów i wiązało 
uczniów z terenem ich przyszłej pracy.

17 października 1816 roku postanowieniem królewskim została utworzona 
Szkoła Szczególna Leśnictwa w Warszawie. Jednak zajęcia rozpoczęły się w niej 
dopiero w marcu 1818 roku, początkowo w gmachach uniwersyteckich, a w następ-
nym roku przy ul. Mazowieckiej.

Przytłaczającą większość, bo aż 80 procent ludności Królestwa zajmowało się 
rolnictwem. Dawało ono 70 procent dochodu narodowego. Technika rolna stała 
jednak bardzo nisko, osiągano mierną wydajność plonów, co – w obliczu coraz 
mniej korzystnych warunków na rynku zbożowym – zmuszało do podjęcia prób 
dokonania zmiany na lepsze. Wymagało to zwiększenia intensywności gospodar-
ki, wprowadzenia nowych metod uprawy – płodozmianu, rozwijania hodowli 
– zwłaszcza propagowanej przez rząd – hodowli owiec.

Powyższe zjawiska stanowiły tło, na którym powstał Instytut Agronomiczny 
na Marymoncie (rejon dzisiejszej ulicy Potockiej). Dekret królewski z 5 paździer-
nika 1818 roku przekazywał folwarki Marymont, Wawrzyszew, Rudę, Bielany i wieś 
Buraków na potrzeby organizującego się instytutu agronomiczno-weterynaryjnego. 
Otwarto go w specjalnie wzniesionych budynkach w 1820 roku. Program naucza-
nia obejmował chemię, fizykę, fizjologię roślin, rolnictwo, hodowlę, leśnictwo i bu-
downictwo wiejskie. W ciągu 10 lat działalności Instytutu ukończyło 69 uczniów.

Czasy Królestwa Kongresowego to także okres szybkiego rozwoju transportu 
i komunikacji. W wielu krajach, z Anglią na czele, podejmowano wówczas zakrojo-
ne na szeroką skalę roboty drogowe, budowę kanałów i regulację rzek. Nastawiając 
się na rozwijanie przemysłu i handlu, na modernizację rolnictwa, Królestwo posta-
wiło sobie w zakresie inżynierii lądowej i wodnej równie poważne zadania. Poło-
żenie wyjściowe było szczególnie złe – sieć drogowa bardzo nikła i źle utrzymana, 
rzeki nigdy dotąd nie były regulowane, zaznaczał się brak jakiejkolwiek koncepcji 
układu dróg wodnych, a nadto zupełny brak fachowców i robotników administra-
cji drogowej i inżynierów. Mimo tego zdołano zbudować 1030 kilometrów dróg 
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bitych, oczyścić koryta Wisły, Pilicy, Bugu, Narwi i innych mniejszych rzek, przy-
stosowując je do żeglugi, zbudowano wreszcie Kanał Augustowski. W dużej mierze 
było to zasługą działalności Rady Ogólnej Budownictwa, Miernictwa, Dróg i Spła-
wów, obradującej pod kierunkiem Stanisława Staszica. Faktem jest, że ten niestru-
dzony organizator szkolnictwa technicznego przywiązywał dużą uwagę do sprawy 
właściwego przygotowania kadr i zabiegał o utworzenie szkół budownictwa.

Pierwszy krok uczynił tu jednak dyrektor hydrotechniczny Albert Lange, któ-
ry 16 października 1816 roku złożył Komisji Oświecenia propozycję poprowadze-
nia kursu (bez wynagrodzenia) budowy dróg, mostów i kanałów. Szkolenia takie, 
zainaugurowane w grudniu 1816 roku, trwały do kwietnia 1817 roku; obejmowały 
wykłady z miernictwa, mechaniki i hydrauliki z zastosowaniem do robót komuni-
kacyjnych lądowych i wodnych. Do tych wykładów dołączono kursy rysunków to-
pograficznych i planów budowli.

W 1818 roku został utworzony przy Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu dział drugi – Sztuk Pięknych. Etat Uniwersytetu na rok 1818 przewidywał dlań 
cztery katedry techniczne:
1. Architektury – dzielącą się na katedry architektury wyższej i architektury niż-

szej,
2. Budownictwa Wodnego, Dróg, Mostów i Spławów,
3. Miernictwa Niwelacji i Topografii,
4. Mechaniki.

We wrześniu 1818 roku katedra architektury wyższej, obejmująca wykład z za-
sad konstrukcji, projektowania architektonicznego i kosztorysowania w zastosowa-
niu do budowli pałacowych, miejskich i gmachów publicznych, powierzona zosta-
ła prof. Michałowi Kado. Oprócz zajęć prowadzonych przez katedry na wydziale, 
słuchacze uczęszczali na wykłady z przedmiotów teoretycznych prowadzonych 
na innych wydziałach.

Nie udało się jednak obsadzić katedry mechaniki stosowanej, brak było profe-
sorów geometrii wykreślnej, budowy dróg, mostów i budownictwa wodnego. Aby 
temu zaradzić, wysłano na studia za granicę wybijających się studentów uniwersy-
tetu: Teodora Urbańskiego, Jana Smolikowskiego, Kajetana Garbińskiego i Cypria-
na Niewiadomskiego. Dwaj pierwsi ukończyli Instytut Inżynierów Komunikacji 
w Petersburgu i Szkołę Dróg i Mostów w Paryżu. Garbiński kształcił się w Niem-
czech, Francji i Anglii. Niewiadomski zmarł w trakcie studiów (w 1821 roku).

Każdego roku na wydział zapisywało się około 60 słuchaczy, ale w latach 1817–
1828 tylko 12 ukończyło naukę.

Powrót ze studiów Urbańskiego i Smolikowskiego, a wcześniej Garbińskiego, 
który objął wykłady geometrii wykreślnej na Uniwersytecie Warszawskim, stał się 
dla Staszica okazją do wystąpienia z projektem założenia Szkoły Inżynierii Cywil-
nej Dróg i Mostów. Jej otwarcie nastąpiło 1 listopada 1823 roku. Szkoła działała, 
opierając się na pięciu własnych katedrach:
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 ■ Konstrukcji Lądowych i Wodnych – pod kierunkiem Teodora Urbańskiego,
 ■ Mechaniki Stosowanej – pod kierunkiem Jana Smulikowskiego,
 ■ Geometrii Wykreślnej – pod kierunkiem Kajetana Garbińskiego,
 ■ Architektury – pod kierunkiem Antoniego Corraziego,
 ■ Geodezji – pod kierunkiem Juliusza Colberga.

Placówka nie miała prawa nadawania stopni naukowych oraz nie mogła rekla-
mować swoich uczniów od służby wojskowej. Aby ominąć te trudności, postano-
wiono połączyć ją z Wydziałem Nauk i Sztuk Pięknych, określając ją jako szkołę 
praktyczną inżynierii, w odróżnieniu od szkoły teoretycznej, jaką to nazwę przy-
pisano istniejącej wcześniej Szkole Budownictwa i Miernictwa. Uczelnią kierował 
Teodor Urbański i podlegała ona Komisji Spraw Wewnętrznych, podczas gdy Uni-
wersytet – Komisji Oświecenia.

Szkoły specjalne nie były w stanie rozwiązać problemu szkolnictwa techniczne-
go w całości. Szybko rozwijający się przemysł był bardzo zróżnicowany branżowo. 
Dominował wprawdzie przemysł włókienniczy i hutniczy, ale obok nich powsta-
wały zakłady garbarskie, olejarskie, mydlarskie, młyny mechaniczne i cały szereg 
innych zakładów przetwórczych.

Trudno było myśleć o tworzeniu szkoły specjalistycznej, jeśli zapotrzebowanie 
w danej dziedzinie wynosiło kilka, najwyżej kilkanaście osób. Wyjścia należało szu-
kać na drodze utworzenia szkoły politechnicznej.

pOczątki pierwSzej pOLSkiej pOLitechniki

Pierwszy projekt utworzenia szkoły politechnicznej powstał około roku 1820, 
a niemały bodziec stanowił w tej mierze rozwijający się Instytut Politechnicz-

ny w Wiedniu. „Pamiętnik Warszawski” z 1819 roku oraz „Izys Polska” z 1821 roku 
przynoszą opisy tego Instytutu, a w 1820 roku to drugie czasopismo zamieściło 
przekład mowy jego rektora – Johanna Josepha von Prechtl – wygłoszonej na uro-
czystości otwarcia Instytutu. Jeżeli wziąć pod uwagę, że sięgnięto tu do materiałów 
sprzed kilku lat, stanie się jasne, jak sprawa szkolnictwa politechnicznego zaczęła 
interesować społeczeństwo.

Podjęta akcja przyniosła zamierzone rezultaty. Towarzystwo do Ksiąg Elemen-
tarnych na polecenie Komisji Oświecenia zwróciło się do Józefa Kalasantego Sza-
niawskiego o opracowanie projektu utworzenia Instytutu Politechnicznego w War-
szawie. 15 czerwca 1824 Szaniawski przedstawił projekt, zgodnie z którym przyszła 
uczelnia miała za zadanie podniesienie przemysłu krajowego do takiego poziomu, 
aby był w stanie przerobić miejscowe surowce i bogactwa naturalne, stanowiące 
do tamtego czasu najczęstszy przedmiot eksportu.

Projekt ten przesłano 26 lipca 1824 roku namiestnikowi królewskiemu gen. Jó-
zefowi Zajączkowi, który 22 listopada 1824 roku polecił opracowanie konkretnego 
projektu organizacji Instytutu wraz z budżetem na najbliższe lata. Już w roku 1825 
w budżecie Królestwa przewidziano pewne sumy na prace organizacyjne. 11 marca 
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1825 roku Komisja Oświecenia wydała reskrypt ustanawiający Radę Politechnicz-
ną, stawiając jej cel organizację i kierowanie pracami nad utworzeniem Instytutu 
i rozwijaniem szkół przemysłowych. Rada Politechniczna, złożona z przedstawicieli 
Komisji Oświecenia, Komisji Przychodów i Skarbu oraz Towarzystwa do Ksiąg Ele-
mentarnych, została zatwierdzona 5 kwietnia 1825 roku. W skład Rady wschodzili: 
Józef Kalasanty Szaniawski, Józef Lipiński, Andrzej hr. Zamoyski, Józef Skrodzki, 
Adam Kitajewski, Onufry Lewocki, Jan Kanty Krzyżanowski, Jan Mille. Prezesem 
Rady Politechnicznej został Stanisław Staszic, a po jego śmierci (20 stycznia 1826 
roku) Ludwik hr. Plater. W 1826 roku dokooptowano do składu Rady Wincentego 
Niepokojczyckiego, a w 1827 dyrektora Dyrekcji Generalnej Dróg i Mostów Ksa-
werego Christianiego.

Rada Politechniczna miała
dawać instrukcye kandydatom na profesorów, kształcącym się zagranicą, i za pomocą ko-

respondencyi być z nimi w ciągłym kontakcie, miała zaprowadzić szkołę przygotowawczą 
do Instytutu wraz z kursami technicznymi i opiekować się zarówno jej stroną naukową, jak 
i administracyjną; obmyślenie projektu założenia szkół niższych technicznych i wydawanie 
pisma technicznego również powierzono Radzie15.

Uczelnię postanowiono wzorować na Instytucie Politechnicznym w Wiedniu. 
Zamierzano skupić w niej nauczanie szeregu różnych dziedzin techniki. Miała się 
ona dzielić na cztery wydziały:
1. Rolniczy,
2. Rękodzielniczy – obejmujący dwie sekcje: chemiczną i mechaniczną,
3. Handlowy,
4. Budownictwa i Miernictwa.

Projekt Instytutu tak określał jego zadania w zakresie nauczania:
Zamiarem Instytutu być miało kształcenie na agronomów i rządców dóbr ziemskich, 

na przedsiębiorców, techników fabryk i rękodzielni chemicznych i mechanicznych, na mecha-
ników i konstruktorów machin, na bankierów, negocyantów, kupców i buchalterów, na bu-
downiczych i mierniczych i na nauczycieli szkół technicznych16.

Przedmioty, które miały być wykładane w Instytucie, dzielono na teoretyczne 
i posiłkowe.
A. Kursa techniczne główne:

I. Rolnicze: 1 – kurs rolnictwa obejmujący gospodarstwo wiejskie w ogólności, 
rolnictwo praktyczne i początki leśnictwa;

II. Chemiczne: 2 – chemia techniczna, 3 – technologia chemiczna garbarstwa, 
białoskórnictwa, farbiarstwa itd., 4 – technologia chemiczna działań farmaceutycz-
nych, węglarstwa i papierni, 5 – technologia chemiczna metalurgii i docymazji (na-
uki probiercze), 6 – technologia chemiczna hutnictwa szklanego i garncarstwa;

15 A. J. Rodkiewicz, Pierwsza politechnika polska. 1825–1831, Kraków – Warszawa, 1904, s. 21.
16 Tamże, s. 28.
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III. Mechaniczne: 7 – mechanika techniczna, 8 – konstrukcja motorów hydrau-
licznych, pneumatycznych, parowych, zwierzęcych, 9 – konstrukcja narzędzi rol-
niczych i machin gospodarskich z właściwą technologią, 10 – konstrukcja machin 
i warsztatów przędzenia, tkania, apretur itd. z właściwą technologią, 11 – konstruk-
cja narzędzi matematycznych i fizycznych;

IV. Handlowe: 12 – rachunkowość handlowa, 13 – buchalteria handlowa, 14 
– korespondencja, przepisy i zwyczaje handlowe, 15 – prawodawstwo handlowe, 16 
– geografia i historia handlowa, 17 – nauka znajomości towarów;

V. Budownictwa i Miernictwa: 18 – budownictwo wiejskie, 19 – architektura, 
20 – miernictwo i niwelacja.
B. Kursa posiłkowe:

I. Matematyczne: 21 – geometria opisująca z zastosowaniami technicznymi, 22 
– matematyka wyższa z zastosowaniem do mechaniki i architektury;

II. Przyrodzone: 23 – historia naturalna techniczna;
III. Administracyjne: 24 – wiadomości praw i urządzeń krajowych z przemy-

słem i handlem związek mających;
IV. Graficzne: 25 – rysunek ręczny łącznie z estetyką techniczną, 26 – rysunek 

machin, 27 – rysunek architektoniczny, 28 – rysunek topograficzny.
Program przewidywał oprócz tego nauczanie języków: rosyjskiego, angielskie-

go, niemieckiego i francuskiego. Dla 28 przedmiotów postanowiono powołać 14 
katedr obsadzonych przez profesorów, których dzielono na trzy stopnie: profeso-
rów zwyczajnych, przybranych i upoważnionych, czyli zastępców. Aby móc kan-
dydować na te stanowiska, trzeba było wykazać się dyplomem doktora uzyskanym 
na wydziale matematyczno-fizycznym lub prawa i administracji Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Tytuły profesorskie nadawała Komisja Oświecenia na wnio-
sek Rady Instytutu. Profesor obowiązany był wykładać przez 10 miesięcy w roku 
w wymiarze sześciu godzin tygodniowo. Asystenci mieli być powoływani do pra-
cy w katedrach eksperymentalnych do kierowania zajęciami w laboratoriach i pra-
cowniach oraz do katedr matematycznych w celu prowadzenia „korepetycji”, tj. 
ćwiczeń audytoryjnych. Profesorom miały przysługiwać uprawnienia analogiczne 
z uprawnieniami profesorów uniwersytetu, natomiast asystenci i lektorzy języków 
mieli być zrównani w prawach z nauczycielami szkół wojewódzkich.

O przyjęcie do Instytutu mogli się ubiegać absolwenci szkół wydziałowych lub 
czterech klas wojewódzkich. Obowiązani byli zdać egzamin z różnych działów ma-
tematyki, fizyki, chemii i historii naturalnej.

Instytut miał posiadać „zbiory techniczne”, czyli – jak dzisiaj określilibyśmy 
– laboratoria maszyn i gabinety rysunków: rolniczych, chemicznych, mechanicz-
nych, budowlanych i handlowych. Dalsze wyposażenie stanowiłoby pięć pracow-
ni chemicznych i pracownia mechaniczna obejmująca różnego rodzaju warsztaty. 
Instytut miał gromadzić zbiory biblioteczne w językach europejskich, jak również 
pisma periodyczne, a także planowano wydawać „Dziennik Politechniczny”, infor-
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mujący społeczeństwo o odkryciach naukowych i wynalazkach technicznych oraz 
popularyzujący przodujące metody przemysłowe17.

Kierownictwo Instytutu spoczywać miało w rękach dyrektora mianowanego 
przez namiestnika królewskiego, a sam Instytut podlegać miał bezpośrednio Ra-
dzie Politechnicznej, która z kolei była zależna od Komisji Oświecenia Publicznego.

Zrealizowanie tak szeroko zakrojonego projektu musiało wymagać pokonania 
licznych trudności i upływu dość długiego czasu. Podstawowym problemem w or-
ganizacji Instytutu stanowił zupełny brak kadry naukowej, która mogłaby objąć sta-
nowiska profesorskie w uczelni. Katedry podstawowych nauk teoretycznych moż-
na było obsadzić absolwentami Uniwersytetu, natomiast profesorów przedmiotów 
specjalnych postanowiono wykształcić za granicą. W tym celu wysłano na studia 
do Niemiec, Francji, Anglii i Włoch siedmiu magistrów Uniwersytetu, wybranych 
spośród 16 przedstawionych przez rektorat kandydatów. Wykazali się oni najlepszy-
mi wynikami na specjalnie przeprowadzonym egzaminie. Byli to: Stanisław Janicki, 
Paweł Kaczyński, August Bernhard i Wincenty Wrześniowski, którzy mieli się spe-
cjalizować w przedmiotach mechanicznych, oraz Jan Koncewicz, Antoni Hann i Se-
weryn Zdzitowiecki, przygotowujący się do objęcia katedr chemicznych. Wyjechali 
z kraju we wrześniu 1825 roku, a analogiczne z nimi prawa nadano studiującemu 
w Rzymie architektowi Idzikowskiemu. Oprócz tego czterem kandydatom przyzna-
no stypendia, które miały ich zachęcić do pracy naukowej w kraju.

W roku 1826 do przebywających za granicą kandydatów dołączyli Teofil Ry-
bicki, Florian Zubulewicz i Stanisław Ściborowski z poleceniem zaznajomienia się 
z naukami chemicznymi, w 1827 roku delegowano Antoniego Barcińskiego i Boh-
dana Jańskiego – kandydatów na katedry handlowe. Pomyślne ukończenie przez 
nich nauk gwarantowało pełną obsadę wszystkich projektowanych katedr Instytu-
tu. Przewidywano, że nastąpi to w roku akademickim 1830/1831.

Nie było jednak zamiarem organizatorów czekać z rozpoczęciem nauki aż 
do powrotu profesorów z zagranicy. Zdawali oni sobie sprawę z konieczności pro-
pagowania idei Instytutu Politechnicznego w społeczeństwie, z potrzeby zainte-
resowania młodzieży szkolnictwem technicznym. Licząc się z tym, że szkoły wo-
jewódzkie nie będą mogły dać wystarczającej liczby kandydatów, postanowiono 
utworzyć szkołę przygotowawczą do Instytutu na wzór wiedeńskiej szkoły realnej. 
Miała ona za zadanie uzupełniać wiadomości absolwentów szkół wydziałowych 
w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Pomysł ten jednak rozwinięto i postano-
wiono utworzyć przy szkole przygotowawczej kursy dla absolwentów szkół woje-
wódzkich i szkołę przygotowawczą o programie nawiązującym już do programów 
poszczególnych wydziałów Instytutu.

Nauczanie na kursach miało trwać dwa lata i koncentrować się na przedmiotach 
matematyczno-fizycznych, rysunkach i językach. Po ukończeniu kursów słuchacza 
czekałoby tylko zaznajomienie się z przedmiotami specjalnymi w ciągu jednorocz-
nej nauki w Instytucie.

17 A. J. Rodkiewicz, Pierwsza politechnika polska…, s. 31.
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Tak pomyślane „kursa” stanowiły odpowiednik paryskiej Szkoły Politechnicz-
nej – i tak też często, nawet w korespondencji urzędowej były określane.

SzkOła przygOtOwawcza 
dO inStytutu pOLitechnicznegO

Otwarcia Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego w Pała-
cu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego dokonał 4 stycznia 1826 

roku prezes Rady Politechnicznej Stanisław Staszic. W mowie inauguracyjnej dał 
wyraz swym poglądom o konieczności wiązania nauki z techniką, podkreślając:

Uczony tylko teoretyk może być ieszcze próżniakiem, ieszcze tylko społeczeństwa ciężarem. 
On równie, jak iego nauki bez celu będąc, stanie się w towarzystwie albo nudnym, albo z zbyt-
nią o sobie zarozumiałością niespokoynym. Lecz ten uczony, który przez zastosowanie swoich 
nauk i umieiętności do wzrostu kraiowych dostatków, do rozwiiania narodowego przemysłu, 
ten będzie obywatelem użytecznym, ten stanie się wspólpracownikiem koło wszelkiego zamia-
ru społecznienia się ludzi, koło powszechnego dobra18.

W dalszej części swego wystąpienia Stanisław Staszic określił, czym jest dla spo-
łeczeństwa uczelnia techniczna:

Instytut Politechniczny jest skoncentrowanym zbiorem wszystkich już odkrytych i ieszcze 
odkryć się maiących środków, iakie umieiętności matematyczne i fizyczne podaią działa-
niom i doskonaleniu się przemysłu narodów. Jest wielkim Muzeum skupionych wynalazków 
ze wszystkich ludów oświeconych, modelów wzorów, narzędzi, machin, iuż do użycia go-
towych. Zgoła taki Instytut iest wielką praktyczną szkołą, która naukom i umieiętnościom 
nadaie cele i w którey pewniey, gruntowmniey ustalaią się działania władz umysłowych, 
w którey posiadaiący umieiętności znaydą naukę, iak ich używać ku własnemu i publiczne-
mu użytkowi19.

Mianowany dyrektorem Szkoły Kajetan Garbiński20 w swym wystąpieniu mó-
wił o konieczności spolszczenia rozwijającego się przemysłu, który opanowany 
jest przez przemysłowców niemieckich, angielskich i francuskich. Nawoływał, aby 

18 Otwarcie Szkoły Przygotowawczej, „Gazeta Warszawska”, 9 I 1826, nr 5, s. 1.
19 Tamże.
20 Kajetan Garbiński (1796–1847) – ukończył kolegium Pijarów w Warszawie. W 1816 r. złożył eg-

zamin dojrzałości w liceum Lindego. W 1817 roku został delegowany przez Komisję Oświecenia 
na studia do Szkoły Politechnicznej w Paryżu. W 1820 został powołany na stanowisko nauczyciela 
geometrii opisowej w Uniwersytecie Warszawskim. W 1822 r. uzyskał stopień doktora za rozprawę 
z zakresu geometrii wykreślnej. W 1823 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a trzy 
lata później profesorem zwyczajnym Uniwersytetu. Od 1826 był dyrektorem Szkoły Przygotowaw-
czej do Instytutu Politechnicznego; jemu należy przypisywać główne sukcesy tej szkoły. W okresie 
powstania listopadowego był prezesem Rady Municypalnej i ministrem oświecenia. Po upadku po-
wstania pozbawiony dostępu do wszelkich urzędów przebywał w ordynacji Zamojskich, kierując 
majątkami. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu matematyki. Był członkiem Warszawskie-
go Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk i honorowym członkiem francuskiego Towarzystwa 
Nauk Przyrodniczych; Rektorzy Politechniki. 1826–1976, red. E. Domański, Warszawa, 1976, s. 7–8.
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przyszli inżynierowie nie dali się skusić posadami w administracji rządowej, by nie 
stali się urzędnikami, lecz zajęli miejsca w fabrykach i na budowach.

W roku 1826/1827 utworzono już pierwszą klasę Szkoły Przygotowawczej i kur-
sy na wydziałach inżynierii, chemii i mechaniki. W roku 1827/1828 zaczęli po-
wracać z zagranicy stypendyści. Pozwoliło to na zwiększenie liczby przedmiotów 
wykładanych w Szkole i zmniejszenia jej powiązań z Uniwersytetem. Miało to istot-
ny wpływ na wyniki nauczania. Słuchając wykładów na Uniwersytecie, uczniowie 
kursów zmuszeni byli opanować materiał szerszy, niż wymagał tego program Insty-
tutu. Byli przeciążeni pracą na uczelni – zajęcia dochodziły do 50 godzin tygodnio-
wo. Asystenci korepetytorzy, mający powtarzać w Szkole wykłady uniwersyteckie, 
źle wywiązywali się z obowiązków, co spowodowane było niskimi wynagrodzenia-
mi, brakiem perspektyw awansu naukowego i samodzielnej pracy naukowej. Dys-
ponując większą liczbą profesorów, Szkoła mogła znieść system powtarzania wy-
kładów i dostosować zakres ich tematów do swoich potrzeb.

W 1828 roku postanowiono ostatecznie wcielić Szkołę Inżynierii do Szkoły Przy-
gotowawczej. Dotychczasowe koncepcje przewidywały, że uczniowie po dwóch la-
tach nauki w Szkole Przygotowawczej będą przechodzili do Szkoły Inżynierii, obec-
nie stanowili oni trzeci i czwarty rok Wydziału Inżynierii Szkoły Przygotowawczej. 
W roku akademickim 1828/1829 dla absolwentów drugiej klasy kursów chemicz-
nych utworzono klasę trzecią, a w roku następnym klasę trzecią dla Wydziału Me-
chanicznego. W 1829 roku Szkoła Przygotowawcza osiągnęła rangę Instytutu 
Politechnicznego, dysponowała bowiem odpowiednio wykwalifikowaną kadrą na-
ukową i niezbędnymi pracowniami.

Właściwa Szkoła Przygotowawcza liczyła dwie klasy. Wykładano w niej przed-
mioty matematyczno-przyrodnicze w zakresie ostatnich lat szkoły wojewódzkiej. 
Po ukończeniu pierwszej klasy uczeń mógł wstąpić na wybrany wydział kursów 
wyższych lub do pójść drugiej klasy, by – wybierając jakiś przedmiot kierunkowy 
– kończyć naukę.

Program pierwszych dwóch lat kursów wyższych opierał się na naukach teo-
retycznych matematyczno-przyrodniczych i rysunkach. Różnice na poszczegól-
nych wydziałach – poza Wydziałem Handlowym – były niewielkie. Natomiast 
na roku trzecim i czwartym program przewidywał niemal wyłącznie przedmioty 
zawodowe. Zwraca tu uwagę troska, jaką przywiązywano do dostosowania progra-
mu do potrzeb przemysłu krajowego oraz do możliwości rozwoju gospodarcze-
go i przemysłowego kraju. Szczególny nacisk położono na przedmioty związane 
z przemysłem włókienniczym i przetwórczym. Jednocześnie program ujmował ca-
łość najnowszych dokonań techniki światowej, nawet w dopiero zarysowujących 
się dziedzinach rozwoju21.

21 Ogólny programmat kursów wykładać się maiących w szkole przygotowawczey do Instytutu Politech-
nicznego w roku szkolnym 1826/27, Warszawa, [1827].
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W roku 1830 Szkoła liczyła 110 słuchaczy, przy niemal pełnej obsadzie katedr 
na wszystkich czterech wydziałach. Najliczniejszy był Wydział Inżynierii Cywilnej, 
następnie Wydział Rękodzielniczy-Chemiczny, w którym kształcili się przyszli kie-
rownicy browarów, gorzelni, garbarni itp. Najmniejszym powodzeniem cieszył się 
Wydział Rękodzielno-Mechaniczny, który przygotowywał do pracy w przemyśle, 
oraz Wydział Handlowy.

Ogółem w latach 1826/1827–1829/1830 włącznie, przewinęło się przez Szkołę 
217 uczniów, nie licząc studentów Uniwersytetu i szkoły agronomicznej, elewów 
górnictwa itd. Dwuletni kurs przygotowawczy Szkoły ukończyło 32 techników 
wyższych. Świadectwo ukończenia czteroletniego kursu otrzymało dwóch słu-
chaczy (Franciszek Guliński i Adam Wołowski), sześciu odebrało tematy prac 
dyplomowych22.

Szkoła początkowo mieściła się w gmachu Królewskiego Uniwersytetu War-
szawskiego. 28 stycznia 1828 roku uzyskała część pomieszczeń w prawym skrzy-
dle pałacu Krasińskich (pierwotnie należący do Czapskich, następnie Krasińskich, 
a później Raczyńskich) przy Krakowskim Przedmieściu nr 5 (obecnie siedziba Aka-
demii Sztuk Pięknych), które okazały się niewystarczające w stosunku do potrzeb 
Szkoły. Budowa własnych gmachów w rejonie ulic Smolnej, Książęcej i Nowego 
Światu według projektu Antoniego Corazziego ze względu na brak środków finan-
sowych nie została zrealizowana. Brakowało pomieszczeń na laboratoria i pracow-
nie, w takiej sytuacji studenci musieli korzystać z usług zakładów przemysłowych 
w stolicy, które udostępniły swój park maszynowy do celów nauczania.

Szkoła do końca swej działalności nie otrzymała praw akademickich. Uczniowie 
nie byli zwolnieni ze służby wojskowej, a to stanowiło poważny czynnik odstrasza-
jący przed wstąpieniem do Szkoły. Te wszystkie trudności wystąpiły szczególnie ja-
skrawo w przebiegu starań o nadanie Szkole statusu akademickiego. 28 maja 1830 
roku Rada Politechniczna zwróciła się do ministra wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego Stanisława Grabowskiego, by – wykorzystując przyjazd cara – przed-
stawić mu projekt dekretu utworzenia Szkoły Głównej Technicznej. Jednak ten 
z niewiadomych przyczyn Rada Administracyjna Królestwa oddaliła.

Ponowną propozycję z nazwą Szkoły Głównej Technicznej złożono w maju 1830 
roku, wniosek celowo odkładany został przedłożony carowi dopiero 12 paździer-
nika tego roku. Decyzja została podjęta zbyt późno. Wybuch powstania listopado-
wego położył kres działalności Szkoły. Latem 1831 roku myślano o jej ponownym 
otwarciu, ale upadek Warszawy 7 września tego roku rozwiał te marzenia. Po klę-
sce powstania Kajetan Garbiński zabiegał u kierującego sprawami oświaty członka 
Rządu Tymczasowego generała Józefa Rautenstraucha o zezwolenie na wznowienie 
pracy Szkoły, jednakże najwyższy „ukaz” carski z 19 listopada 1831 roku – naka-
zujący zamknięcie wszystkich wyższych uczelni w Królestwie – definitywnie poło-
żył kres tym usiłowaniom. Dopiero w 1862 roku wznowił działalność Uniwersytet 

22 A. J. Rodkiewicz, Pierwsza politechnika polska…, s. 99–100.
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w Warszawie jako Szkoła Główna, działał do 1869. W 1898 roku powstał Warszaw-
ski Instytut Politechniczny im. cara Mikołaja II, ewakuowany w głąb Rosji w 1915 
roku.

Historia użyczyła Królestwu Kongresowemu zbyt mało czasu, by można było 
doprowadzić dzieło rozwoju oświaty do końca; stworzone zostały dopiero podsta-
wy, a klęska powstania listopadowego uniemożliwiła zebranie owoców. O warto-
ści poczynań stanowią więc nie tyle ich rezultaty, co ich na wskroś współczesny 
charakter, nawiązujący do najwybitniejszych światowych osiągnięć w dziedzinie 
oświaty tego okresu. Z tego też punktu widzenia prace nad organizacją szkolnictwa 
technicznego nabierają szczególnej wagi, zwłaszcza przez swój związek z ogólnym 
programem rozwoju gospodarczego kraju.

Rola Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego polegała na tym, że 
wykształciła pierwszą kadrę polskiej inteligencji technicznej, która swą myślą na-
ukowo-techniczną i działalnością pedagogiczną przyczyniła się do wprowadzenia 
nowoczesnej gospodarki kapitalistycznej.

jan Zaleski

the firSt higher educatiOn technicaL cOLLege 
in pOLand 1826–1831

Summary

The beginnings of technical colleges in Western Europe are inextricably linked with the 
dynamic development of economies in England, Germany, Austria, France and the 

Czech lands. It is in these countries that the first colleges were formed in the 16th century 
to educate young people in the craft of civil engineering, land amelioration, fortification 
and bridge construction. Over time these colleges developed into university faculties with 
engineering expertise or into higher technical colleges (Paris, Prague, Vienna).

The history of the higher technical college in the polish territories The Preparatory School 
for the Polytechnic Institute in Warsaw is presented here in the context of various aspects: 
history, politics, economics, as well as the expertise of the scientists from the Royal Univer-
sity of Warsaw and those working elsewhere.

The paper describes the first proposals to form the school, its education programmes, 
lecturers, study fields, the students, and finally it depicts the role the school played in Pol-
ish society.

Key words: history of technical education in Poland, the Polytechnic Institute in Warsaw, 
the Preparatory School for the Polytechnic Institute in Warsaw, Polish science, Kajetan 
Garbiński, Stanisław Staszic
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archiwuM Mariana jachiMOwicza1

piSarz

Marian Pankracy Jachimowicz2, syn Wiktora i Katarzyny z Kremerów, urodził 
się 12 maja 1906 roku w Schodnicy. Do śmierci matki, od drugiego do jede-

nastego roku życia, mieszkał w Borysławiu. Niepełnoletnią sierotę przygarnął wte-
dy starszy brat Rudolf, ożeniony z Węgierką i zamieszkały w Budapeszcie. W 1919 
roku u doktora Adolfa Lendla rozpoczął naukę zawodu preparatora zoologicznego. 
Do czasu powrotu na ziemię ojczystą zdążył nauczyć się języka węgierskiego na tyle 
dobrze, że pozwoliło mu to później na dokonywanie samodzielnych przekładów.

Do odrodzonej Polski wrócił w 1922 roku. Poszukiwał swojego miejsca na zie-
mi we Lwowie, w Borysławiu, w Warszawie (1922–1924), w Łomży (1924–1932), 
gdzie prowadził zakład preparatorsko-zoologiczny3, w Sanoku, Grudziądzu i Bo-
rysławiu (1932–1934 i ponownie od 1935 roku). Ostatnie lata przedwojenne Jachi-
mowicz wykorzystywał na rozwijanie twórczości pisarskiej i malarskiej. Zetknął 
się z miejscowym środowiskiem artystycznym – Brunonem Schulzem, Juliuszem 
Witem, Arturem Rzerzycą, Markiem Zawilichem i Anną Płockier. Kurs matural-
ny w Krakowie przerwał wybuch II wojny światowej. Pierwsze, borysławskie dwa 
lata upłynęły poecie w roli bibliotekarza i pomocnika buchaltera (księgowego). 
1 Artykuł napisany w Wałbrzychu w grudniu 2011 r. oraz uzupełniony w Londynie w maju i grudniu 

2013.
2 Strona internetowa: Marianjachimowicz.cba.pl została stworzona w ramach projektu „Pomosty”. 

Znajduje się na niej krótki biogram pisarza, fotografie oraz linki do: Biblioteki pod Atlantami, Pol-
skiej Bibliografii Literackiej, Wikipedii, „Naszych Sudetów”, Portalu Księgarskiego Ksiązka.net.pl, 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

3 Pracownia powstała dzięki finansowej pomocy brata i siostry, którzy wyemigrowali do Ameryki.
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W czasie okupacji niemieckiej pracował jako stróż nocny i urzędnik w Karpathen 
Öl. W okresie drugiej okupacji sowieckiej był pomocnikiem księgowego.

Do Wałbrzycha przyjechał w sierpniu 1945 roku. Najpierw pracował w Urzędzie 
Miejskim w wydziale handlu, następnie piastował stanowisko kierownika Bibliote-
ki Miejskiej, natomiast od 1947 roku kierownika referatu administracyjnego w Od-
dziale Głównego Instytutu Górnictwa w Szczawnie-Zdroju, aby ostatecznie osiąść 
– w 1957 roku – na stanowisku kierownika administracyjnego w Rejonowym Urzę-
dzie Dozoru Technicznego. Od roku 1969 przebywał na rencie czy też emeryturze4.

Wybitny poeta zmarł 12 listopada 1999 roku w Wałbrzychu5.

twórczOść

Początek twórczości pisarskiej Mariana Jachimowicza datuje się jeszcze na okres 
budapeszteński. Pierwsze opublikowane próby literackie miał na swoim koncie 

w 1938 roku, lecz za debiut uznawał rok 1946. Wtedy to w 31 numerze „Odrodze-
nia” opublikował wiersz Nie wiem. Do czasu tzw. odwilży ogłaszał wiersze i prze-
kłady z języka węgierskiego w „Odrodzeniu” (1946–1947) i „Twórczości” (1947–
1949). Uznanie jego tekstów w środowisku literackim przyniosło mu członkostwo 
w Związku Literatów Polskich od 1950 roku. Debiut książkowy nastąpił bardzo 
późno – dopiero w 1957 roku. W sumie wydał:

– kilkanaście tomików poezji
 ■ Ścieżką konieczną, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1957 (debiut);
 ■ Chcę zbliżyć, Wrocław, Ossolineum, 1959;
 ■ W czas chłodu, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1960;
 ■ Na dnie powietrza, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1963;
 ■ Ponad widzianym, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1967;
 ■ Gaje tańczą, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1969;

4 Jachimowicz Marian, w: Pisarze Dolnego Śląska. Informator, Wrocław, 1966, wyd. 2, s. 10; Jachi-
mowicz Marian, w: Pisarze Dolnego Śląska, oprac. M. Kunc, Wrocław, 1970, wyd. 3, s. 12; Jachimo-
wicz Marian, w: Pisarze Dolnego Śląska. Informator, oprac. M. Kunc, Wrocław, 1977, wyd. 5, s. 9; 
J. B. Kos, „W każdym człowieku znalazłem siebie”, „Pomosty”, 1996, nr 1, s. 11–18; E. Niechcaj-No-
wicka, Marian Jachimowicz, w: Pisarze Dolnego Śląska, red. E. Niechcaj-Nowicka, Wrocław, 1998, 
s. 78; T. Wróbel, Ludzie Borysławia. Opowieść o ludziach niezwykłego miasta, Warszawa, 2005, s. 25; 
Marian Jachimowicz, w: Almanach wałbrzyski. Literatura, fotografia, [red. J. Czarnik, M. Laszczak], 
Wałbrzych, 1997. Jedne opracowania mówią o przejściu poety na rentę, inne na emeryturę.

5 PODS, Zmarł Jachimowicz, „Gazeta Wyborcza”, 1999, nr 265, dod. „Gazeta Dolnośląska”, s. 1; 
(RQP), Jachimowicz nie żyje, „Robotnicza Gazeta Wrocławska”, 1999, nr 265, s. 1; Marian Jachi-
mowicz (1906–1999): zmarł nestor literatury polskiej, „Słowo Polskie”, 1999, nr 265, s. 2; (RQP), Po-
grzeb poety: dziś ostatnia droga Mariana Jachimowicza, „Robotnicza Gazeta Wrocławska”, 1999, nr 
267, s. 3; R. P. Palacz, Nietypowym poetą był: wczoraj w Wałbrzychu pochowano Mariana Jachimowi-
cza, „Robotnicza Gazeta Wrocławska”, 1999, nr 268, s. 8; J. B. Kos, Marian Jachimowicz: pożegnanie 
(1906–1999), „Gazeta Wyborcza”, 1999, nr 268, dod. „Gazeta Dolnośląska”, s. 10; A. Gierak, Wał-
brzych pożegnał swojego poetę: pogrzeb Mariana Jachimowicza, „Słowo Polskie”, 1999, nr 268, s. 11; 
G. Rom. [Roman Gileta], Wielki poeta nie żyje, „Tygodnik Wałbrzyski”, 1999, nr 46, s. 12; [Marian 
Jachimowicz], „Nowe Wiadomości Wałbrzyskie”, 2001, nr 44, s. 16. Zdjęcia z pogrzebu znajdują się 
w Pracowni Regionalnej PiMBP „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, sygn. 6500.
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 ■ Wiersze wybrane, Wrocław, Ossolineum, 1972;
 ■ Żelazne studnie, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1972;
 ■ Dom pięciu słońc, Wrocław, Ossolineum, 1974;
 ■ [Wiersze], Wałbrzych, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1978;
 ■ Biały cyprys. Impresje z podróży do Grecji, Wrocław, Ossolineum, 1980;
 ■ Równoleżnik gołębia, Wrocław, Ossolineum, 1980;
 ■ W słońcu Zagłębia, Wrocław, Ossolineum, 1983;
 ■ W blasku istnienia, Wrocław, Wydawnictwo „OKiS”, 1994;
 ■ Głazom z Carrary, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995;
 ■ Jaskółki jutra, Wałbrzych, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1996;
 ■ Jak ptakom i aniołom, Wałbrzych, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Bi-
blioteka pod Atlantami”, 2006;

– szkice i wspomnienia
 ■ Mój Paryż nad Dunajem, czyli rozmowy z milczeniem, Wrocław, Wydawnictwo 
Dolnośląskie, 1991;

 ■ Bruno Schulz, „Poezja”, 1966, nr 4;
 ■ [Julian Przyboś], „Poezja”, 1974, nr 8;

– przekłady z języka węgierskiego
 ■ L. Kassák, Koń umiera…, wybrała G. Kerényi, przeł. M. Jachimowicz, W. Wirp-
sza, G. Kerényi, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967;

 ■ S. Petöfi, Na wielkiej drodze. Wybór poezji, przeł. M. Jachimowicz, Świdnica, „Plu-
ton”, 1993;

i wiele rozproszonych próbek literackich w różnych czasopismach: w „Twórczości”, 
„Życiu Literackim”, „Odrze”, „Poezji”, „Miesięczniku Literackim”, „Przekroju”.

Najpełniejsza bibliografia dotycząca twórczości poety jest dostępna w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu. 
Wybór bibliografii podmiotowo-przedmiotowej:
 ■ E. Niechcaj-Nowicka, Marian Jachimowicz, w: Pisarze Dolnego Śląska, red. 
E. Niechcaj-Nowicka, Wrocław, 1998, s. 79–80;

 ■ T. Wróbel, Ludzie Borysławia. Opowieść o ludziach niezwykłego miasta, Warsza-
wa, 2005, s. 25–26;

 ■ Marian Jachimowicz, w: Almanach wałbrzyski. Literatura, fotografia, [red. J. Czar-
nik, M. Laszczak], Wałbrzych, 1997, s. 154–155.

Wyśmienitą krytykę literacką twórczości Jachimowicza zamieścił J. Haak, Ma-
rian Jachimowicz w krytyce literackiej, „Kronika Wałbrzyska”, 1983, s. 227–255.

Odznaczenia

Marian Jachimowicz był wielokrotnie nagradzany: za przekłady z literatury 
węgierskiej nagrodą ministra kultury i sztuki (1950), dwukrotnie nagrodą 

miesięcznika „Odra” (1969 oraz 1970), nagrodą wojewody wałbrzyskiego (1980), 
Nagrodą Prasy Dolnośląskiej (1981). Za osiągnięcia w dziedzinie kultury został od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandor-
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skim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, 
a także nagrodą indywidualną Rady Miejskiej Wałbrzycha6.

Pośmiertnie został odznaczony, decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha, tytułem 
„Zasłużonego dla Miasta Wałbrzycha”. Procedurę przyznania odznaczenia zaini-
cjowała Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz, prezes Fundacji Museion w Wałbrzychu. 
Starania o pośmiertne uhonorowanie Mariana Jachimowicza zostało uwieńczone 
pełnym sukcesem 27 września 2012 roku7.

archiwuM wałBrzySkie

Archiwum poety mieściło się w Wałbrzychu. Znajdowało się przy ulicy Bar-
dowskiego. Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz już po jego śmierci, na zaprosze-

nie Jacka Czarnika, pojechała do tego mieszkania celem obrazowego utrwalenia 
ostatniego miejsca pobytu poety na ziemi. 28 lutego 2011 roku wykonała tam do-
kumentację fotograficzną, która obecnie znajduje się w Pracowni Regionalnej „Bi-
blioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu8. Unikatowe fotografie pozwalają zobaczyć 
miejsce pracy twórczej pisarza. Można na nich zauważyć liczne obrazy autorstwa 
poety zawieszone na ścianach, makacie, biurku, łóżku, nawet na drzwiach czy usta-
wione na fotelu, a także duży zbiór książek i czasopism. Uzupełnieniem tego wido-
ku są rzeczy codziennego użytku9.

Artysta pozostawił po sobie archiwum, które pragnął przekazać Muzeum Li-
teratury w Warszawie. Według Antoniego Matuszkiewicza, warszawska placówka 
odmówiła przyjęcia tej darowizny10. Ostatecznie archiwum poety zostało podzielo-
ne między Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu a Powiatową i Miej-
ską Biblioteką Publiczną „Bibliotekę pod Atlantami”.

6 Marian Jachimowicz, w: Almanach wałbrzyski. Literatura, fotografia…, s. 154; Nagroda ministra kul-
tury dla Mariana Jachimowicza, „Wałbrzyski Informator Kulturalny”, 1998, nr 12, s. 3; E. Mosingie-
wicz, Odznaczenia dla Jachimowicza: poeta uhonorowany, „Gazeta Wyborcza”, 1996, nr 255, dod. 
„Gazeta Dolnośląska”, s. 2; Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 
1996 r. o nadaniu orderów, „Monitor Polski”, 1997, nr 6, poz. 52; Uchwała nr IV/52/98 Rady Miej-
skiej Wałbrzycha z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie przyznania Panu Marianowi Jachimowiczowi 
nagrody indywidualnej, „Tygodnik Wałbrzyski”, 1998, nr 52, s. 4; Nagroda dla Jachimowicza, „Sło-
wo Polskie”, 1998, nr 265, s. 7; (RQP), Jachimowicz nagrodzony, „Robotnicza Gazeta Wrocławska”, 
1998, nr 286, s. 1.

7 Uchwała nr XXXVIII/319/12/ Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2012 r. w sprawie 
nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”.

8 Reorganizacja Pracowni Regionalnej w 2012 r. stawia pod znakiem zapytania dalsze możliwe tamże 
przechowywanie jachimowiczian, podobnie jak pozostałych bogatych zbiorów dotyczących woje-
wództwa wałbrzyskiego (do 1999 r.) i regionu wałbrzyskiego (do 2012 r.).

9 PiMBP „Biblioteka pod Atlantami”, Pracownia Regionalna, Mieszkanie poety Mariana Jachimowi-
cza, sygn. 9388; por. przypis powyżej.

10 A. Matuszkiewicz, Archiwum Mariana Jachimowicza, „Odra”, 2002, nr 6, s. 130. O rozmowach Mu-
zeum Literatury z rodziną na temat przejęcia archiwum po pisarzu autor artykułu otrzymał infor-
mację od kierownika działu rękopisów Tadeusza Januszewskiego (Warszawa, grudzień 2010 r.).
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jachiMOwicz w OSSOLineuM

Ossolineum otrzymało dokumenty, papiery osobiste, fotografie, maszynopisy, 
autografy i listy:

 ■ Akcesja nr 41/00 zawiera dwie teczki papierów osobistych i rodzinnych, życiory-
sy i bibliografie;

 ■ Akcesja 42/00 – jedną teczkę fotografii poety, jego rodziny i przyjaciół (w tym Ju-
liana Przybosia);

 ■ Akcesja 43/00 – trzy teczki maszynopisu i autografu wspomnień „Mój Paryż nad Du-
najem”;

 ■ Akcesja 44/00 – pięć teczek maszynopisów tomików poetyckich: „Głos gwiazd”, 
„Chcę zbliżyć”, „Dom pięciu słońc”, „Gaje tańczą”, „Głazom z Canarry”;

 ■ Akcesja nr 45/00 – trzy teczki maszynopisów tomików poetyckich: „Na dnie po-
wietrza”, „Na oczach świadomości”, „Nad chmurnym krajem”;

 ■ Akcesja 46/00 – cztery teczki maszynopisów tomików poetyckich: „Ponad wi-
dzianym”, „Równoleżnik gołębia”, „Biały cyprys”, „Ścieżką konieczną”;

 ■ Akcesja nr 47/00 – cztery teczki maszynopisów tomików poetyckich: „W blasku 
istnienia”, „W czas chłodu”, „W słońcu Zagłębia”, „Żelazne studnie”;

 ■ Akcesja 48/00 – jedną teczkę maszynopisu „Wierszy wybranych”;
 ■ Akcesja 49/00 – jedną teczkę maszynopisu „Na wielkiej drodze” – przekłady 
wierszy Sandora Petöfiego;

 ■ Akcesja 50/00 obejmuje siedem teczek autografów i maszynopisów poezji, prozy 
i przekładów;

 ■ Akcesja 51/00 – jedną teczkę maszynopisu esejów;
 ■ Akcesja 52/00 – trzy teczki korespondencji prywatnej (lit. B–F);
 ■ Akcesja 53/00 – trzy teczki korespondencji prywatnej (lit. G–R);
 ■ Akcesja 54/00 – dwie teczki korespondencji prywatnej (lit. S–Z);
 ■ Akcesja 55/00 – dwie teczki korespondencji ze Związkiem Literatów Polskich;
 ■ Akcesja 56/00 – dwie teczki korespondencji z instytucjami i urzędami;
 ■ Akcesja 57/00 – dwie teczki korespondencji z wydawnictwami i redakcjami cza-
sopism;

 ■ Akcesja 58/00 – jedną teczkę korespondencji rodzinnej;
 ■ Akcesja 59/00 – dwie teczki listów Mariana Jachimowicza do różnych osób i in-
stytucji;

 ■ Akcesja 60/00 – trzy teczki prac i utworów innych osób (Kazimierz Chmielowiec, 
Tadeusz Tarnawski, Anna Karska);

 ■ Akcesja 61/00 – jedną teczkę tekstów Ludwika Bugno;
 ■ Akcesja 62/00 – jedną teczkę prac Henryka Wicińskiego;
 ■ Akcesja 63/00 – jedną teczkę pamiątek (listów, wierszy, notatek) po przyjaciołach 
z Borysławia11.

11 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Katalog rękopisów akcesyjnych.
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pOeta pOd atLantaMi

W wałbrzyskiej „Bibliotece pod Atlantami”, z części dawnych zbiorów po-
ety, otwarto Pokój Pamięci Mariana Jachimowicza. Dzięki staraniom Jacka 

Czarnika, ówczesnego pracownika biblioteki, pasierb poety Czesław Bugno i jego 
małżonka Jadwiga ofiarowali fragment archiwum bibliotece. Z całości wybrano 
materiał do stałej ekspozycji, a mniej znacząca jego część została zmagazynowana 
w Pracowni Regionalnej tejże Biblioteki. Pokój Pamięci poety objął prezentację do-
kumentów oraz fotografii na planszach i w gablotach, a także biurko z maszyną 
do pisania i maszynopis niedokończonego wiersza. Opracowanie plastyczne ekspo-
zycji wykonali Jacek Czarnik i Małgorzata Laszczak.

Pokój otrzymał ujęcie problemowe i chronologiczne: „Z archiwum Mariana Ja-
chimowicza”. Zostały wydzielone poszczególne partie tej ekspozycji:
1. Z archiwum rodzinnego;
2. Z archiwum preparatora;
3. Z archiwum początkującego poety;
4. Z archiwum młodego poety;
5. Z archiwum dojrzałego poety;
6. Z archiwum tłumacza;
7. Z archiwum starego poety oraz w centrum sali biurko z maszyną do pisania.

Dodatkiem do tej ekspozycji była plansza poświęcona entomologowi Markowi 
Saganowi – przyjacielowi poety. Świadomie zrezygnowano z upamiętnienia wie-
loletniej towarzyszki życia poety – Franciszki Dubiniak. Przez ograniczoną moż-
liwość ekspozycyjną nie zaprezentowano materiałów do działu „Z archiwum wał-
brzyszanina”12.

Otwarcie Pokoju Pamięci odbyło się 29 września 2006 roku. Towarzyszyły temu 
dwie wystawy – jedna obejmowała fotografie autorstwa Mariana Jachimowicza, 
druga – jego prace plastyczne. Trzecim akcentem była prezentacja książki Jak pta-
kom i aniołom13. Złożyły się na nią teksty niepublikowane, a odnalezione w archi-
wum domowym poety. Odbyła się także wieczornica pamięci poety w Państwowej 
Szkole Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu14.

12 A. Matuszkiewicz, Archiwum Mariana Jachimowicza…, s. 130; J. Czarnik, Pokój Pamięci Maria-
na Jachimowicza, „Książka i Czytelnik”, 2006, nr 3, s. 33–34; Pokój Pamięci Mariana Jachimowicza 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Wałbrzychu, w: Polskie muzea literackie. Przewodnik, [oprac. 
i red. W. Kordaczuk, L. Ujazdowska przy współpr. A. Szczepanek], Warszawa, 2005 s. 68–69.

13 M. Jachimowicz, Jak ptakom i aniołom, wstępem poprzedził S. Jaworski, Wałbrzych, Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”, 2006.

14 (RQP), Jachimowicz na wystawie, „Gazeta Wrocławska”, 2002, nr 5, s. 8; (MAG), Jachimowicz w bi-
bliotece, „Gazeta Wrocławska”, 2002, nr 42, s. 9; Marian Jachimowicz. Fotografie. Galeria Książki, 
wystawa czynna do 30 listopada, „Wałbrzyski Informator Kulturalny”, 2006, nr 11, s. 6; EKA [Elżbie-
ta Maria Kokowska], Wielki dzień wałbrzyskiej kultury, „Wałbrzyski Informator Kulturalny”, 2006, 
nr 11, s. 7; Szela, Pokój poety, „30 Minut”, 2006, nr 145, s. [6]; M. Kiedrowska, Poeci żyją wśród nas, 
„Bliżej Szkoły”, 2006, nr 2, s. 15–16; Krystyna Smerd, Dzień Jachimowicza: wystawy. Pod Atlantami, 
„Tygodnik Wałbrzyski”, 2006, nr 40, s. 16; MW, Piękne urodziny, „Nowe Wiadomości Wałbrzyskie”, 
2006, nr 40, s. 15; (ARS), Dziś otwarcie Pokoju Pamięci Poety Pamięci Jachimowicza, „Słowo Polskie 
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Pokój Pamięci przez kilka lat nie był udostępniany ze względu na zawilgocenie 
ściany. Materiały spakowano i ponownie udostępniono dopiero 21 marca 2013 roku15.

W Pracowni Regionalnej znajduje się jeszcze kilka pudeł nieuporządkowanych 
rzeczy po Jachimowiczu. Zawierają one wydawnictwa zwarte dotyczące poety, fo-
tografie, maszynopisy, rzeczy pamiątkowe codziennego użytku16.

ikOnOgrafia jachiMOwiczOwSka

Część fotografii z archiwum Jachimowicza została opublikowana w 1996 roku. 
Pierwsza fotografia z 1905 roku przedstawia rodzinę Jachimowiczów, fotogra-

fia druga i trzecia to zdjęcia portretowe poety z 1920 i 1922 roku, fotografia czwarta 
prezentuje preparatornię ptaków z 1927 roku, fotografia piąta to zdjęcie portretowe 
z 1926 roku, fotografia szósta to obrazek w ogrodzie Marka Zwilicha, m.in. wśród 
Brunona Schulza i Anny Płockier, fotografie od siódmej do dziewiątej prezentu-
ją powojenne zdjęcia poety (1946, 1973, 1992 roku), fotografia dziesiąta obejmuje 
wizerunek z I Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich w Dusznikach-Zdroju 16–17 maja 
1958 roku (z przemawiającym Julianem Przybosiem), fotografia jedenasta poka-

Gazeta Wrocławska”, 2006, nr 228, wyd. 3, s. 4 oraz nr 230, s. 5; EG [Elżbieta Gargała], Poeci wśród 
nas: 100. rocznica urodzin Mariana Jachimowicza, „Tygodnik Wałbrzyski”, 2006, nr 22, s. 5; E. Gar-
gała, Oblicza przyjaźni, „Tygodnik Wałbrzyski”, 2011, nr 1, dod. s. 1. Pracownia Regionalna „Biblio-
teki pod Atlantami” posiada fotografie z otwarcia ekspozycji, a także zdjęcia poety uczestniczącego 
w uroczystości 50-lecia Biblioteki (1995) oraz 90-lecia poety (1996). Pracownia ma w swoich zbio-
rach także wycinki prasowe dotyczące pisarza.

15 E. Gargała, Na dnie Wszechświata, czyli reaktywacja Pokoju Jachimowicza, „Tygodnik Wałbrzyski”, 
2013, nr 13, s. 15; Wydarzenie tygodnia!, „Wałbrzych Fakty”, 2013, nr 13, s. 4. Zamknięcie Pokoju 
Pamięci nastąpiło po zawilgoceniu murów. Kamienica „Biblioteki pod Atlantami” sąsiaduje z bu-
dynkiem, który stojąc pusty i bez nadzoru technicznego, doprowadził do złego stanu sali ekspo-
zycyjnej. Działania Elżbiety Kwiatkowskiej-Wyrwisz (z Fundacji Museion) o pośmiertne nadanie 
tytułu Zasłużonego dla Miasta Wałbrzycha zmobilizowały „Bibliotekę pod Atlantami” do ponow-
nego udostępnienia materiałów Jachimowiczowskich w formie ekspozycyjnej.

16 Pracownia Regionalna „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu; informacja Elżbiety Kwiatkow-
skiej-Wyrwisz z 23 grudnia 2011 r. Obok książek znajdują się także rzeczy osobiste, m.in. pudełko 
z okolicznościowymi plakietkami, dziurkacz do papieru, linijka, skórzany pokrowiec na lornetkę, 
okulary. Przykład zawartości drukowanej: 1. publikacje dotyczące poety: M. Jachimowicz, Biały cy-
prys. Impresje z podróży do Grecji, Wrocław i in., 1980; J. Czarnik, Rozmowa z Marianem Jachimowi-
czem, w: Pół wieku wałbrzyskich bibliotek publicznych, [red. J. Czarnik], Wałbrzych, 1995, s. 31–40; 
M. Jachimowicz, Węgrom, w: Polskim piórem o Węgierskim Październiku. Antologia, wybór i wstęp-
ny esej I. D. Molnár; [posł. B. Bakuła], s. 68–69 (wiersz na cześć węgierskiego Października 1956 r.; 
wkładka z pozdrowieniami dla autora od wydawcy – Instytutu Lingwistyki Pracowni Hungarystyki 
UAM) [wiersz]; M. Jachimowicz, Elegia katyńska, w: Krzyk o świcie. Katyń w poezji, wybór A. Pa-
tey-Grabowska, S. Mela, Warszawa, 1992, s. 40 [wiersz]; M. Jachimowicz, Wrocławskie spotkania, 
w: Wrocław w poezji; wiersze wybrał i do druku przygot. M. Graszewicz, Wrocław, 1994. s. 74–78 
[wiersz]; M. Jachimowicz, W blasku istnienia, Wrocław, 1994 (dedykacja dla Jacka Czarnika z 14 III 
1995); M. Jachimowicz, Równoleżnik gołębia, Wrocław i in., 1980; M. Jachimowicz, W słońcu Za-
głębia, Wrocław i in., 1983; Kocham twój kraj. Antologia wierszy węgierskich o Polsce; wybrał i oprac. 
I. Csapláros, wstęp J. Reychman, Kraków, 1971 – tłum. wierszy m.in. Bálinta Balassiego i Batsányi 
Jánosa; 2. publikacje z księgozbioru poety: Krakowskie impresje. Wystawa rysunków Kazimierza 
Głaza, Wałbrzych, 1958; Z. Kubikowski, Wrocław literacki, Wrocław, 1962 (autograf poety).
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zuje wręczenie nagrody „Odry” w 1969 roku (ze Zbigniewem Kubikowskim), fo-
tografia dwunasta przedstawia uroczysty Czwartek Literacki z okazji 85. roczni-
cy urodzin poety (Wrocław, 1986), fotografia trzynasta obejmuje wspólne zdjęcie 
z Antonim Matuszkiewiczem (Warszawa, 1993) i fotografia czternasta jest już typo-
wą portretową poety (Wrocław, 1994)17.

Następna partia fotografii, z okresu węgierskiego Mariana Jachimowicza, zosta-
ła opublikowana w zbeletryzowanym tomie wspomnień Mój Paryż nad Dunajem. 
40 ilustracji obejmuje w większości fotografie z archiwum poety: rodzinne, osobiste, 
przyjaciół i znajomych oraz panoramiczne i fragmenty architektury Budapesztu18.

pOdSuMOwanie

Archiwum Mariana Jachimowicza, dzisiaj już podzielone, zawiera rękopisy, ma-
szynopisy, listy, fotografie. W tych materiałach można znaleźć także związki 

pisarza z wielkimi nazwiskami literackiej epoki XX wieku, jak Brunona Schulza 
czy Juliana Przybosia.

Wojciech Klas

the Marian jachiMOwicz archive
Summary 

This article presents a short biography of Marian Jachimowicz (1906–1999) and his ar-
chive. Marian Jachimowicz was trained in preparing zoological specimens. He was also 

a poet, a translator and a painter. He was a man of distinction and a talented writer.
This article details the life of Jachimowicz, his childhood and professional life. It also dis-

cusses his important archive, which was divided between two institutions: Ossolineum in 
Wrocław and the „Biblioteka pod Atlantami” (Library under the Atlantids) in Wałbrzych.

Jachimowicz was an expert in Polish and Hungarian literature. He lived in Budapest, 
Borysław and in Wałbrzych in Lower Silesia.

His manuscript collection includes photographs, documents and letters, which are stored 
in the Ossolineum archive and the Wałbrzych Library permanent exhibition.

He was honoured with several awards for his cultural achievements.
The author describes important photographs of Marian Jachimowicz at the end of this 

article. He also draws attention to Jachimowicz’s friends: Bruno Schulz and Julian Przyboś.

Key words: Marian Jachimowicz, Borysław, Wałbrzych, archive, poet, translator, Ossoline-
um, „Biblioteka pod Atlantami”, Bruno Schulz, Julian Przyboś

17 J. B. Kos, „W każdym człowieku znalazłem siebie”, „Pomosty”, 1996, nr 1, po s. 20 [2 karty nlb].
18 M. Jachimowicz, Mój Paryż nad Dunajem, czyli rozmowy z milczeniem, Wrocław, 1991, po s. 364 

znajduje się 20 nieliczbowanych kart z ilustracjami.

Wojciech Klas
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jan karSki, auSchwitz 
and newS Of the hOLOcauSt

intrOductiOn

Jan Karski acted as an emissary for the Polish Government in Exile and carried 
important reports from Warsaw to the West during the Second World War: in 

1940 (to Angers) and in 1942 (to Paris)1. This paper focuses on Karski’s 1942 mis-
sion from Warsaw to London – the mission for which the man is famous. Accord-
ing to the now well-rehearsed account, Karski carried information about the Nazi 
anti-Jewish programme and spoke about what was happening to Jews in Poland to 
British, Polish and Jewish representatives in London. In the eyes of Jankowski and 
Wood, Karski’s dissemination of news from Poland, including to various officials, 
made him „one man who tried to stop the Holocaust”, and contributed to the Polish 
History Museum and the Jan Karski Educational Foundation claiming that Karski 
was Humanity’s Hero2.

In 2005, on the 60th anniversary of the liberation of Auschwitz, Polish foreign 
minister Władysław Bartoszewski declared that:

1 In 1942, Karski passed the material from Warsaw to the head of Polish intelligence in Paris prior to 
continuing his journey to Gibraltar and then to London. It is not known how, exactly, Karski’s ma-
terial reached London.

2 E. T. Wood, S. M. Jankowski, Karski. How one man tried to stop the Holocaust, New York, 1994; 
Internet sites: Jankarski.net/en; Google.com/culturalinstitute/exhibit/jan-karski-humanity-s-
hero%C2%AE/QR_UaCtP?position=0%2C24, last accessed 7 IX 2013.
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The Polish resistance movement kept informing and alerting the free world to the situation. 
In the last quarter of 1942, thanks to the Polish emissary Jan Karski and his mission, and also 
by other means, the Governments of the United Kingdom and of the United States were well-
informed about what was going on in Auschwitz-Birkenau3.

This declaration is at odds with the scholarly literature on the Western knowl-
edge of the Nazi genocide of Europe’s Jews at Auschwitz. Although scholars such as 
Richard Breitman and Barbara Rogers have challenged Martin Gilbert’s contention 
that the Allies first knew of the genocide taking place at Auschwitz with the dis-
tribution of the Vrba-Wetzler report in June of 1944, neither Breitman nor Rogers 
located any evidence that Jan Karski played a role in advising Western leaders that 
Auschwitz was the location of mass killing of Jews4.

Indeed, information that scholars consider to have been carried by Karski from 
Warsaw in the autumn of 1942 was published in the „Polish Fortnightly Review” 
in early December 1942, in the British press and in the 10 December 1942 Pol-
ish Government note to allied Governments. No information about the genocide 
of Jews at Auschwitz was published by the press in December 1942. It is therefore 
odd that Bartoszewski chose to claim that Jan Karski played a role in informing 
the world about what was going on in Auschwitz-Birkenau, rather than, for exam-
ple, the Warsaw Ghetto or the camp Karski thought was Bełżec, but was in reality 
Izbica, when scholarship on Western knowledge of Auschwitz suggests that Kar-
ski played no role in disseminating information about the mass killing of Jews at 
Auschwitz. Has scholarship on both Karski and Western knowledge of Auschwitz 
missed some important information?

On the one hand, available material on Karski’s 1942 mission does show some 
surprising gaps. For example, it is not known when, exactly, Karski left Warsaw in 
the late summer or the early autumn of 1942. Outstanding questions include the 
following, amongst others: What was the extent of Karski’s knowledge of the Nazi 
genocide of Jews? What exactly did Karski carry west? How did the reports that 
Karski allegedly passed on to Polish intelligence in Paris in October 1942 reach 
London and when? What was the precise nature of the assistance given by British 
and American intelligence operatives during his journey? Why is there no docu-
mentary record of Karski discussing the mass murder of Jews at Auschwitz5?

3 W. Bartoszewski, „A wolny świat nie reagował”. Przemówienie wygłoszone w 60. rocznicę wyzwole-
nia Auschwitz, „Gazeta Wyborcza”, 28 I 2005, available at the URI: Wyborcza.pl/1,88332,4938767.
html, last accessed 13 IX 2013. Also see: C-spanvideo.org/program/185321-1, last accessed 13 IX 
2013. This is a video of the commemorations marking the 60th anniversary of the liberation of the 
camp. Karski is mentioned 6 minutes 20 seconds into the video.

4 R. Breitman, Allied Knowledge of Auschwitz-Birkenau in 1943–1944, in: FDR and the Holocaust, ed. 
V. Newton, New York, 1996, p. 175–182; idem, Official Secrets. What the Nazis planned, what the 
British and Americans knew, London, 1999; M. Gilbert, Auschwitz and the Allies, London, 1981; 
B. Rogers, British Intelligence and the Holocaust. Auschwitz and the Allies Re-examined, „The Journal 
of Holocaust Education”, 1999, 8, 1, p. 89–106.

5 For discussion on Karski’s 1942 mission see E. T. Wood, S. M. Jankowski, Karski… Also see A. Żbi-
kowski, Karski, Warszawa, 2011; J. Karski, Story of a Secret State, London, 2012; J. Karski, M. Wie-

Michael fleming



87

On the other hand, some accounts of Karski’s 1942 mission inflate its signifi-
cance6. A full consideration of the contemporary significance of Karski’s 1942 mis-
sion and the tasks to which it is now being put is beyond the scope of this paper. 
However, the current exploitation of particular accounts of that mission and the 
information which Karski brought to London is possible because of some gaps in 
knowledge about his mission, as indicated above, and due to insufficient historical 
contextualisation of his 1942 mission.

First, little attention has been paid to the fact that the news of the Holocaust 
was sent from Warsaw repeatedly in the late summer and autumn of 1942 – more 
on this below. Second, little effort has been expended to understand how the data 
that Karski probably carried (which arrived in London before he did in November 
1942) „fitted” into the discourse about the Holocaust that was developing in Lon-
don during October and November of 1942. Third, insufficient attention has been 
paid to how the timing of Karski’s arrival influenced the discourse about atrocities 
against Jews in London in November and December 1942, and how that discourse 
influenced the way Karski was received in London7.

Given that news of the Warsaw Ghetto and Bełżec was circulating in London 
before Karski’s arrival in November 1942, it is important to historicise the signifi-
cance of Karski’s 1942 mission within the broader context of news about the Hol-
ocaust that arrived through the war and to recognise that Karski was but one of 
many couriers (emissaries) who traversed the occupied Europe and delivered re-
ports, including those related to the Holocaust, to the Western allies. Couriers were 
part of a complex underground network which functioned to ensure information 

rzyński, Emisariusz własnymi słowami. Zapis rozmów przeprowadzonych w latach 1995–1997 w Wa-
szyngtonie emitowanych w Głosie Ameryki, Warszawa, 2012.

6 A conference entitled „Jan Karski – Witness, Emissary, Man”, which took place in Zamość in No-
vember 2013 and was supported by the Polish Ministry of Foreign Affairs, declared in its publicity 
that Karski was the first to inform the Allies about the tragedy of European Jews, that Karski travelled 
to London and Washington to tell world leaders about what he has seen and that it was thanks to Kar-
ski that the world first learned about the Holocaust. None of these claims are true. The tragedy of Eu-
ropean Jews was already known. In July 1942, a conference at the British Ministry of Information 
in London drew attention to the organised slaughter of Jews by the Nazis and the use of poison gas. 
Karski’s main mission was to tell the Allies about the broad situation in Poland. Delivering news of 
what was happening to Jews was not the focus of his mission.

7 It is worth noting that information about the Holocaust arrived in London during the first half of 
1942. For example, reports from Warsaw were often taken to Stockholm and then flown on a regu-
lar RAF flight to London. Sven Norrman, a Swedish courier who co-operated with the Polish Un-
derground, delivered the important Bund report to Stockholm in May 1942. News of the Holo-
caust also arrived in London through 1943 and 1944 too. Napoleon Segieda delivered news of the 
mass killing of Jews at Auschwitz and reported what he knew to Ignacy Schwarzbart in April 1943. 
Schwarzbart, in turn, informed Jewish representatives in Britain, Palestine and the United States. 
The activities of most couriers have not attracted a great deal of popular or indeed scholarly atten-
tion. See J. Lewandowski, A fish breaks through the net. Sven Norrman and the Holocaust, „Polin. 
Studies in Polish Jewry”, 2001, 14, p. 295–305.

jAN KARSKI, AUSCHWITZ AND NEWS…



88

from Poland reached the West. Specific reports were often sent west multiple times 
via different routes8.

In the first section, this paper draws the reader’s attention to the information 
about the Holocaust that was known in London prior to Karski’s arrival and dis-
cusses how this information was circulated and understood. It highlights the way 
the British sought to control the dissemination of news about the atrocities in gen-
eral and those against Jews in particular. In the second section, the paper focuses 
on Karski’s 1942 mission. It examines what information about the Holocaust that 
Karski could have been aware of was circulating in Warsaw in the late summer of 
1942. The reports that were sent west from Warsaw during the late summer and 
early autumn of 1942 are put into focus. The document argues that it is important 
not to conflate the contents of those reports with Karski’s activities in London if one 
wishes to come to an understanding of Karski’s knowledge and possible dissemina-
tion of news of the Nazi mass murder of Jews at Auschwitz.

chOreOgraphing the newS Of the hOLOcauSt 
in Britain

Although news of the Nazis’ anti-Jewish programme reached London from the 
occupied Poland through 1940 and 1941, this information was not given a 

great deal of publicity. Already in the summer of 1941, Churchill had been ad-
vised of the Nazi practice of open-air mass shooting in Eastern Poland and West-
ern USSR, through the work of intelligence operatives at Bletchley Park9. In Janu-
ary 1942, the St. James Palace Conference on atrocities did not highlight the Nazis’ 
anti-Jewish policy, and through the first half of 1942, little was published or broad-
cast in Britain on the Nazi violence and mass-murder of Jews. However, in June and 
July of 1942, following the receipt of the Bund information that reported 700 000 
Jews to have perished in Poland, information about the Holocaust was published 
and broadcast by the British media.

On June 9, 1942, the Polish Prime Minister, Władysław Sikorski, reported in a 
broadcast on the BBC’s European Service that the Germans sought to kill all Jews. 
The Polish National Council resolution of July 7, 1942, highlighted „the planned 
slaughter of practically the whole Jewish population”. Both Sikorski and the Polish 
National Council had identified that the Nazis had a programme to exterminate 
European Jews. British and American officials did not publically echo Sikorski’s 
and the Polish National Council’s view in the summer or the autumn of 1942. How-

8 Karski claimed he left Warsaw in October 1942. However, Polish intelligence messages between 
Warsaw, Bern and London all point to the fact that Karski left Warsaw in September 1942. See 
J. Karski, Letter of Jan Karski to Daniel Grinberg, in: Holocaust fifty years after, ed. D. Grinberg, 
[Warszawa, 1994].

9 M. Smith, Bletchley Park and the Holocaust, in: Understanding Intelligence in the Twentieth Century. 
Journeys in Shadows, ed. L. V. Scott, P. D. Jackson, London, 2004, p. 116.
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ever, the notion of a genocidal plan was certainly circulating in wartime London. 
The Polish National Council resolution was published in English in 194210.

News of Sobibór and Bełżec was publicised in July 1942. The British Ministry of 
Information hosted a conference in which the British Minister of Information told 
his audience that 700 000 Jews had been murdered in Poland. However, after a flur-
ry of reports, more often than not tucked on the inside pages of British newspapers 
in late June and early July of 1942, news of the Holocaust largely disappeared from 
the news agenda in the West11. In part, this was due to reduced circulation of news – 
in Warsaw, Polish intelligence operations had been infiltrated and Poles and Swedes 
couriering reports out of the country had been arrested. Polish ciphers had been 
compromised. As a result of these breaches in security, Polish officials in London 
restricted the distribution of information from Poland12. The lack of news about the 
Holocaust during the summer of 1942 was also due to a tightening of British cen-
sorship policy. British officials at the Political Warfare Executive, the Foreign Office 
and the Ministry of Information could, for example, reiterate news already in hand, 
make efforts to seek out further information or publicise the news that arrived from 
non-Polish sources. These options were not pursued.

On August 10, 1942, a telegram for the Labour MP Sydney Silverman arrived at 
the Foreign Office from the World Jewish Congress representative in Switzerland, 
Gerhard Riegner13. The Foreign Office demonstrated some lethargy in handing it 
over to its intended recipient and did not pass it to Silverman until August 17. Rieg-
ner reported that the Nazis aimed to annihilate Europe’s Jews14.

The Foreign Office delay in passing the telegram to Silverman was due to the 
Foreign Office seeking to check the credibility of Riegner. Officials in the Colonial, 
Eastern and Refugee Departments and representatives of the Jewish Agency were 
all contacted. However, since the telegram was not addressed to the Foreign Office, 
but to a Member of Parliament, the legitimacy in delaying the delivery of the tel-
egram to its intended recipient can be questioned.

In this context, it is worth noting that Riegner was concerned that the telegram 
he sent to New York, which repeated the information sent to Silverman, would not 
reach its intended recipient, Stephen Wise – the President of the American Jewish 
Congress15. The final sentence in the telegram to Silverman read: „Please inform 

10 B. Bracken, Bestiality… Unknown in any previous record of history…, London, 1942, p. 36.
11 See, for example, „The Daily Telegraph”, 25 VI 1942, p. 5; BBC Written Archives Centre C165 Lind-

ley Fraser, 27 VI 1942; „Dziennik Polski”, 30 VI 1942, p. 1; „The Polish Fortnightly Review”, 1 and 15 
VII 1942. For a fuller discussion of the reception of the Bund report and the dissemination of news 
of the Holocaust during June and July 1942, see M. Fleming, Auschwitz, the Allies and Censorship of 
the Holocaust, Cambridge, 2014.

12 D. Stola, Early news of the Holocaust from Poland, „Holocaust and Genocide Studies”, 1997, 11, p. 1–27.
13 Mr Norton in Bern sent the telegram to the Foreign Office. See The National Archives, Kew, FO 

371/30917 (92), Cypher 2831.
14 The Riegner telegram is located at NA FO 371/30917 (101).
15 On 17 August the State Department advised the United States representative in Bern, Leland Harri-

son, that Riegner’s telegram was not forwarded to Wise; M. Gilbert, Auschwitz and the Allies…, p. 58.

jAN KARSKI, AUSCHWITZ AND NEWS…



90

and consult New York”. Stephen Wise was a civilian Jewish representative and not 
a member of the United States Senate or House of Representatives, and therefore 
was not afforded the political respect which elected officials enjoyed on both sides 
of the Atlantic.

The Foreign Office denied Silverman the use of telephone facilities to call Ste-
phen Wise in New York to advise him of the news. The Foreign Office also put pres-
sure on Silverman not to act on the telegram16. The information from Riegner con-
firmed the view expressed in the Polish National Council’s July 7 resolution, but the 
British (Foreign Office) chose not to accept or publicise the news from Switzerland. 
It is worth pointing out that the British could have elected to officially distribute the 
data at any point, from August 10 onwards, but decided not to.

In the United States, the news was also not immediately disseminated. The com-
monly accepted view is that the delay in disseminating the data from the Riegner 
telegram in the United States was due to the State Department seeking to verify 
that data, but this is only part of the story. On October 9, Alexander Easterman, 
the Political Secretary of the World Jewish Congress, received a telegram from Ste-
phen Wise, Nahum Goldmann and Maurice Perlzweig, which stated that the Unit-
ed States State Department „chief ” (Sumner Welles) urged postponement [of] pub-
licity until [the] right effect [was] producible [in the] entire American press17. The 
information was held up, by this account, not because the data was being con-
firmed, but because the State Department wished to ensure the right effect could be 
achieved when the data was finally approved for release. Getting news of the Hol-
ocaust to the Western Allies did not mean that it was publically disseminated in a 
timely fashion, or indeed at all.

In London, the Riegner telegram was circulated in the autumn of 1942 by Silver-
man. It was most likely a factor in Stanisław Mikołajczyk’s October 15 request that 
the underground in Warsaw send information about what was happening to Jews, 
and later encouraged Sikorski’s mention of Jews at a conference at the Albert Hall 
on October 2918. The Chief Rabbi, Joseph Hertz, also spoke at the Albert Hall and 
condemned British censorship of the Holocaust in the following manner:

 The plain man rarely saw down in black and white any attention-compelling information 
on these massacres. Such indifference encouraged the gorillas of Berlin to go on perfecting their 
technique of extermination. The British public could not show its undying hatred of all bestial-
ity, if so much of that bestiality was carelessly screened from public knowledge19.

Through the autumn of 1942, information about the Nazi genocide of Jews was 
circulating in London. The Polish underground in Warsaw gathered and sent in-

16 Richard Law, Anthony Eden’s deputy at the Foreign Office informed Silverman that [w]e have no 
information bearing on or confirming this story; University of Southampton, HL MS 238 /2/11, Law 
to Silverman, 17 VIII 1942.

17 University of Southampton, HL MS 238/2/12 Wise/Goldman/Perlzweig to Easterman, 9 X 1042.
18 Archiwum Akt Nowych (further: AAN) Warszawa, 1325 202/I-2, Depesza ‘Stem’ nr 91 do Delegata, 

15 X 1942, received 20 X 1942.
19 R. Bolchover, British Jewry and the Holocaust, Cambridge, 1993, p. 98.
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formation west too. But ensuring this information broke into the mainstream me-
dia was problematic. Polish and Jewish pressure for an allied response eventually 
brought results in late November and December of 1942. The information sent 
from Warsaw with Karski and other couriers played an important role in challeng-
ing the Allied censorship regime, as shall be seen below, but news of the mass kill-
ing of Jews at Auschwitz was not brought into the public view.

karSki’S knOwLedge Of auSchwitz

During the summer of 1942 Karski spent some time in Warsaw. He was em-
ployed in the underground’s Biuro Informacji i Propagandy (Information and 

Propaganda Office) and was well-placed to become informed of the true function 
of Auschwitz. News of the mass killing of Jews at Auschwitz had reached under-
ground leaders by late July or early August at the very latest and news about the 
gassing of Jews was sent to London via Budapest with the regular couriered post on 
September 4, 194220. A report on mortality at Auschwitz stated that,

the gas chamber is employed for those who are ill or incapable of work and those who have 
been brought in transports especially for the purpose (Soviet prisoners of war and, recently, 
Jews)21.

It also reported that 250 people a day were dying at the camp, excluding those at 
Brzezinka (Birkenau), indicating an even higher daily death rate.

On September 1 Karski was with Stefan Korboński, the head of the Directorate 
of Civilian Resistance, in the basement of the Warsaw Polytechnic and could have 
been directly informed about the mass murder of Jews at Auschwitz22. On Septem-
ber 8, a Home Army circular reported that 1000 Jews a day were being murdered 
by gassing at Auschwitz23. News of Auschwitz was not a secret amongst the Polish 
underground. The longer Karski remained in Warsaw during September 1942, the 
more information about the camp is likely to have reached him.

Defining what Karski carried is problematic. Wood and Jankowski24 refer to 
a „ledger” at the Polish underground Movement Study Trust entitled „Materiały 
otrzymane od delegata z kraju” which, they claim, lists material carried by Karski. 
„Materiały otrzymane od delegata z kraju” is not a „ledger” – it is a regular Minis-
try of the Interior file. Though this file does not name Karski, some documents in 
„Materiały otrzymane od delegata z kraju” are likely to have been carried (at least 

20 AAN Warszawa, 1325 202/I-31, (213) (Microfilm 2201/9I). Also see „Zeszyty Oświęcimskie”, 1968, 
I, p. 33–34.

21 AAN Warszawa, 1325 202/I-31, (213); Polish Underground Movement Study Trust (further: 
PUMST), A3.16 (158).

22 E. T. Wood, S. M. Jankowski, Karski…, p. 130. During September the Soviets launched a bombing 
raid on Warsaw.

23 „Informacja Bieżąca”, nr 33 (58) reprinted in „Zeszyty Oświęcimskie”, 1968, I, p. 44. The original 
document is at AAN Warszawa, 1325 202/III-7 t-1 (microfilm 2266/2) (146).

24 E. T. Wood, S. M. Jankowski, Karski…, p. 283.
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at some point) by Karski25. This includes news of the Warsaw Ghetto and Bełżec (in 
reality, Izbica) which Karski, risking his life, had visited26.

This Ministry of the Interior file also includes a report entitled „Terror niemiecki 
w Polsce: Oświęcim”, which, unfortunately, is missing from the records of the Pol-
ish Underground Movement Study Trust. In the United States, the Hoover Institute 
in Stanford has a file in the collection of the Polish Ministry of Foreign Affairs en-
titled: „Nr 6/42, War Terror, delivered by Jan Karski”27. This file is „Sprawozdanie 
6/42”, which was put together in London and reproduced reports from Warsaw 
including many documents listed in „Materiały otrzymane od delegata z kraju”. 
„Sprawozdanie 6/42” included the report, first sent on September 4, which con-
tained a very brief mention of the gassing of Jews at Auschwitz and was distributed 
to the Polish Cabinet on December 23, 1942 (that is, after the Polish Government’s 
December 10 note to the allies and the UN Declaration of December 17).

Karski did not arrive in Britain until November 25. He reached London on No-
vember 26 and was held for 2 days at British intelligence’s interrogation centre at 
the Royal Patriotic Schools in south London. However, the information that he car-
ried and passed on to Polish intelligence in Paris was received in London earlier. 
Michał Protasewicz of the Polish VI Bureau advised Stefan Rowecki in Warsaw on 
November 17 that Karski’s post had arrived28. But it is important to note that Karski 
was not the only courier who carried information about the Holocaust west dur-
ing the autumn of 1942. In addition, recognising that news of the Warsaw Ghetto, 
Bełżec, Treblinka and Sobibór was published regardless of the identity of the cou-
rier/emissary who brought the material to London helps focus attention on Karski’s 
activities in London and their significance.

Indeed, Karski had no influence on the dissemination of reports which he car-
ried when they reached London. Karski arrived in London on November 26 and 
was not released from British custody until November 28, by which time the re-
ports received in London detailing the Holocaust (Warsaw Ghetto, Bełżec, Sobibór, 
Treblinka) had been distributed to British officials and politicians, Jewish repre-
sentatives and the press29.

In the United States, on November 24, Rabbi Stephen Wise held a press con-
ference revealing data from the Riegner telegram. That same day, drawing on data 

25 PUMST, MSW 16. Also see Karski’s note to the Polish Government dated 30 XI 1942 - Polish In-
stitute and Sikorski Museum, PRM 105. Karski listed the organisations/groups in Poland who pro-
vided him with data to be distributed in Britain.

26 On June 2, 1982, Yad Vashem recognised Karski as „Righteous among the Nations” for entering the 
ghetto and a camp, and subsequently disseminating this information in the West. See Internet site: 
Yadvashem.org/yv/en/righteous/stories/karski.asp, last accessed 10 IX 2013.

27 Hoover Institute Archive (further: HIA), MSZ Box 74, Folder 27. After the war, Karski gathered 
documents for the Hoover Institute. It is possible that he credited himself with delivering report Nr 
6/42. However, information included in „Sprawozdanie 6/42” was sent multiple times.

28 See PUMST A.3.8.1.1 (50).
29 The date of Karski’s release from British custody is given in NA.FO 371 /32231.
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that had been sent from Warsaw the Polish Government released news that only 
40 000 ration cards had been printed for Jews in the Warsaw Ghetto for October30. 
The next day „The New York Times” on page 10 reported the information from the 
Polish Government, stating that in March 1942, the Jewish population of Warsaw 
had been 433 000 and that the Germans had deported Jews to special camps at Tre-
blinka, Belzec and Sobibor.

„The New York Times” also published news from Jerusalem on the same page as 
the data from the Polish Government on November 25, 1942. The American paper 
of record revealed that trainloads of Jewish adults and children were being taken 
to great crematoriums at Oswiencim [sic!] (i.e. Auschwitz). The source of this story 
was a woman from Sosnowiec who arrived in Palestine earlier that month31. The 
data was later repackaged and was included in a memorandum handed by Jewish 
representatives to President Roosevelt on December 8, 1942. A copy of this memo-
randum reached the Foreign Office in early January of 194332. This data is the first 
and indeed the only reference to the mass killing of Jews at Auschwitz that can be 
documented as reaching Western audiences in November and December 1942.

On November 25, 1942, the Polish Government forwarded a summary of a re-
port on the destruction of Polish Jewry, derived from the reports sent from Warsaw, 
to Alexander Easterman of the British Section of the World Jewish Congress. East-
erman and Sydney Silverman met with British Foreign Secretary Antony Eden’s 
deputy, Richard Law, on November 26. Silverman told Law that a Four-Power Dec-
laration (Great Britain, USSR, United States and China) was necessary. Law was 
later to advise his colleagues in the Foreign Office that some kind of gesture was re-
quired to avoid Silverman and his friends causing a lot of trouble33.

The Polish Government distributed news to the press. „The Daily Telegraph” 
carried articles about the Holocaust on November 24 and 25 and mentioned the 
camps at Bełżec, Sobibór and Treblinka; „Dziennik Polski”, on November 26, car-
ried a front page story about the Warsaw Ghetto; and the Jewish Chronicle, on No-
vember 27, carried the headline Destruction of Polish Jewry: Mass murder by Na-
zis, 250 000 dead in 6 months. Confirmation of the Riegner Telegram by the State 
Department changed the discursive landscape in which news of the Holocaust was 
presented.

The Polish Government had made moves to share material received from War-
saw on November 12 with the Western Allies immediately. Reports were translated 
into English and dispatched to the Polish Embassy in the United States. Obviously, 
there was no need to translate material unless the aim was to share the information 

30 The Polish Government’s note can be found at NA.FO 371/30923 (76 and 77). Also see PISM PRM 
76/1 (13).

31 See W. Laqueur, The terrible secret. Suppression of the truth about Hitler’s „Final Solution”, New York, 
1980, p. 23.

32 NA.FO 371/34361 (CM 255). Also see M. Fleming, Auschwitz, the Allies and Censorship…, chapter 4.
33 NA.FO 371/30923 C11923.
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with English speakers. This English language collection of reports bore the date of 
November 27, though it is not clear whether this refers to the date it was dispatched 
from London, reached Washington DC, or the date it was translated34. This collec-
tion of reports, which includes the report on mortality at Auschwitz that was first 
sent west on September 4, 1942, is the best hard evidence that has been located to 
support Bartoszewski’s contention that Karski’s mission resulted in the Western Al-
lies being informed of what was happening at Auschwitz-Birkenau. However, as ev-
idence, it is predicated on the assumption that Karski also carried the same report 
that was first sent west on September 4, 1942.

The November 27, 1942, English language document has not been located in 
British or American records and it does not reveal that 1000 Jews per day were be-
ing gassed at Auschwitz – information that was circulated in Warsaw in early Sep-
tember 1942. In short, even if the British and Americans received the full (Septem-
ber 4, 1942) report on mortality at Auschwitz in November or December 1942, the 
full extent of what was happening at the camp would not have been revealed.

In summary, some news of the Holocaust that reached London from Warsaw 
in November 1942, was distributed prior to Karski’s arrival in the United Kingdom 
and before his release from British custody. During Karski’s time at the Royal Pa-
triotic Schools, Jewish representatives had lobbied Richard Law for an Allied Dec-
laration. By the time Karski was released on November 28, 1942, news of the Nazi 
mass killing of Jews was being published – drawing on reports which Karski and 
unknown others had carried. Karski did not reveal the Holocaust to officials and 
journalists in London – they had already been advised, but his eyewitness’ testimo-
ny still had the power to shock his interlocutors.

karSki’S teStiMOny

Karski left Gibraltar by plane on November 25. In the early hours of November 
26, 1942, he was transferred to the MI19 interrogation centre in south London 

and was interviewed by British intelligence. The report from that interview was re-
leased several years ago and is available at the National Archives in Kew. It is not a 
transcript of the interview but a summary of divulged information that was circu-
lated to intelligence and Foreign Office officials. The report mentions the situation 
in the Warsaw Ghetto, but does not refer to Bełżec – which Karski thought he had 
visited. It is not known whether Karski spoke of Bełżec during his interview with 
MI19. The fact that it was not recorded in the MI19 report of the interview may 
merely reflect that the British were not interested in that particular information. 
Similarly, there is no record of Karski mentioning the situation at Auschwitz either.

34 HIA, Polish Embassy in the United States (Reports 1920–1947), box 29, file 2, Report on conditions 
in Poland, 27 XI 1942. The document is also available online at Poland’s National Digital Archive: 
Szukajwarchiwach.pl/800/36/0/-/29/str/1/18#tab2, jpeg190, last accessed 5 VII 2012.
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Karski was given the low C rating by the British, meaning that his information 
was not deemed particularly noteworthy. The Polish Government rated Karski con-
siderably more highly and he was introduced to officials from the Political Warfare 
Executive (which dealt with Britain’s propaganda to Europe) in December 1942, 
and was later, in February 1943, able to meet Foreign Secretary Anthony Eden35. 
Karski was also encouraged by Lord Selborne (Minister of Economic Warfare) in 
1943 to inform as many people as possible about what he saw in occupied Poland36. 
Selborne, unlike officials in the Foreign Office and Political Warfare Executive, con-
sidered atrocity stories good propaganda.

In the first half of 1943, Karski met with members of the press corps and pub-
lishers, amongst others, and was able to relay his story. However, Karski’s story was 
not focused on what was happening to the Jews, but on the broader situation in Po-
land. And nowhere, whether in the report to the Polish Government, in the reports 
of meetings with MI19 officials or with Anthony Eden was the mass killing of Jews 
at Auschwitz mentioned. Even when Auschwitz was spoken about in Karski’s meet-
ing with President Roosevelt in July 1943, there was no mention of the Nazi sys-
tematic killing of Jews at that camp, though the Nazi programme of annihilation of 
Jews was referred to.

No conclusive documentary evidence has been located to support Bartoszews-
ki’s 2005 claim that the British and American Governments received news of „what 
was going on in Auschwitz-Birkenau” as a result of Karski’s mission. The only in-
formation that the Western Allies may have received from the Poles was the docu-
ment detailing the mortality at Auschwitz, which briefly mentioned that Jews were 
now being gassed at the camp, and which was translated into English and sent by 
the Polish Government to the Polish Embassy in the United States.

However, assessing Karski’s role in informing the Western Allies is complicat-
ed by the fact that the documentary record is incomplete. We have a summary of 
Karski’s MI19 interview, not a transcript; we do not have minutes of Karski’s meet-
ings with Political Warfare Executive officials in December 1942, with journalists 
or with British intelligence figures in early 1943, or with United States intelligence 
officials in the summer of 1943. It remains possible that Karski did verbally inform 
Western Governments of what was happening at Auschwitz-Birkenau, but until 
some evidence is located it cannot be proved.

Putting aside the issue of the incompleteness of the documentary record, sev-
eral theories can be advanced to explain why there is no documentary evidence of 
Karski talking or writing about the mass killing of Jews at Auschwitz in late 1942 

35 On December 9, 1942, Karski was taken by Stanisław Mikołajczyk to meet the representatives of the 
Political Warfare Executive at the home of Harold Osborne. See Osborne to Mikołajczyk 7 XII 1942 
and 21 XII 1942; HIA Stanisław Mikołajczyk Papers, Box 38, Folder 4 (Radio Świt). Also at Poland’s 
National Digital Archive, Szukajwarchiwach.pl/800/22/0/-/38 (jpeg 70 and 103 respectively). It is 
not known what was discussed at this meeting.

36 E. T. Wood, S. M. Jankowski, Karski…, p. 172.
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or in 1943. First, Karski was not informed of what was happening at the camp 
whilst in Warsaw in August and September 1942. This seems very unlikely since 
the information was sent to London on September 4, further information was cir-
culated in the regular Home Army report (September 8). Second, Karski, aware of 
the news, simply failed to confirm the information in the report about Auschwitz 
that reached London on November 12. Third, Karski was cautious and only spoke 
about details of the Holocaust to which he was an eye-witness, perhaps in an effort 
to maintain his credibility. Fourth, Karski did advise the Polish leadership in Lon-
don, but it was the leadership which chose to marginalise the news. Fifth, Karski 
informed both Polish and British officials, but the British put pressure on the Poles 
not to reveal this new information.

The documentary record, therefore allows for different interpretations of Kar-
ski’s apparent failure to speak or write about the mass killing of Jews at Auschwitz. 
He may have not known the facts, he may have not spoken of the camp in order to 
maintain credibility with sceptical audiences, he may have simply followed Polish 
Government advice, or conformed with the Polish policy to adhere to British in-
formation management strategy. It is clear, however, that the documentary record 
does not support the contention that Karski informed the Western powers about 
what was happening at Auschwitz. The weaker contention that the Western Allies 
were informed about what was happening at Auschwitz, in part, as a result of Kar-
ski’s mission can be maintained if it is assumed that the Allies received the docu-
ment detailing mortality at Auschwitz which was sent from Warsaw and that this 
document was also included in the microfilm Karski apparently carried to Paris.

cOncLuSiOn

Jan Karski’s 1942 mission from Warsaw to London was to deliver news from 
Poland to the Polish Government in Exile. „News” included details of current 

events, political developments in Polish milieu and a broad overview of social sen-
timent and the war effort. David Engel (1993) rightly notes that when Karski ar-
rived in London, he presented a lengthy written report to Sikorski that made no men-
tion of the Jewish situation at all37. The view that the main objective of Karski’s 1942 
mission was to reveal details about the Nazi genocide of Europe’s Jews is wide off 
the mark38.

However, Karski did visit the Warsaw ghetto and Izbica in the summer of 1942 
and was entrusted by Jewish representatives in Warsaw to pass messages on to their 
counterparts in London. Karski spoke with the two Jewish members of the Polish 

37 D. Engel, Facing a Holocaust. The Polish Government in Exile and the Jews, 1943–1945, Chapel Hill, 
1993. For Karski’s report to Sikorski, see HIA-Karski, Box 1.

38 Also see Karski’s testimony about his 1943 meeting with Franklin Roosevelt which he gave to Claude 
Lanzmann for the documentary Shoah. Available at: Youtube.com/watch?v=paP02Us8CyM.
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National Council, Shmuel Zygielbojm and Ignacy Schwarzbart, in London in De-
cember 1942. Karski’s testimony profoundly disturbed the Polish Jewish represent-
atives. Karski’s eyewitness testimony confirmed the full horror, revealed in the vari-
ous reports that reached London, of what was happening in Poland.

The significance of Karski’s arrival in London in relation to news of the Hol-
ocaust was not so much that he delivered new information. As noted here, the 
information about the liquidation of the Warsaw ghetto and the mass killing of 
Jews arrived before Karski did and was being publicised whilst Karski was in Gi-
braltar and, later, in British custody in London. Rather, Karski’s presence in Lon-
don may have added some momentum to the effort of the Polish Government 
and Jewish representatives to persuade the Allied powers to issue a declaration 
condemning Nazi atrocities against Jews39. Karski was able to provide details, an-
swer questions in an authoritative way and advise his interlocutors of what he 
had witnessed.

Karski was released from British custody on November 28, after the State De-
partment had authorised the dissemination of information from the Riegner Tele-
gram, and he therefore entered a discursive environment in which it was possible to 
talk about the Nazi genocidal programme against Jews. Couriers who arrived later 
found that their news about the Holocaust was not particularly welcome and hence 
not published in the mainstream British press.

In relation to Auschwitz, Jan Karski remains enigmatic. Although there is no 
evidence that Karski spoke or wrote about the mass killing of Jews at the camp, it 
remains a possibility that he did so. British information management may have in-
sisted that this new information be marginalised. Bartoszewski’s 2005 evocation 
of Jan Karski in relation to Auschwitz is therefore problematic. It signals the diffi-
culty of talking about the Holocaust in an era in which Auschwitz has become the 
symbol of that genocide. But the Holocaust was not just Auschwitz; Nazi colonial 
racism resulted in hundreds of thousands of Jewish deaths in ghettos through star-
vation and disease. Death through labour was also part of the Nazi genocide. Jews 

39 The Polish National Council had called on the Allies to condemn the German extermination policy 
on November 27, 1942. Frank Savery advised his Foreign Office colleague, Frank Roberts, on De-
cember 3, 1942, that he was not convinced by the news about Bełżec. See NA.FO 371/31097 (191) 
Savery to Roberts December 3, 1942. Karski’s meeting with Anthony Eden on February 4, 1943, re-
sulted in Eden advising the War Cabinet that „the entire population of Warsaw, including the rem-
nants of the Jews, is united in their hatred for, and resistance to, the Germans”; NA FO 371/34550 
Memo: Eden to War Cabinet February 17, 1943. Jan Nowak argued in 2001 that „United Kingdom 
and United States officialdom for a long time preferred to pretend that they were not aware of the 
scale of the Holocaust. That is why in all the internal reports based on the testimony of Jan Karski, 
and a year later based on my account, the information provided by us on the genocide of the Jews 
was removed”. See J. Ciechanowski, Reports on the Holocaust, in: Intelligence Co-operation between 
Poland and Great Britain during World War II: v. 1: The Report of the Anglo-Polish Historical Com-
mittee, ed. T. Stirling, D. Nałęcz, T. Dubicki, London, 2005, p. 535–546.
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were killed on a mass scale through open air shootings, through deportations, and 
through death camps. It was only in 1943, and in the spring of 1944 with the de-
portations of Hungarian Jews, that Auschwitz became the centre of the Nazi plan to 
exterminate European Jewry.

The evocation of Karski also signals the ongoing tension in coming to under-
stand different Polish and Jewish memories of the period of the Second World War. 
Bartoszewski distinguished himself through his work with Żegota, which sought to 
provide aid and shelter to Jews. Other Poles did not, and some, as work by Barbara 
Engelking amongst others has demonstrated, engaged in their own private wars 
against Jews40.

If Bartoszewski’s speech is understood as an attempt to bridge different Polish 
and Jewish memories, the mention of Karski can be seen to make a broader point 
about (some) Polish actions during the Holocaust. Seen in this light, Bartoszewski 
is on firmer ground. In communicating news of the Holocaust to the Western Al-
lies, Karski was part of a significant underground structure which continuously 
gathered and sent data west via radio and via couriers. The success of disseminat-
ing some of the news about the Holocaust in November and December of 1942 was 
not repeated later in the war, not because information was withheld by the Polish 
Government, as has been thought by numerous scholars, but because the Western 
Allies censored the news about atrocities in general and the mass killing of Jews in 
particular.

In the broad context of the Western Allies’ choreography of news of the Holo-
caust, Karski’s arrival in London was well-timed. The endorsement of the veracity 
of the Riegner telegram by the United States’s State Department changed the dis-
cursive environment in which news of the Holocaust was received, and opened a 
brief period for Jewish and Polish representatives to speak fairly freely about what 
was happening to Jews in occupied Europe. Karski’s eyewitness testimony may have 
added urgency to the campaign for an Allied Declaration to condemn the Nazi 
genocide, though pressure for a Declaration was building prior to Karski’s release 
from British custody. This objective was achieved with the UN Declaration of De-
cember 17, 1942, but other demands, such as retaliation, were not. By early 1943, 
news of the Holocaust was once more being marginalised or not reported in the 
Allied press.

40 B. Engelking, Jest taki piękny słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 
1942–1945, Warszawa, 2011.
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jan karSki, auSchwitz i wiadOMOści O hOLOkauście
streszczenie

Autor artykułu przebadał materiały archiwalne, by ustalić, jakie dowody istnieją na po-
parcie twierdzenia, że rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych zostały po-

informowane o tym, co działo się w Auschwitz-Birkenau, w wyniku misji Jana Karskiego 
z 1942 roku. Twierdzenie to, zawarte w wystąpieniu polskiego ministra spraw zagranicz-
nych Władysława Bartoszewskiego w 2005 roku, podczas obchodów 60. rocznicy wyzwo-
lenia Auschwitz, sugeruje, że Jan Karski poinformował zachodnich aliantów o wywożeniu 
i zagazowywaniu Żydów z Europy w Auschwitz wiosną i latem 1942 roku. Autor artyku-
łu stwierdza, że nie znaleziono żadnych twardych, dokumentalnych dowodów na to, aby 
Karski mówił o masowym mordowaniu Żydów w 1942 czy 1943 roku. Możliwe jednak, że 
poinformował ważnych urzędników służb wywiadowczych oraz propagandowych o sys-
tematycznym mordowaniu Żydów w Auschwitz, nie zostawiając śladów w dokumentacji. 
Dostępne materiały źródłowe pokazują kilka różniących się od siebie i sprzecznych inter-
pretacji działań Karskiego w sprawie Auschwitz. Zdaniem autora, w sprawie rozpowszech-
niania wiadomości o Auschwitz Karski pozostaje postacią enigmatyczną. Kwestia tego, 
czy Karski poinformował zachodnich aliantów o tym, co działo się w Auschwitz-Birkenau, 
jest nie tylko interesująca z historycznego punktu widzenia; dotyczy również tego, jak Ho-
lokaust jest pamiętany oraz jakiego rodzaju miejsca i wydarzenia są w tym upamiętnianiu 
uprzywilejowane.

Słowa klucze: Jan Karski, Władysław Bartoszewski, Auschwitz, Holokaust
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SzkOła MłOdSzych OchOtniczek 
– SzLaki eMigracyjne hanny BrOnceL

Szkoła Junaczek, późniejsza Szkoła Młodszych Ochotniczek (SMO) została ofi-
cjalnie założona 20 maja 1942 roku rozkazem Dowódcy Polskich Sił Zbrojnych, 

l.dz. 6344 w Jangi Jul (teren dzisiejszego Uzbekistanu), aczkolwiek za dzień jej po-
wstania podaje się także datę 30 marca, kiedy to do Karkin-Batasz, położonego 
niedaleko Guzaru przyjechały cztery pierwsze junaczki. Celem szkoły było zaopie-
kowanie się polską młodzieżą żeńską pod względem moralnym, ułatwienie jej uzu-
pełnienia swej wiedzy i danie wykształcenia w zakresie szkoły powszechnej i średniej1.

Szkoła funkcjonowała przez sześć lat, a podczas okresu jej istnienia można wy-
różnić cztery etapy, związane z miejscem pobytu:
1. 30 marca do sierpnia 1942 roku, pobyt w ZSRR;
2. 25 sierpnia 1942 – 1 stycznia 1944 od przekroczenia granicy ZSRR do dnia, kiedy 

sytuacja szkoły uległa stabilizacji w Nazarecie;
3. 1 stycznia 1944 – 25 lipca 1947, okres pobytu w Nazarecie;
4. 6 sierpnia 1947 – 15 kwietnia 1948, od dnia przybycia do Anglii do momentu 

rozwiązania szkoły.
W niniejszym artykule autorka porusza i omawia trzy pierwsze etapy – począw-

szy od pobytu w ZSRR, aż do momentu powstania SMO w Palestynie. Pierwszy 
z nich, trwający zaledwie kilka miesięcy, należał zdecydowanie do najcięższych. 
Karkin-Batasz, w dosłownym tłumaczeniu ‘Dolina Śmierci’ – bezkresny step wokoło 
szeroko rozrzuconej wsi uzbeckiej, składającej się z glinianych, na wpół rozwalonych 

1 SMO. Książka pamiątkowa Szkół Młodszych Ochotniczek, Londyn, [1972], s. 19.
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chałup, zamieszkałych przez Uzbeków, olbrzymie stada baranów, kilka osiołków, 
a w półkilometrowej odległości kilkanaście „urokliwych” drzewek (dzikie morele)2. 
Liczba dziewcząt wysyłanych tu z punktów zbornych rosła z dnia na dzień, osiąga-
jąc ostatecznie 1036. Atmosferę i obraz szkoły najlepiej oddają słowa Stefanii Dą-
browskiej, która prowadziła kronikę szkolną:

Dziewczęta przyjeżdżały z kołchozów w opłakanym stanie zdrowia i czystości. Zagłodzone, 
ledwo trzymające się na nogach, w jednej sukienczynie, nieraz bez bielizny, w obdartych łap-
ciach, bose. Brudne, zawszone, apatyczne. Zaczęły zdarzać się coraz częściej wypadki tyfusu 
plamistego, czerwonki, biegunki, pelagry, awitaminozy. […] Przed ambulatorium wystawa-
ły ogonki. Izba Chorych była przepełniona. Dziewczęta leżały ciasno na podłodze, jedna koło 
drugiej, a że miejsca w Izbie Chorych wkrótce zabrakło, poukładano chore na piasku podwó-
rza; nad chorymi unosiły się roje much roznosząc zarazę. […] Trupy układano w otwartej 
bez dachu kibitce, gdzie leżały nieraz przez całą dobę. Działało to fatalnie na młodzież. Trze-
ba było wciąż zwalczać kompletny upadek na duchu i załamanie psychiczne. […] Grobowa 
cisza panowała wszędzie. Apatyczne, blade leżały dziewczynki w namiotach i kibitkach, jak 
gdyby oczekując już tylko śmierci3.

Lekarz garnizonowy w Karkin-Batasz w swoim sprawozdaniu zanotował, iż 
dzieci przybywające tu na przełomie maja i czerwca wyglądały jak chodzące ko-
ściotrupy, które to rozbiegały się, wyławiając ze śmieci odpadki jadalne4. Przybywa-
jące z różnych stron dziewczęta, bardzo często bliskie śmierci, samotne – niemają-
ce rodziców ani opiekunów, bez żadnych dokumentów, przyjeżdżały, aby uczyć się 
w polskiej szkole, aby być wśród swoich, aby szukać schronienia i bezpieczeństwa.

Warunki nauczania były fatalne, lekcje odbywały się jedynie w formie poga-
danek. Oprócz jednego egzemplarza Pana Tadeusza i kilkunastu numerów „Orła 
Białego” nie było żadnych podręczników. Jedna z pierwszych nauczycielek – mgr 
Wacława Całowa zrobiła spis junaczek, ułożyła plan zajęć i wprowadziła podział 
na klasy. Z początkiem maja została mianowana komendantką szkoły, a po niej 
funkcję tę przejęła i pełniła aż do momentu rozwiązania szkoły mgr Teodora Sy-
chowska.

Rozdzielnik pomocy szkolnych Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych 9500/III 
Wyszk. – w okresie od kwietnia do połowy lipca przyznał szkole na stan ponad 800 
uczennic: 50 ołówków, 1 paczkę kredy, 15 notesów, 5 gwizdków, 2 księgi-zeszyty, 
2 piłki uszate, 1 siatkę i 8 piłek do palanta5. Mimo chorób, cierpienia i ogólnej bez-
nadziei uczennice zorganizowały obchody Konstytucji 3 maja, miesiąc później 

2 S. Dąbrowska, Karkin-Batasz, w: SMO. Książka pamiątkowa…, s. 70.
3 Tamże, s. 71.
4 J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w latach 1939–1986, Londyn, 1990, s. 104–105.
5 M. Radomska, Szkoła Junaczek i Szkoły Młodszych Ochotniczek w Armii Polskiej na Wschodzie, w: 

Przez burze pod wiatr. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, 
red. T. Zaniewska, Białystok, 2001, s. 201–202; A. Dąbrowska, Z dziejów S.M.O., „Junak”, 1944, nr 6 
(16), s. 21. „Junak” – miesięcznik dla młodszych ochotniczek i junaków na Środkowym Wschodzie, 
pierwszy numer został wydany 15 marca 1943 r.
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ognisko ze śpiewem i recytacją wierszy; a w dniu św. Władysława – 27 czerwca, ko-
lejne ognisko – tym razem

ku czci trzech solenizantów, prezydenta W. Raczkiewicza, Naczelnego Wodza W. Sikorskie-
go i Wodza Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR W. Andersa6. Od pierwszej chwili utworzenia szko-
ły dzieci z dziwnym, niespotykanym zapałem garnęły się do nauki; to dawało im zapomnienie 
przeżytych cierpień, odrywało myśl od chorób i było najlepszym ratunkiem na psychozę, która 
wytworzyła się w Dolinie Śmierci. Nauczycielstwo z pełnym zaparciem się siebie pracowało 
całym sercem i duszą7.

Szkoła nie była jednak w stanie pomieścić tak dużej liczby dziewcząt. Nie było 
żadnego stałego miejsca, budynku, w którym mogłyby odbywać się lekcje, a za-
miast tego był odległy o 1 km od miejsca zakwaterowania sad, w którym rosło parę 
drzew – właśnie tyle, ile było klas – pod każdym siadała nauczycielka z gromadą swo-
ich dzieci i uczyła8. Temperatura w maju nie spadała poniżej 70°C, a step zmienił się 
w piaszczystą pustynię z jedną, niemalże całkowicie wyschniętą studnią, dostarcza-
jącą zaledwie 10 wiader wody dziennie9. W związku z szerzącą się epidemią i cho-
robami zmiana miejsca szkoły stała się koniecznością. Komendantka szkoły Teodo-
ra Sychowska wraz z dowódcą organizacji, pułkownikiem Leonem Kocem, znalazła 
dla części dziewcząt – tych najsłabszych i najbardziej potrzebujących ratunku, nowe 
miejsce – na terenie zajmowanym przez łączność, w mieście Guzar. Znalazły się tam 
274 junaczki10. Pozostałe dziewczęta zostały przyjęte przez generała Michała Toka-
rzewskiego do 6. Dywizji Piechoty do Kitabu, gdzie opiekę nad nimi objęła mgr Wa-
cława Całowa. W ten sposób obóz junaczek w Dolinie Śmierci został całkowicie zli-
kwidowany. Na terenach ZSRR zmarło 121 junaczek i 156 junaków11.

Rozpoczął się drugi etap. 28 sierpnia 1942 roku obydwie grupy, wraz z oddzia-
łami, do których były przydzielone, poprzez Krasnowodsk i Morze Kaspijskie wy-
jechały do znajdującej się na terenie Iranu Pahlevi.

Obładowane ekwipunkiem ponad siły z dziwnym uczuciem niedowierzania ładowałyśmy 
się do pociągu, który zawiózł nas do Krasnowodska. Niektóre z nas spotkały tu rodziny czeka-
jące już na statek. Cieszyły się. Inne zasmucone, ale z nadzieją, że spotkają swoich może dalej, 
za granicą… Wszystkie jesteśmy zmęczone podróżą, piaskiem i oczekiwaniem, ale sił doda-
je świadomość, że tam za wodą jest już wolność, inne życie. Gdy statek ruszył, z oczu płynęły 
gorące łzy wdzięczności i podzięki Bogu za tę wielką chwilę wydostania się z nieludzkiej zie-
mi. Żegnałyśmy cichym westchnieniem tych, którzy na zawsze w tej ziemi zostali, a było ich 
wielu12.

6 M. Radomska, Szkoła Junaczek i Szkoły Młodszych Ochotniczek…, Aneks 1: Spis imprez w Szkole 
Młodszych Ochotniczek, s. 214.

7 M. Kościałkowska, Dziwna szkoła, „Junak”, 1944, nr 6 (16), s. 4. 
8 Tamże.
9 J. Czapski, Na nieludzkiej ziemi, Londyn, 1969, s. 271.
10 M. Radomska, Szkoła Junaczek i Szkoły Młodszych Ochotniczek…, s. 206.
11 P. Żaroń, Wykaz cmentarzy i zmarłych żołnierzy, junaków Armii Polskiej w ZSRR i Iranie w latach 

1941–1942, Toruń, 2004, s. 34–35.
12 M. Hendel-Domańska, Byłam jedną z pierwszych, w: SMO. Książka pamiątkowa…, s. 76.
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Po wyokrętowaniu 2 września w Pahlevi młodsze junaczki z grupy kitabskiej 
połączyły się z grupą guzarską, a opiekę nad całością przejęła komendantka Teo-
dora Zofia Sychowska. 8 września dołączyła także szkoła z Wrewska, licząca 27413 
dziewczęta. W tym czasie stan szkoły wynosił 1012 osób: 929 junaczek i 83 ochot-
niczki PSK kadry14. Podaje się także, że spośród osób cywilnych liczba dzieci i mło-
dzieży, poniżej 18. roku życia, ewakuowanych do Iranu, wynosiła około 20 tysięcy 
– czyli blisko ponad połowę wszystkich cywilów15. Niektóre z nich pojechały dro-
gą lądową wprost do Indii, natomiast Szkoła Junaczek – na czele z komendantką, 
2 października 1942 roku wyruszyła z Pahlevi do Teheranu, gdzie nastąpiła jej za-
sadnicza reorganizacja. Junaczki podzielono na dwie grupy. Grupa A, obejmowała 
starsze roczniki, które poprzez Irak wyjechały do Palestyny w liczbie 309 dziewcząt. 
Grupa B, obejmująca młodsze roczniki, jako grupa cywilna, licząca 245 junaczek, 
została oddana pod opiekę Delegatury Ministerstwa Opieki Społecznej i wyjechała 
do Isfahanu (Iran). Około 320 junaczek wróciło do odnalezionych w Iranie rodzi-
ców, 13 zostało w szpitalu, 17 odeszło do cywila ze względu na przekroczony wiek, 
a 25 wstąpiło do Pomocniczej Służby Kobiet.

Po przyjeździe do Palestyny Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie, rozka-
zem l.dz. 1060/I z 5 listopada 1942 roku, zmieniło nazwę Szkoła Junaczek na Szkoła 
Młodszych Ochotniczek i jako zespół szkół podporządkowano Dowództwu Jedno-
stek Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie. Szkoła była oparta na struktu-
rze wojskowej i dziewczęta umundurowano jak ochotniczki z Pomocniczej Służby 
Kobiet16.

Wędrując przez Iran, Irak i Jordanię, szkoła znalazła w końcu swoją siedzibę 
w Palestynie. W ciągu jednego roku, szukając odpowiednich warunków, aż czte-
ry razy zmieniała swoje miejsca postoju. Przeszła przez Gederę, potem Rehowoth, 
Quastine i Jenin, ostatecznie 1 stycznia 1944 roku docierając do Nazaretu, gdzie jej 
siedzibą stał się gmach klasztoru ojców franciszkanów.

W końcu listopada 1942 roku zostały zarządzone przez Dyrekcję Nauk Do-
wództwa Szkół Junaków formalne egzaminy wstępne do poszczególnych klas oraz 
utworzono następujące szkoły:
1. Gimnazjum i Liceum Młodszych Ochotniczek Pomocniczej Służby Kobiet;
2. Szkoła Powszechna;

13 Inne źródło: A. Dąbrowska, Z dziejów S.M.O.…, s. 21 podaje liczbę 233 dziewcząt.
14 Powstanie i organizacja szkoły, na podstawie sprawozdania dyr. Marii Kościałkowskiej i Kroniki 

Szkolnej, złożonych w Archiwum Wojska Polskiego w Instytucie Generała Sikorskiego w Londynie, 
w: SMO. Książka pamiątkowa…, s. 20; A. Dąbrowska, Z dziejów S.M.O.…, s. 21.

15 J. Wróbel, Rozproszeni po świecie. Polskie dzieci w osiedlach na Bliskim i Środkowym Wschodzie, 
w Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii, w: Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939–1950, red. 
J. Wróbel, J. Żelazko, Warszawa, 2008, s. 73–74.

16 Pomocnicza Służba Kobiet to formacja wojskowa, powołana z inicjatywy gen. Władysława Ander-
sa powstała pod koniec 1941 r. podczas tworzenia Polskich Sił Zbrojnych na terenie ZSRR. Nabór 
do PSK odbywał się ochotniczo, a do punktów zbornych przybywały kobiety zwolnione z łagrów, 
obozów pracy i kołchozów. Do ich zadań należało: opatrywanie rannych, obsługa szpitali i kuchni, 
praca w szkołach dla sierot wojennych, a także w sekretariacie, sztabach oraz świetlicach.
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3. Jednoroczny Kurs Spółdzielczo-Handlowy, który to z biegiem czasu przekształcił 
się w Liceum Kupieckie (formalnie zatwierdzone we wrześniu 1943 r.);

4. Liceum Pedagogiczne;
5. Drugie Gimnazjum Ogólnokształcące;
6. Liceum Administracyjno-Handlowe.

Wszystkie te placówki były odpowiednikiem szkół kadeckich w kraju i posia-
dały pełne prawa szkół państwowych. Wszystkie razem tworzyły całość: Szkołę 
Młodszych Ochotniczek. Nauczyciele pracujący w SMO posiadali pełne kwalifi-
kacje zarówno zawodowe, jak i pedagogiczne. Pierwsza matura pisemna odbyła się 
w dniach 14–16 lipca, ustna 26–30 lipca 1943 roku, a uroczyste wręczenie świa-
dectw i pożegnanie maturzystek 2 sierpnia. Wszystkie maturzystki otrzymały 
od szkoły krzyżyki jerozolimskie, a od YMCA pamiątkowe bransoletki17. 18 dziew-
cząt zdało pozytywnie egzamin, którego poziom dr Łukasz Kurdybacha ocenił jako 
więcej niż dobry18.

Druga matura w SMO także okazała się dużym sukcesem: 48 młodych dziew-
cząt uzyskało świadectwo dojrzałości (dwie z wyróżnieniem, 33 z oceną bardzo 
dobrą i dobrą, 13 z wynikiem zadowalającym). Dla nas obserwacja tych młodych 
dziewcząt stała się źródłem wiary w polską młodzież. Widziałyśmy w nich idealizm, 
któregośmy już nie oczekiwały, gorącą wiarę, zapał, czystość serc, miłość do domu ro-
dzinnego i Kraju19.

Ta właśnie wiara sprawiła, iż Hanna Broncel, profesorka w Szkole Młodszych 
Ochotniczek do końca swojej aktywności zawodowej pozostała Nauczycielem. 

Nauczycielem w pełnym tego słowa znaczeniu, Nauczycielem pisanym przez wiel-
kie N – sumiennie i uczciwie wypełniającym powołanie, jak i doskonale rozumie-
jącym swoje obowiązki oraz zadania. W wypowiedzi jednej z jej uczennic możemy 
przeczytać:

U pani Bronclowej uczyłyśmy się głównie z notatek robionych podczas jej nadzwyczaj su-
miennie przygotowanych lekcji. Historia trzymała się mocno ziemi, konsekwentnie ubierając 
się w fakty. Widziałyśmy historię narastającą, jedne wypadki wypływające z drugich. Trzeba 
było nie tylko umieć, jak pacierz, wszystkie daty, ale równie dobrze trzeba było umieć myśleć. 
Nigdy nie było wiadomo, o co zaczepi pani Bronclowa, co z tym każe skonfrontować, jakie wy-
prowadzić wnioski20.

Hanna Broncel urodziła się 9 stycznia 1912 roku w Warszawie21 jako najstarsza 
córka Franciszka i Janiny Kwiecińskich. Miała trójkę rodzeństwa: Marię, Jana i Zo-

17 Pierwsza matura, „Junak”, 1943, nr 6–7, s. 13.
18 H. Broncel, Oj, matura… Pierwsze matury w SMO, w: SMO. Książka pamiątkowa…, s. 140.
19 Tamże.
20 Z. Rymarska-Kosińska, Profesor Madej i Profesorka Bronclowa, w: SMO. Książka pamiątkowa…, 

s. 228.
21 Na podstawie nekrologu zamieszczonego w „Tygodniu Polskim”, 4 IX 2004.
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fię. Jej ojciec był dziennikarzem, publicystą, członkiem władz naczelnych Stronnic-
twa Pracy, krajowych władz podziemnych w latach 1939–1942. Został rozstrzelany 
przez Niemców w Magdalence w 1942 roku wraz z córką Zofią – łączniczką Ar-
mii Krajowej. Jest pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie wraz z córką i zmarłą już po wojnie żoną. Przed rozpoczęciem wojny 
mieszkali na ulicy Hożej w Warszawie, żyjąc bardzo skromnie – z jednej pensji ojca 
utrzymując całą siedmioosobową rodzinę (wychowywali jeszcze jedną osieroconą 
dziewczynkę).

W mieszkaniu tym spotykali się działacze partyjni i dziennikarze, których roz-
mowy i dyskusje bardzo Hannę interesowały i bez wątpienia miały bardzo duży 
wpływ na jej późniejszy wybór kierunku studiów22. Po uzyskaniu matury na pensji 
dla panien przy ul. Wiejskiej ukończyła historię na Uniwersytecie Warszawskim, 
gdzie również poznała swojego przyszłego męża Zdzisława23. Do momentu rozpo-
częcia wojny była nauczycielką historii w warszawskim gimnazjum.

W roku 1939, tuż po wybuchu wojny Zdzisław musiał uciekać z Warszawy, po-
nieważ jako redaktor naczelny „Wieczoru Warszawskiego” był odpowiedzialny 
za „obraźliwe” artykuły o Hitlerze i groziło mu natychmiastowe aresztowanie. Jesz-
cze przed wojną, na wniosek ambasady niemieckiej, był oskarżony za podobne 
artykuły i skazany na wyrok z zawieszeniem na dwa lata. Nie dostał przydziału 
do wojska, gdyż nie widział na jedno oko, dostał się natomiast do czołówki filmo-
wej, która wyszła z Warszawy, aby filmować działania wojska i została zbombar-
dowana. Zdzisław jakimś cudem ocalał i przedostał się do Wilna, przesłał Han-

22 M. Grudzień, Wspomnienia siostrzenicy Hanny Broncel, rękopis sporządzony na prośbę autorki 
artykułu, kwiecień 2014, s. 1.

23 Zdzisław Broncel, ur. 14 kwietnia 1909 r. w Warszawie, syn Apolinarego Broncla i Ireny z Buko-
wieckich. Ukończył Gimnazjum im. Stanisława Staszica oraz polonistykę na Uniwersytecie War-
szawskim i Wyższą Szkołę Dziennikarstwa. Debiutował w 1928 r. wierszami pt. Noc i Przebudzenie 
ogłoszonymi w czasopiśmie „Iskry” (nr 30). Felietonista radiowy, krytyk teatralny, filmowy i książ-
kowy. Po wybuchu wojny znalazł się w Wilnie, gdzie współpracował z Teatrem Polskim na Pohu-
lance, aż do momentu aresztowania w czerwcu 1941 r. Wywieziony do ZSRR przez ponad pół roku 
pracował przy wyrębie drzew. Po wyjściu z łagru wstąpił do Armii gen. Andersa. Pisał i drukował 
w prasie wojskowej i cywilnej, był współredaktorem pisma „W Drodze”. Publikował swoje wiersze 
na łamach takich czasopism, jak „Ku Wolnej Polsce” (1942), „Kurier Polski w Bagdadzie” (1943), 
„Gazeta Polska” (1943–1944), „Orzeł Biały” (1943–1944). Od 1946 r. mieszkał w Londynie, gdzie 
rozpoczął współpracę z wieloma czasopismami emigracyjnymi, w których publikował fragmenty 
prozy, recenzje oraz artykuły o tematyce literackiej, filmowej i teatralnej, m.in. w „Poradniku Kultu-
ralno-Oświatowym” (1952–1955), „Wiadomościach” (1952–1973), dodatku tygodniowym „Ostat-
nich Wiadomości”, Mannheim (1954–1955), paryskiej „Kulturze” (1953–1959). W 1954 r. otrzymał 
nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Swoje liczne artykuły, wiersze, prozę, tłumaczenia 
poezji angielskiej ogłaszał na łamach „Tygodnia Polskiego” (1973–1984). Współpracował z sekcją 
polską radia BBC jako autor licznych adaptacji radiowych. Był współzałożycielem Klubu Piątego 
Koła i członkiem honorowym Związku Artystów Scen Polskich za Granicą. Zmarł 7 grudnia 1998 
r.; na podstawie noty biograficznej autorstwa Ireny Delmar, zamieszczonej na ulotce Związku Ar-
tystów Scen Polskich za Granicą (ZASC), promującej Spektakl Ballady Dokumentalnej: „Zdzisław 
Broncel – człowiek dwóch epok”, w reż. Jerzego Tuszewskiego, Londyn, 1999.
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1. Hanna Broncel (trzecia od lewej) z rodzeństwem; zdjęcie z prywatnej kolekcji Marii Gru-
dzień, siostrzenicy zamieszkałej w Polsce

nie wiadomość i ta po ośmiu dniach dramatycznych przeżyć zdołała przedrzeć się 
przez dwie granice i do niego dołączyć 26 lub 27 listopada 1939 roku24.

14 czerwca 1941 roku, po wkroczeniu Rosjan, zostali wysłani do łagrów25: Zdzi-
sław do lasów uralskich, Hanna do Uzbekistanu.

Zostałam wywieziona na Sofchoz i tam byłam robotnicą rolną pracującą na polu. Pierw-
sza robota polegała na wyrywaniu chwastów z pola pszenicznego. Może się to wydawać tro-
chę absurdalne i na pewno takim było. Potem robiłam klepisko, musiałam wywozić ziemię 
w taczkach. Potem już było bardzo dobrze, zostałam przeniesiona do pracy przy koszeniu siana 
– w ten sposób przepracowałam całe lato i jesień26. 

Obydwoje też (nic o sobie nie wiedząc) wstąpili w 1942 roku do tworzącej się 
w Rosji Sowieckiej Armii gen. Andersa. Zdzisław Broncel został korespondentem 
wojennym w Jerozolimie, a Hanna już w stopniu porucznika nauczycielką historii 
w utworzonej przez Armię Andersa Szkole Młodszych Ochotniczek (SMO) w Pa-
lestynie. Z tego właśnie okresu swoimi wspomnieniami podzieliła się Waleria Sa-
wicka-Luro, która poznała Hannę Broncel jeszcze w Rosji (Walijka – tak nazywała 
ją Hanna Broncel): 

24 Hanna Broncel, notatki prywatne – rękopis udostępniony na prośbę autorki artykułu przez Julitę 
Troc-Kapuścińską.

25 Tamże.
26 H. Broncel, SMO. Egzamin dojrzałości. Przedmiot: życie, wywiad z Hanną Broncel zarejestrowany 

na kasecie VHS, przeprowadzony w Londynie, [2003], scenariusz i reżyseria: Barbara Furmano-
wicz.
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Po opuszczeniu w sierpniu Rosji i bardzo krótkim pobycie w Persji, nasz 23. Pułk rozbił na-
mioty na ziemi irackiej w pobliżu Khanekinu, gdzie spędziliśmy parę miesięcy, mieszkając 
w tym samym namiocie. I tutaj dopiero zawiązała się prawdziwa przyjaźń, która przetrwała 
przeszło pół wieku. […] Byłyśmy szczęśliwe, pozostawiwszy koszmar sowiecki za sobą27.

Hanna Broncel, pracując jako świetliczanka, była odpowiedzialna za prowadze-
nie dziennika informacyjnego dla żołnierzy, a także za przekazywanie aktualnych 
wiadomości, otrzymywanych z kwatery głównej Dywizji. Żołnierze poszukiwali 
swych rodzin i najbliższych, więc należało użyć wszelkich możliwych sposobów, 
aby pomóc im na nowo nawiązać zerwane kontakty28. Pani Hanka martwiła się tyl-
ko o zagubionego gdzieś po drodze męża Zdzisława, ale zawsze była optymistką, wie-
rząc, że w końcu Go odnajdzie29.

Doskonale rozumiała i wcielała w życie słowa Ignacego Bobrowskiego, który to, 
zwracając się do młodych, w pierwszym numerze „Junaka” napisał:

Przypominam Wam, że jesteście tutaj w szczęśliwych warunkach, pozwalających na peł-
ną realizację wszelkich zamierzeń. To też ze szkół Waszych, największych dziś szkół polskich 

27 W. Sawicka-Luro, Ś.P. Hanna Broncel – wspomnienia, maszynopis autorki.
28 W. Sawicka, Spotkania, „Nowy Czas”, 2010, nr 3 (139), s. 17.
29 W. Sawicka-Luro, Ś.P. Hanna Broncel – wspomnienia, maszynopis autorki.

2. Hanna Broncel (po prawej) ze swoją matką; zdjęcie z prywatnej kolekcji Marii Grudzień, 
siostrzenicy zamieszkałej w Polsce
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w świecie, wynieść musicie jak najwięcej korzyści pod każdym względem. Od Was to zależy, 
od tego, czy dobrze rozumiejąc swe zadania i obowiązki, z zapałem współdziałać będziecie 
z wychowawcami. Pamiętajcie o słowach, wypowiedzianych przez naszego kochanego genera-
ła Andersa, że – „kadet jest synonimem uczciwości, dzielności i honoru”. Rozszerzam to poję-
cie na wszystkie szkoły junackie. Sądzę też, że i Pan generał Anders odnosi swe słowa do każ-
dego junaka i junaczki30.

Przygotowywała do matury setki młodych dziewcząt, które wraz z nią znala-
zły się w wojsku. Tam też, na Bliskim Wschodzie, odnaleźli się. Zdzisław publiko-
wał w gazetach swe wiersze i choć dzieliły ich setki kilometrów to lata 1942–1945 
– jak wspominała – były najszczęśliwsze w jej życiu. Korespondencja pomiędzy 
nimi i zdjęcia z tego okresu były starannie zapakowane w domu państwa Bronc-
lów w Londynie z przykazaniem, aby po śmierci wszystko to spalić. Hanna sama 
nigdy tego nie zrobiła, gdyż lubiła je czytać, a zdjęcia oglądać do samego końca. 
Do zniszczenia tego wszystkiego upoważniła swoją siostrzenicę, Marię Grudzień, 
która uszanowała jej wolę31.

Fascynowała wielu panów – oficerów, nie omijając naszego dowódcy. Była pełna humoru, 
Jej dowcip ze szczyptą sarkazmu był Jej powabem, a dołeczek w policzku przy uśmiechu do-

30 I. Bobrowski, Drogie dziewczęta, Kochani chłopcy!, „Junak”, 1943, nr 1, s. 4.
31 M. Grudzień, Wspomnienia siostrzenicy Hanny Broncel, rękopis sporządzony na prośbę autorki 

artykułu, kwiecień 2014, s. 2.

3. Hanna Broncel; zdjęcie z kolek-
cji rodzinnej Julity Troc-Kapu-
ścińskiej
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dawał szczególnego uroku. Do dziś pamiętam Jej zgrabną sylwetkę z fantazyjnie nałożoną fu-
rażerką na puszystych włosach, idącą z charakterystycznie odchyloną dłonią prawej ręki32.

Jedynie jednak mąż Zdzisław był pasją i miłością jej życia.
Zapytana o to, czego nauczyła się poprzez pobyt w tych szkołach, odpowiedziała:

Radości z pracy na pierwszym miejscu; umiejętności kontaktu z różnymi ludźmi w różnych 
warunkach; godzenia się z tym, czego nie można osiągnąć. Miałam tendencje do dużego wy-
magania, musiałam się nauczyć ograniczać trochę swoje wymagania – nie zawsze się to uda-
wało. Uchodziłam za nauczycielkę surową, bo mnie się wydawało, że w tych warunkach trze-
ba dać tej młodzieży jak najwięcej33.

Hanna Broncel była oddana szkole całym sercem i całą duszą. Nawet po jej roz-
wiązaniu nadal interesowała się losami swoich byłych uczennic, które dość często 
ją odwiedzały indywidualnie bądź w małych grupach, a ona zawsze chętnie je wi-
działa. Dawna profesorka, przed którą czuły wielki respekt, stała się teraz przyja-
ciółką oraz powierniczką wielu spraw. Do końca bardzo sprawna intelektualnie:

Podziwiałyśmy bystrość jej umysłu, wszechstronność zainteresowań i do pozazdroszczenia 
pamięć. Pamiętała każdą z nas z tamtych lat szkolnych, wypytywała o nasze losy, nasze rodzi-

32 W. Sawicka-Luro, Ś.P. Hanna Broncel – wspomnienia, maszynopis autorki.
33 H. Broncel, SMO. Egzamin dojrzałości. Przedmiot: życie, wywiad z Hanną Broncel…

4. Od lewej: H. Broncel, H. Luro, W. Cybulska, p. Kama, Irak, 1943 r.; zdjęcie z prywatnej 
kolekcji Walerii Sawickiej-Luro
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ny, dzieci i wnuki. Zawsze serdeczna i wdzięczna za pamięć. Do końca, pomimo niedomagań 
fizycznych zachowała pogodę ducha34.

Od samego początku istnienia Związku byłych uczennic Szkoły Młodszych 
Ochotniczek (1976 rok) Hanna Broncel brała czynny udział w jego życiu i pracy. 
Była członkiem Sądu Koleżeńskiego, z wielkim zaangażowaniem i sumiennością 
wykonując swoje zadania, obecna na każdym Walnym Zebraniu, święcie szkoły 
i innych uroczystościach. Często i chętnie zabierała głos, służyła radą, pomocą 
oraz swoim doświadczeniem.

W 1946 roku Bronclowie przyjechali i osiedlili się w Londynie. Początkowo 
mieszkali w Domu Pisarza wraz z Teresą Błażyńską-Nowakowską i jej mężem Ta-
deuszem Nowakowskim. Teresa Błażyńska-Nowakowska wspominając swoją przy-
jaciółkę, Hannę Broncel, mówi o jej niesamowitym intelekcie i błyskotliwości. 
Hanna była osobą niezwykle oczytaną, doskonale znała język angielski, jej mąż tak-
że, co zresztą było ewenementem w tamtych czasach. Udzielała nawet korepetycji 
z języka angielskiego. W końcu postanowili kupić własny dom, w którym przez całe 
lata wynajmowali pokoje studentom i dzięki temu mogli spłacać kredyt. Dom ten 
był miejscem licznych spotkań literatów i aktorów – zarówno z Polski, jak i emigra-
cyjnych. Pani Hanna aż do emerytury była nauczycielką. Przez cały czas wspoma-
gała również swojego męża w pracy krytyka teatralnego, poety i publicysty. Hanna 
swym intelektem i błyskotliwością przewyższała męża, aczkolwiek zawsze pozosta-

34 Wspomnienie o śp. Profesorce Hannie Broncel, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 234, s. 9.

5. Hanna Broncel; zdjęcie z kolekcji Julity Troc-Kapuścińskiej

SZKOŁA MŁODSZYCH OCHOTNICZEK…



112

6. Hanna i Zdzisław Bronclowie; zdjęcie z kolekcji Julity Troc-Kapuścińskiej
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wała w jego cieniu. Mąż był centrum jej życia i zainteresowania, próbowała stwo-
rzyć mu jak najlepsze warunki do pracy. Kiedy zachorował na białaczkę i przez 
dziewięć lat zmagał się z chorobą, ona nieustannie go wspierała i nie opuszczała.

W pewnym momencie swojego życia rozważali także kwestię powrotu do Pol-
ski. Zdzisław był zapraszany przez ministra kultury z racji swojej pracy w Londy-
nie na Warszawskie Jesienie. Po pewnym wydarzeniu w Polsce, kiedy był śledzony, 
a w hotelu rewidowany, wrócił bardzo rozdrażniony i zdenerwowany. Hanna tak-
że nie wyobrażała sobie nauczania historii w wersji komunistycznej. Postanowili 
przyjąć angielskie obywatelstwo, choć potem jeszcze obydwoje kilkakrotnie przy-
jeżdżali do Polski.

Pamiętam spotkania w Warszawie z Wańkowiczem, Hanuszkiewiczem, Haldorfem, którzy 
oczywiście bywali też u nich w Londynie. Hanna sama przyjechała do Warszawy tylko raz 
i tuż po śmierci Zdzisława w 1998 roku. Byłam wielokrotnie w ich domu, za każdym razem 
po kilka miesięcy i uczestniczyłam również w spotkaniach Jej byłych uczennic i dwóch naj-
bliższych przyjaciółek – polonistek z SMO. Hanna była wprost fantastycznym gawędziarzem 
– można było godzinami słuchać Jej wspomnień i rozmawiać na każdy temat, byle nie o je-
dzeniu35.

Kochała ponadto prawie wszystkie dziedziny życia kulturalnego: teatr, sztukę 
(szczególnie malarstwo), a nade wszystko historię. Uwielbiała uczyć, choć nieko-
niecznie szycia. To robiła z konieczności, aby po prostu zarabiać na życie. Z uwa-
gi na jej akcent każdy rozpoznawał w niej cudzoziemca, co było niedopuszczalne 
w szkolnictwie przy nauce przedmiotów ścisłych. Przy fantastycznym podejściu 
do młodzieży uczenie szycia stało się możliwe, często powtarzała: Albo będziecie 
się śmiać z mojego akcentu, albo sobie darujecie i nauczycie się czegoś pożytecznego 
i przyjemnie spędzimy czas. Z tego okresu pochodzą wspomnienia jednej z jej 
uczennic Barbary Herchenrender, która poznała panią Broncel w londyńskiej szko-
le żeńskiej La Retraite, dla dziewcząt w wieku od 11 do 18 lat:

Hanna Broncel do swoich obowiązków podeszła z pełnym profesjonalizmem. […] Nasza 
„pani od szycia” była wymagającym pedagogiem. Potem już była tzw. szósta klasa i dwuletnie 
przygotowanie do egzaminów na poziomie tzw. Advanced Level (odpowiednik matury). […] 
I tu szkoła poszła nam na rękę i stworzyła klasę „polonistyki” pod batutą, oczywiście, Han-
ny Broncel. W naszej klasie maturalnej miałyśmy aż 4 kandydatki na ten kurs. Nasza „pani 
od szycia” zmieniała się, odżywała, oczy jej się iskrzyły, a lekcje prowadziła głównie w języku 
polskim. Zaraziła nas swoim entuzjazmem i z radością wszczepiała w nas wiedzę o polskiej 
literaturze i o historii, która jest tak nieodłącznym jej elementem. Nasze lektury obowiązkowe 
to – rzecz jasna – „Pan Tadeusz”, „Treny” Kochanowskiego, wybór nowel Prusa i Żeromskie-
go „Wierna rzeka”. Tło historyczne do każdego z tych dzieł miałyśmy znakomicie opracowane 
dzięki pani Broncel36.

35 Tamże.
36 Barbara Herchenrender – uczennica Hanny Broncel w szkole La Retraite. Wspomnienia spisane 

na prośbę autorki artykułu.
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Hanna Broncel zmarła 26 sierpnia 2004 roku w Londynie.
Tuż po jej śmierci w „Dzienniku Polskim” w Londynie ukazał się artykuł zatytu-

łowany Wspomnienie o śp. Profesorce Hannie Broncel, którego autorem był Zarząd 
SMO. Możemy w nim przeczytać:

Pedagog z powołania, miała instynkt tak potrzebny do poznania i obcowania z młodzie-
żą, szczególnie w tych trudnych latach wojennych, oraz postawę, którą zdobyła sobie respekt 
każdej z nas. Posiadała głęboką znajomość swojego przedmiotu. Jej lekcje – starannie przygo-
towane – były ciekawe, bo miała dar przekazywania wiadomości i suchych faktów historycz-
nych w sposób, który pobudzał do myślenia, wyciągania wniosków i do dyskusji37.

Jedna z jej uczennic dodaje:
Była wspaniałą wykładowczynią, Jej sposób interpretowania przedmiotu stawał się najcie-

kawszym opowiadaniem łączącym wydarzenia historyczne w logiczną całość, utrwalającą się 
na zawsze w pamięci38.

Fundacja Hanna and Zdzisław Broncel Charitable Trust została założona 13 maja 
2004 roku. Zdzisław przed śmiercią zostawił Hannie wolną rękę w kwestii ich 

wspólnego majątku, sugerując, żeby zrobiła, jak chce. Hanna uważała, że taki po-
mysł spodobałby się mężowi. Sprawę utworzenia Fundacji omawiała z dr Leonar-
dą Reut oraz ze swoją byłą uczennicą – prawniczką – Irmą Pietroń. Wpłaciła sumę 
200 000 funtów, która od dnia jej śmierci miała być wykorzystywana na promowa-
nie polskiej literatury, historii i sztuki. Celem Fundacji jest także fundowanie sty-
pendiów, pomoc osobom indywidualnym bądź instytucjom w publikacjach, wspie-
ranie bibliotek, muzeów oraz wystaw. Fundusz ma istnieć 15 lat od dnia śmierci 
jego założycielki, a więc do 28 sierpnia 2019 roku. Pozostała suma, zgodnie z testa-
mentem, ma zostać podzielona pomiędzy trzy organizacje:
1. Instytut Marii Curie-Skłodowskiej;
2. Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego;
3. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Oprócz Fundacji państwo Bronclowie od wielu lat wspierali związek niewido-
mych w Londynie, fundując stypendia. Już po śmierci męża, Hanna Broncel udzie-
liła pomocy finansowej na utworzenie gabinetu fizykoterapii Fundacji Gniazdo Ro-
dzinne w Wesołej koło Warszawy.

Przybliżenie historii Szkoły Młodszych Ochotniczek, a przez jej pryzmat zary-
sowanie losu tych wszystkich młodych dziewcząt, którym wojna przerwała nor-
malne życie i edukację ukazuje

jak ważną rolę ten okres odegrał w późniejszym życiu, wyborze zawodu i drogi życia. 
Na wszystkich odcinkach pracy społecznej, gdziekolwiek osiedlili się Polacy można spotkać 
[…] poważnych już ludzi, nierzadko z poważnym dorobkiem naukowym i zawodowym. 

37 Wspomnienie o śp. Profesorce Hannie Broncel, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 234, s. 9.
38 W. Sawicka-Luro, Ś.P. Hanna Broncel – wspomnienia, maszynopis autorki, s. 2.
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Zaciągnięty wobec społeczeństwa dług spłacają bezinteresowną pracą na rzecz środowiska, 
w którym żyją39

– czego przykładem jest Hanna Broncel, która nie poddała
się troskom i przeciwnościom. Głowa dumnie wzniesiona, oczy jasno patrzące, […] uśmiech 

na ustach. Przede wszystkim ten uśmiech40.

Magdalena Górka

the juniOr girL-vOLunteerS SchOOL 
– in the éMigré fOOtStepS Of hanna BrOnceL

Summary

The purpose of this article is to present the activity of Szkoła Junaczek (the Junior Girls 
School), later the Junior Girl-Volunteers School, from its creation in 1942, until 1948. 

The first part of this paper presents the dynamically changing and growing Polish system of 
education abroad and the problems that it faced. These problems included the lack of text-
books, basic teaching aids and school buildings. The second part of the paper introduces 
Hanna Broncel – professor of history at the Junior Girl-Volunteers School. The author de-
scribes the story of Hanna Broncel’s life – based on the memories of those closest to her 
– and presents the history of Polish emigration and the creation of the foundation The Han-
na and Zdzisław Broncel Charitable Trust, whose main objective is to support initiatives for 
the promotion of Polish culture in the UK.

Key words: Junior Girl-Volunteers School, Hanna Broncel, Polish education, The Hanna 
& Zdzisław Broncel Charitable Trust

39 R. Kaczorowski, list z 28 października 1991 r. z okazji Światowego Zjazdu Szkół Junackich i Woj-
skowych, w: Złoty Jubileusz. Londyn 1942–1992. Światowy Zjazd Szkół Junackich i Wojskowych, red. 
A. Rynkiewicz, Londyn, 1992, s. 7.

40 Przede wszystkim uśmiech, „Junak”, 1943, nr 1, s. 8.
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fraMing a pOLicy fOr the reSettLeMent 
Of the pOLiSh pOLiticaL refugeeS 

in Britain (OctOBer 1945 – end Of May 1946)

It was agreed that the Polish Armed Forces must be demobilized. 
The only question was how it was to be done. 

Politically, the Polish Question is full of dynamite1.

1. deMOBiLiSatiOn Of the pOLiSh arMed fOrceS

The Parliamentary announcement on the formation of the Polish Resettlement 
Corps (PRC) on 22 May 1946. In order to obtain a clear picture of the devel-

opment of the British Government’s policy-making apparatus, it is important to 
provide a short summary of the events of the spring and summer of 1945. The his-
torical, chronological narrative here aims to inspire better understanding of the 
difficulties faced by, and the very fragility of, this apparatus during the creation of 
the first large foreign settlement in Britain as well as the complexity of the political 
environment.

By the end of 1945, it had become abundantly clear that the majority of the Pol-
ish troops which remained outside the borders of their homeland after that year 
would not be returning to Poland. They experienced the supreme irony of being on 

1 Public Record Office – The National Archives (further: PRO – NA), Kew, FO371/56627 (N3100), 
2 III 1946.
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the winning side militarily, whilst becoming political losers. The estimated num-
ber of Polish Armed Forces under British command fluctuated around 250 0002. 
Although the British Government assumed that a considerable proportion of these 
troops, not all of whom were stationed in the UK, were expected to return to Po-
land, or migrate to third countries, a significant element would nevertheless remain 
in Britain. In the light of political events being played out in Poland, the decision 
not to return home became increasingly common among the Poles. Although by 
1945–1946 it was estimated that there were about a quarter of a million Poles, in-
cluding dependents, in Great Britain itself, incredibly, apart from the political de-
bates within the British Government and the Foreign Office, no decision had been 
made on a demobilisation and resettlement policy.

During the Yalta Debate in the House of Commons on 27 February 1945, the 
British Prime Minister, Winston Spencer Churchill, made an extraordinary state-
ment:

In any event His Majesty’s Government will never forget the debt they owe to the Polish 
troops and for all those who have fought under our command I earnestly hope it may be pos-
sible to offer citizenship and freedom of the British Empire should they so desire. I am not able 
to make any declaration on that subject to-day because all matters affecting citizenship require 
to be discussed between this country and the Dominions […], but so far as we are concerned, 
we should think it an honour to have such faithful and valiant warriors dwelling among us as 
if they were men of our own blood.

This would later be called Churchill’s „pledge” which would ultimately lead to 
offering refugee status to Polish soldiers. It needs to be added that not all ministers 
shared Churchill’s views.

On 6 March 1945, in a speech to the House of Commons, Churchill confirmed 
his intentions that if all else failed, he would offer the Poles safe accommodation 
within the British Empire. During the next few months the necessary plans were 
drawn up3.

Winston Churchill’s statement to the House of Commons in February 1945, was 
never given any specific interpretation, but the Poles put their own rather „optimis-
tic” gloss on his words, which were later picked up by Ernest Bevin, the Labour For-
eign Secretary. According to Bevin, the statement should be interpreted as imply-
ing no guarantee of settlement in British territory, or of British naturalisation for all 
members of the Polish Armed Forces under British Command4.

Although Labour politicians sought to narrow Churchill’s „guarantee”, they 
were aware of the huge responsibility they had for the fate of these exiled Poles. 
They understood clearly that any appropriate solution would have an impact on 

2 PRO – NA, Kew, ED128/10, Education in Exile, Ministry of Education, HMSO, London, 1956, p. 9.
3 PRO – NA, Kew, FO371/51177, „The question of British nationality for Polish soldiers, sailors and 

airmen”, Memorandum by the Home Secretary, dated 5 III 1945, London, p. 1.
4 K. R. Sword, „Their Prospects will not be Bright”. British Responses to the Problem of the Polish „Re-

calcitrants” 1946–1949, „Journal of Contemporary History”, 1986, 21, p. 368.
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the everyday life of post-war British society and that the outcome had to be for the 
long term. In addition, leading British economists pointed to the financial burden 
of maintaining these Polish units: according to Lord Keynes, the Polish army was 
costing British taxpayers £ 2,5 million a month, which was deemed to be far too 
much. For that reason, he believed that the Polish army should be disbanded5.

Undoubtedly, these currents of opinion flowing through British governmental 
circles were a harbinger of the significant challenge that British society was about to 
meet head on. From a sociological point of view, Britain was now facing an influx 
of Polish people, who would without doubt have an enormous and largely unfore-
seen impact upon almost every field of British social life. Thus, in the words of the 
Foreign Office, this wave of Polish refugees would increase the „alien” population 
of Britain by 70 per cent, and when their dependents were included this increase 
could rise to over 150 per cent6. Undeniably, then, confronting this problem would 
seriously tax the brains and imagination of the officialdom.

In the process of finding „durable solutions” to the question of Polish settlers, 
the British Government had to keep some serious economic factors in mind. With 
no doubt, post-war Britain did need additional labour to be deployed for recon-
structing the country’s infrastructure, particularly in agriculture, coal-mining and 
the construction industry. As will be evidenced later, Poles would be directed to the 
heaviest, least attractive, least secure or lowest paid sectors of industry, where the lo-
cal labour shortages were most acute7.

Between the autumn of 1945 and the spring of 1946, the British Government 
began to work on possible temporary settlement which would suit the British post-
war economy and from which British society could also benefit. Simultaneously, ne-
gotiations between London and the newly-recognised authorities in Warsaw were 
slowly reaching their first conclusions. On 22 October 1945, the Foreign Secretary 
announced in the House of Commons that arrangements had been made for vol-
unteers for repatriation to collect in transit camps. It was stressed that the scheme 
was entirely voluntary and no Pole would be repatriated against their will. As a re-
sult, during the winter of 1945/1946, 23 000 troops from Britain, 14 000 from Italy 
and the Middle East, and 400 from Germany returned to Poland. Those troops re-
turning from Italy and the Middle East arrived home before Christmas 19458.

Those who did not want to be sent back were anxiously watching the political 
events unfold in the new Poland, particularly the preparations for the forthcoming 

5 K. Sword, N. Davies, J. Ciechanowski, The Formation of the Polish Community in Great Britain 
1939–1950, London, 1989, p. 239.

6 K. R. Sword, „Their Prospects will not be Bright”…, p. 368.
7 S. Patterson, The Poles. An Exile Community in Britain, in: Between Two Cultures. Migrants and Mi-

norities in Britain, ed. James L. Watson, Oxford, 1977, p. 220–221. Also P. Panayi, The Impact of Im-
migration. A Documentary History of the Effects and Experiences of Immigrants in Britain Since 1945, 
Manchester, 1999, p. 18–19.

8 Ibid., p. 370.
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referendum in June 1946, and the elections9, and in effect they adopted a „wait and 
see” attitude. For their part, the first steps taken by the British Government were 
aimed primarily at the dispersal of the Polish troops. This resulted in the forming of 
the Cabinet Foreign Labour Committee under the chairmanship of the Lord Privy 
Seal, Arthur Greenwood in February 194610. The committee’s role was to handle 
the many employment issues facing Poles. A month later, a follow-up decision was 
taken by the Prime Minister, Clement Attlee, to supervise the whole question of the 
dispersal of the Polish troops11. This resulted in the creation of the Cabinet Polish 
Forces Committee; it was to be chaired by the Chancellor of the Exchequer, Hugh 
Dalton12.

The importance of resolving the question of the status of Polish Armed Forces 
was detailed in a Cabinet note dated 2 March 1946:

9 See K. Kersten, The Establishment of Communist Rule in Poland 1943–48, Berkeley – Los Angeles, 
1991.

10 One of the oldest offices in the British Government which has no particular function today. The of-
fice has generally been used as a kind of Minister without Portfolio. Since the premiership of Clem-
ent Attlee, the position of Lord Privy Seal has frequently been combined with that of Leader of the 
House of Lords or Leader of the House of Commons.

Arthur Greenwood (February 8, 1880 – June 9, 1954) was a prominent member of the 
Labour Party from the 1920s until the late 1940s. He rose to prominence within the party 
as secretary of its research department from 1920 and served as Parliamentary Secretary 
to the Ministry of Health in the short-lived Labour Government of 1924. In 1940, when 
the wartime coalition Government was formed, Winston Churchill appointed him to the 
British War Cabinet as Minister without Portfolio. During the Attlee Government, he 
served successively as Lord Privy Seal and Paymaster-General. The Lord Privy Seal (or, 
more formally, the Lord Keeper of the Privy Seal) is the fifth of the Great Officers of State 
in the UK; headword Greenwood, Arthur, in: Oxford Dictionary of National Biography.

11 Clement Richard Attlee, 1st Earl Attlee (January 3, 1883 – October 8, 1967) was a British Labour 
politician who served as the Prime Minister of the United Kingdom from 1945 to 1951, and as the 
Leader of the Labour Party from 1935 to 1955. He was also the first person to hold the office of Dep-
uty Prime Minister, under Winston Churchill in the wartime coalition Government, before leading 
the Labour Party to a landslide election victory over Churchill’s Conservative Party in 1945. He was 
the first Labour Prime Minister to serve a full Parliamentary term, and the first to command a La-
bour majority in Parliament. Bridges, Lord (1968); headword Clement Richard Attlee First Earl At-
tlee. 1883–1967, „Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society”, 14, p. 15–10; Internet site: 
10.1098/rsbm.1968.0002.JSTOR_769437, retrieved on 9 VII 2012.

12 Edward Hugh John Neale Dalton, Baron Dalton (August 16, 1887 – February 13, 1962) was a Brit-
ish Labour Party politician who served as Chancellor of the Exchequer from 1945 to 1947. He na-
tionalised the Bank of England in 1946. Budgetary policy under Dalton was strongly progressive, 
as characterised by policies such as increased food subsidies, heavily subsidized rents to council 
house tenants, the lifting of restrictions on house-building, the financing of national assistance and 
family allowances, and extensive assistance to rural communities and Development Areas. Dalton 
was also responsible for funding the introduction of Britain’s universal family allowances scheme. 
Alongside Clement Attlee, Ernest Bevin, Herbert Morrison and Stafford Cripps, Dalton was initial-
ly seen as one of the „Big Five” of the Labour Government; N. Timmins, The Five Giants. A Biogra-
phy of the Welfare State, London, 1996.
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We cannot tolerate any longer either the grave political embarrassment, or the financial 
commitment involved by our maintenance of these forces under arms, the problem must be 
tackled13.

The intention of the British Government was now quite transparent and in effect 
the fate of the Polish Army had been sealed. The pressing issue now for the British 
was a demonstrable demobilisation of the Polish troops, which would bring an end 
to the political humiliation and significant savings for the post-war state of austerity.

The Cabinet Polish Forces Committee, which met for the second time in early 
May 1946, eventually approved the conception of the Polish Resettlement Corps. 
However, all arrangements for the establishment and administration of the PRC 
were from now on to be in the hands of the Polish Forces (Official) Committee, 
based at the Home Office. On 20 March 1946, the Foreign Secretary Ernest Bevin 
announced his controversial solution to the repatriation question in the House of 
Commons. Bevin’s statement had encouraged Polish people to return and help re-
build their own country. Sadly, as a consequence of the decisions made earlier dur-
ing the Yalta Conference, for a large majority of the Polish soldiers their pre-war 
homes were now situated on the territory of the Soviet Union. This statement was 
translated into Polish and included a statement of reassurance from the (Commu-
nist-dominated) Polish Provisional Government regarding the treatment of those 
Polish troops who chose to return home14.

Bevin also stated that the British Government would give assistance to those 
who had fought for the Allies and wished to start a new life outside Poland, along 
with their families and dependents. However, no guarantee was given establishing 
the right to settle on British territory for those who refused repatriation.

Two months later, on 22 May 1946, after consultation meetings with General 
Anders and Prime Minister Attlee, Bevin revealed his plans for the demobilisation 
of Polish forces to the House of Commons. The new arrangement referred to those 
serving overseas, starting with the troops in Italy, who were to be brought to Brit-
ain. In order to help these soldiers start their life anew on British soil, it had been 
decided to enrol them in the previously mentioned resettlement corps. The Polish 
Resettlement Corps was set up specifically to help Polish troops who did not wish 
to return to Poland, but who instead wished to stay in Britain and settle into civilian 
life there. The term of service in the Corps was to be two years. However, after re-
ceiving adequate education and training, these Polish soldiers could choose to en-
ter the labour market earlier. If, on the other hand, a particular job turned out to be 
unsuitable, the serviceman concerned could always return to the Corps.

It was agreed with the trade unions that prospective Polish employees could 
only be recruited from the PRC and would be placed in Ministry of Labour „ap-
proved” jobs.

13 PRO – NA, Kew, FO371/56627 (N3100), 2 III 1946.
14 K. Sword, N. Davies, J. Ciechanowski, The Formation of the Polish Community…, p. 246.
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Members of the Corps were still considered to be military personnel and subject 
to British military discipline and military law. They were accommodated in mili-
tary camps and paid at the normal British Armed Forces rate for their rank.

Service in the Corps was intended to be an opportunity for retraining and ed-
ucation. Naturally, as well as learning the English language, gaining basic train-
ing and practical qualifications became important factors in the process of prepar-
ing soldiers for their new lives, whether in the United Kingdom or abroad. These 
matters remained in the hands of the Educational Branch of the Interim Treasury 
Committee.

2. the rOLe Of the interiM treaSury cOMMittee 
and itS educatiOnaL Branch in earLy 1946 

and the uncertain future Of the cOMMittee

As mentioned above, matters relating to the provision of educational and train-
ing facilities for Poles immediately after the war rested in the hands of the Ed-

ucational Branch of the Interim Treasury Committee (ITC). In the spring of 1946, 
about one fifth of the expenditure of the Committee was directed to education15. 
The Committee had also been brought into being in order to supervise the orderly 
dismantling of the Polish machinery of state now in exile after the withdrawal of its 
recognition in July 1945. Apart from the management of home and foreign affairs, 
diplomatic activity and information services, tasks of a less political nature also had 
to be carried out. Thus, the care of refugees, the sick and disabled and educational 
provisions all played a vital role in the everyday lives of Poles and their leaders. Un-
doubtedly, the imminent liquidation or significant reorganisation of this mecha-
nism would result in further hardships.

It has to be stressed that the extant Polish non-political and voluntary organi-
sations had already taken on substantial social and welfare responsibilities for the 
Polish refugees16. Apart from offering assistance to their fellow citizens in everyday 
tasks they provided reassurance to ease the adjustment process. Undoubtedly, they 
played a significant role in the emerging post-war Polish community, particular-

15 PRO – NA, Kew, ED128/143, Note of an interview with Mr. Eggers on the question of transfer of 
certain of the Educational Functions of the Polish Interim Committee, dated 29 IV 1946, p. 2.

16 Among the Polish bodies aiming to provide social assistance to their displaced citizens were re-
ligious, military and civilian organizations. According to J. Zubrzycki, Polish Immigrants in Brit-
ain, Hague, 1956, there were 42 bodies which belonged to the Federation of Poles in Great Britain 
(1947) in 1953. The Polish Institute of Catholic Action and the Association of Polish Protestants 
represented the religious organisations. The Polish Ex-Combatants Association (originated in 1945 
and formally created in 1947) was the best-known military organisation; it helped its members ad-
just to the new civilian life in exile. Zubrzycki and Sword emphasised that the British were aware of 
how important the existing Polish organisations were in terms of sustaining discipline and morale 
among the Polish refugees; K. Sword, N. Davies, J. Ciechanowski, The Formation of the Polish Com-
munity…, p. 441.
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ly in the years to come17. However, the main duties in 1945–1946 were performed 
by the Interim Treasury Committee18. The threat of being separated from the ba-
sic means necessary for everyday life would put a considerable strain on the men-
tal and physical state of the exiles, contributing towards their post-conflict misery.

These gloomy assumptions and fears on the part of the Poles had been con-
firmed and noted since early 1946 in minute papers and departmental correspond-
ence within the British Government. By then it had become clear that the ITC’s ex-
istence was gradually approaching its end19. The post-war climate and pressure on 
the British Government from the Provisional Government of the Polish Republic 
in Warsaw had without a doubt influenced the fate of the Interim Treasury Com-
mittee. The Communist-dominated Polish Government openly demanded the liq-
uidation of the ITC, seeing it as a continuation of the „derecognised London Gov-
ernment”. From that perspective, the presence of the Interim Treasury Committee 
and all its branches was seen by its opponents as highly controversial, if not provoc-
ative. Thus, its existence and associated activities were under threat20.

From the British side, maintaining a stable relationship with the Provisional 
Government in Poland also contributed to more stable relations with the Soviet 
wartime ally. The avoidance of any putative provocation or cause for discontent to 
the Soviet leadership became a very important factor in British politics. This be-
came most evident during the Victory Parade in June 1946, where Polish troops 
were excluded from participation in this most prominent event to mark the end 
of the war. Instead, the Labour Government invited representatives of Communist 
Poland to take part in the parade, again ostensibly to avoid aggravating Stalin21.

It has to be emphasised that at that time, Attlee’s and Bevin’s key aim in terms 
of foreign policy was to maintain a satisfactory peace settlement with Russians. Al-
though Bevin had a clear understanding of the nature of Stalin’s regime, he firmly 
believed that it was in Britain’s interests to avoid any confrontation with the Rus-
sians that could consequently provoke the scenario of a division of Germany. Bevin 
believed that any Anglo–Russian antagonism would be catastrophic for Europe22.

17 P. D. Stachura, The Poles in Britain 1949–2000. From Betrayal to Assimilation, London, 2004, p. 14; 
R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa, 1999, p. 58.

18 At the end of 1945, The Citizens’ Committee for the Welfare of Polish Refugees founded in 1940 re-
ceived £ 100 000 from the Interim Treasury Committee to help Polish organisations; Komitet Oby-
watelski Pomocy Uchodźcom Polskim w Londynie [The Citizens’ Committee for the Welfare of Polish 
Refugees in London], 25th Anniversary Brochure, London, 1965, p. 9–10.

19 PRO – NA, Kew, ED128/143 p. 1, Note OF.91/4/1 „Poles” from 23 III 1946.
20 PRO – NA, Kew, see Collection FO371/56595, 1946.
21 In the end, the Polish provisional Government and the Soviet Union refused to send their represen-

tation; L. Olson, S. Cloud, For Your Freedom and Ours. The Kościuszko Squadron. Forgotten Heroes 
of World War II, London, 2004, p. 397; N. Davies, Rising ‘44. The battle for Warsaw, London, 2004, 
p. 505.

22 A. Bullock, Ernest Bevin. Foreign Secretary 1945–1951, London, 1983, p. 117.
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In this atmosphere of prevailingly pro-Soviet sentiments on the part of the Brit-
ish Government, for whatever motives, the ITC and its activities appeared as an 
evident obstacle and could provoke further complications for the British Govern-
ment. This view was clearly confirmed by the Foreign Secretary’s departmental cor-
respondence in the early spring of 1946. Bevin made clear his wish to dissolve the 
Committee immediately:

On the 13th March, the Foreign Secretary expressed a desire that the Interim Treasury Com-
mittee for Polish Questions should be wound up as soon as possible and its functions de-cen-
tralised, since the continued existence of this Committee constituted a constant source of fric-
tion between H.M. Government and the Polish Provisional Government23.

Although there was no evidence of a Foreign Office directive insisting on the 
Committee’s dispersal, it soon became apparent that the ITC’s existence could be 
coming to an end. This impending demise, however, was the cause of great concern 
between the two sides, that is, the British Government and representatives of the 
Poles in Britain. According to existing documents in the Ministry of Education col-
lection from March 1946, it was plain that the Committee’s dissolution could cause 
practical difficulties, linked to either the decentralisation or indeed liquidation of 
the ITC and putting a financial strain on both sides. These potential problems were 
clearly expressed by the Foreign Secretary himself when presenting his concerns 
along with his determination to dissolve the Interim Treasury Committee and its 
branches. Undoubtedly, for British officials, all these problems linked to the exist-
ence of the ITC provoked a number of discussions and comments among certain 
ministers and within particular departments.

Although there were many debates and controversies concerning the future of 
the ITC, everyone within the relevant Government departments followed the of-
ficial line of British foreign policy. Any sign of objection or doubt could be seen as 
inappropriate with respect to the official political decision:

For reasons of policy, which I do not pretend to question or to assess, the Foreign Secretary 
is most anxious to dissolve the Interim Treasury Committee and to distribute its several pieces 
of work among the appropriate Departments.

As is evident from the official record in a note quoted verbatim, dissolving the 
Interim Treasury Committee could cause unnecessary chaos and place additional 
burdens on many governmental departments:

At first approach, I and my colleagues concerned rather recoiled; we have no wish to add to 
our burdens here, or to inflate our Vote. Moreover, though this was rather outside our sphere of 
judgment, we believed it was probably undesirable to break up the existing machinery for han-
dling the „Polish Question” as a whole. However, the Treasury spokesman makes it clear that 

23 PRO – NA, Kew, ED128/143, „Decentralization of the Interim Treasury Committee for the »Polish 
Question«” – Report, spring 1946; also see: ED128/143, Letter to Dr Burness, 4 IV 1946.
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the Foreign Secretary is insistent, and I do not see that we have any good grounds for moving 
the Minister to offer any resistance24.

There is no doubt that this matter caused considerable turbulence in all the func-
tioning branches of the ITC, including the educational branch. Any interruption 
in their activities could place further strains on the refugees’ uncertain lives, disor-
ganising their everyday plans, and finally putting their very futures at risk. It was 
indisputable that the potential psychological and social consequences could not 
be gainsaid. Both played a crucial role. Uncertainty and fear, along with the pros-
pect of losing the opportunity to become fit and able to participate fully in the life 
of society, could once more harm the self-esteem and self-confidence of individu-
als. Moreover, it could also rock the very existence of the whole educational system 
to its core. Consequently, certain concern and even sympathy were expressed in 
the correspondence of Mr. W. R. Richardson, Principal Assistant Secretary in the 
Ministry of Education, and Mr H. H. Eggers, representing the Treasury Chambers:

I can assure you that there is nothing but sympathy and generosity in official quarters, even 
in very high quarters25.

By the spring of 1946, the ITC’s main functions in the area of education were 
mainly linked to the upkeep of the existing and well-performing Polish schools 
and educational institutions. Having been carefully preserved and tended in exile, 
they were now bedded in and able to guarantee not only basic education for young 
Poles, but they could also equip them with professional qualifications.

At that time, the ITC’s main education activity was concentrated around:
1. Maintaining and supervising the five Polish Faculties, that is: The Faculty of Law 

in Oxford, the Faculty of Medicine in Edinburgh, the School of Architecture in 
Liverpool, the Board of Medical Veterinary Studies in Edinburgh, and the Board 
of Academicals Studies in London;

2. Supervising the School of Foreign Trade and Port Administration in London, 
along with the Maritime School, the Radio Technical School in Glasgow, and the 
Agriculture School, also in Glasgow;

3. Providing premises and staff in connection with education in the Polish Armed 
Forces;

4. Running of a Higher Teachers’ Course at Hammersmith and the establishment of 
short English Language Courses;

5. The provision of grants to individual students at the Polish Faculties and Schools, 
British Universities, commercial and technical schools;

6. The provision of grants to students on various types of residencies and intern-
ships, that is, students doing research work or serving as apprentices;

7. The provision of grants to Polish scientists, musicians, artists, etc;
8. The provision of grants to clergymen;

24 PRO – NA Kew, ED128/143, Minute paper dated 8 V 1946, p. 1.
25 PRO – NA, Kew, ED128/143, Letter to Sir E. Barker, dictated by Mr. W. R. Richardson on 8 V 1946.
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9. The publication and distribution of textbooks for use in faculties and schools;
10. Maintaining primary schools for children of both sexes;
11. The provision of grants to parents to assist in the education of Polish children at 

British and Polish schools;
12. Maintaining the Polish Merchant Navy College at Landywood in Staffordshire;
13. Maintaining schools and providing limited educational facilities in refugee col-

onies in the Middle East, India, Africa and the Dominions26.
It should be noted that the staff engaged on the Committee’s educational work 

amounted to around 70 Polish employees. In addition, there were almost 500 peo-
ple working in schools and other educational institutions. The number of English 
staff dealing with the Treasury Committee’s work remained very small and consist-
ed of Mr. Eggers, representing Treasury Chambers, and his three temporary prin-
cipals. Thus, the work was devolved largely to the Poles, directed by Professor Ta-
deusz Sulimirski27.

It was estimated that the total educational budget of the ITC Educational Branch 
was around £  100  000 per month, of which overseas expenditure accounted for 
about £ 40 00028. Among those who received grants were students, individuals serv-
ing in the Armed Forces, civilians, teachers and administrative staff. Regardless of 
whether they received military pay or the civilian relief allowance, the expense still 
remained the burden of His Majesty’s Government. Nevertheless, given that a sub-
stantial sum was being spent purely on education, the money was seen, in British 
eyes, as being spent wisely and for the benefit of the Poles.

The investment was carefully thought through and by no means haphazard and 
was seen to be both justified and valuable to all concerned. Indeed, as noted before, 
from the British point of view, promoting of and investing in the education of Poles 
would ensure that they obtained desirable employment, keep them suitably occu-
pied, and it would also leave positive memories of their time in exile in Britain. This 
attitude was clearly expressed in an explanatory letter from Mr. Eggers, as early as 
23 March 1946:

In general, our policy has been founded on the principle that so long as Poles reside in the 
United Kingdom it is better, both in their own and in the national interest, that they should 
be mentally occupied and we have always felt that this consideration justified the expenditure 
involved. […]

Moreover, in framing our policy we have had in mind that it is in the national interest that 
Poles returning to their homeland should carry with them agreeable memories of their stay in 
the United Kingdom and that those who remain here or settle overseas should be enabled to 
pursue studies from which both they and we would benefit later29.

26 PRO – NA, Kew, ED128/143, Letter, OF.91/4/1 written by H. H. Eggers of Treasury Chambers in 
London, dated 23 III 1946, p. 1–2.

27 PRO – NA, Kew, ED128/143, Note of an interview with Mr. Eggers on the question of transfer of 
certain of the Educational Functions of the Polish Interim Committee, dated 29 IV 1946, p. 1.

28 Ibid.
29 Ibid., p. 2.
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3. cOncLuSiOn

Parliamentary documents from March 1946, show that establishing any future 
policy with regard to the education of Poles remained a difficult task for the 

British Government. There was, however, an awareness of the fact that the British 
Empire could possibly absorb and consequently grant asylum to tens of thousands 
of Poles in addition to those already in the country. Therefore, additional educa-
tional facilities would have to be provided for this larger numbers of Poles.

At the same time as the future of the ITC was being tackled, work on the forma-
tion of the Polish Resettlement Corps was also proceeding apace. The two initia-
tives occupied British minds in equal measure. During the months that followed, 
all correspondence and documents held at the Ministry of Education and Science 
and relating to the Polish Interim Committee’s educational functions seemed to 
point to a finalisation of its activity. At the same time, as noted above, all work with-
in Government departments was focussed on the formation of the Polish Resettle-
ment Corps, the body that was to assist and support the Polish people until they 
became fully adjusted to their new lives in exile.

Both these British initiatives and enterprises, the ITC and the PRC, remained 
significant for the future of Polish exiles. All attempts made by the British side to 
find reasonable and acceptable solutions to the problems of adapting Poles to Brit-
ish civilian life grew out of the establishment of these two institutions, which may 
be seen as the foundations for the new resettlement policy tailored to the Poles. 
However, this was only the beginning of an arduous task, which aimed to find a 
long-term strategy that would be satisfactory to both sides.

From the minute papers of May 1946, it is also apparent, and this bears repeat-
ing, that the British Government was fully aware that it would probably have to ab-
sorb a great number of Polish people within the British Empire. The final decision 
was still pending, but it was perceived as an issue relating to much wider policy. The 
following is fairly self-explanatory:

Indeed, we must, I imagine, face up to the prospect that we have got to absorb and to nation-
alise a considerable Polish element. Ultimately, no doubt, this special expenditure will disap-
pear as the Poles remaining with us become part of the citizen body and, therefore, are dealt 
with by our normal public services.

If you agree that we should not resist taking over this particular baby, I will at once get down 
to details30.

There is no doubt that the British side was progressively working towards re-
solving the Polish Question. This entire task appeared to be interspersed with a 
myriad of complex challenges. For political reasons, the existing machinery for 
handling the Polish Question in its entirety in the shape of the Interim Treasury 
Committee, which had functioned so well to date, had to be disbanded or replaced 

30 PRO – NA, Kew, ED128/143, Minute paper, Education, 8 V 1946.
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by another organisation. There was also no doubt that the complexity and magni-
tude of the problems faced by the British side would significantly increase with the 
eventual disbandment of the Polish Armed Forces.

Moreover, any eventual solution was being eagerly awaited by the Poles, who 
clearly needed to know what lay in store for them and where they might be headed.

Agata Błaszczyk

prOceS kSztałtOwania Się pOLityki OSiedLeńczej 
rządu BrytyjSkiegO w StOSunku dO pOLSkich 

uchOdźców pOLitycznych w wieLkiej Brytanii 
(październik 1945 – Maj 1946)

streszczenie

Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w brytyjskich archiwach narodowych w Lon-
dynie autorka ukazuje plany, strategię oraz formowanie się polityki osiedleńczej rządu 

brytyjskiego w stosunku do polskich uchodźców politycznych po II wojnie światowej.
Ich zawartość, a także sam fakt istnienia, wyraźnie wskazuje na to, że rząd brytyjski był 

świadomy konsekwencji wynikających z postanowień konferencji w Teheranie w 1943 roku 
w tzw. kwestii polskiej.

Artykuł wyjaśnia początkowy etap prac parlamentu brytyjskiego nad powołaniem do ży-
cia pierwszych ważnych instytucji mających na celu pomoc Polakom w przystosowaniu się 
do życia na obczyźnie, a jednocześnie tworzących zlepki polityki migracyjnej dla uchodź-
ców polskich, które w konsekwencji przyczyniły się do ukształtowania się polskiej emigra-
cji powojennej.

Słowa klucze: polscy uchodźcy polityczni, demobilizacja, Polskie Siły Zbrojne, Polski Kor-
pus Przesiedleńczy (Przysposobienia i Rozmieszczenia)
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alicja Moskalowa
PUNO w Londynie

Marian czuchnOwSki 
– BuntOwnik, pOeta rewOLucyjny

Pierwsza część pracy o poecie – dotycząca jego życia i twórczości do roku 1939 
– jest oparta prawie wyłącznie na wywiadach i rozmowach z nim, zapisywa-

nych jednocześnie na taśmach magnetofonowych lub notowanych od razu odręcz-
nie. Nie mają przeto przypisów lub są bardzo krótkie. Marian Czuchnowski mówił 
dużo, bez przerwy i bardzo szczegółowo, tak że musiałam dokonać pewnych skró-
tów. Pierwsza nasza rozmowa-wywiad miała miejsce 11 maja 1975 roku. Każda na-
stępna rozmowa w tydzień później – i trwało to miesiącami.

Od kiedy, w następnym roku, przywiózł mi w prezencie swoje archiwum (książ-
ki, tomiki wierszy, setki gazet międzynarodowych, w których były jego wiersze 
lub publicystyka, sporo listów, korespondencja), mogłam to już przestudiować 
i podawać z datami i cytatami. Materiałów jest taka masa, że nie byłam w stanie 
wszystkiego opracować, gdyż powstałaby z tego książka, co przy mojej chorobie 
oczu zajęłoby mi dużo czasu.

Marian Czuchnowski miał, oprócz talentu poety i pisarza, ogromną łatwość 
i szybkość pisania, co szło w parze z intensywnością i żywiołowością jego wypowie-
dzi, czy to w piśmie, czy w słowie. A oprócz tego posiadał najwidoczniej dar dyplo-
maty, gdyż w młodym wieku (przed 30. rokiem życia) był wysyłany na rozmowy 
z Witosem w czasie jego pobytu w Czechosłowacji oraz bywał zapraszany do Pary-
ża i do Belgii na rozmowy o charakterze politycznym; o tym wiem przede wszyst-
kim od niego samego, ale znalazłam potwierdzenie w paru książkach.

◆
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Znałam Mariana Czuchnowskiego całe ćwierć wieku XX. Nasza znajomość oso-
bista zaczęła się od tego, że wysłałam do niego list (adresu dostarczył mi śp. 

Stefan Legeżyński1), w którym napisałam, że interesuję się poetami pochodzenia 
chłopskiego, szczególnie tymi, którzy mieli związek z tzw. autentyzmem w literatu-
rze, i jeżeli uważa się za takiego poetę, to niech się ze mną skontaktuje. I tak się to 
zaczęło. Zadzwonił, umówiliśmy się, spotkałam go na mojej stacji metra i przypro-
wadziłam do domu. Potem już sam przychodził. Nigdy go przedtem nie widziałam, 
nawet z daleka, a o nim też niewiele wiedziałam. Jego przedwojennych utworów 
nie było na rynku. Znałam go natomiast trochę z legend, które krążyły wokół jego 
osoby. Znałam parę utworów wydanych na emigracji. Na legendach nie można się 
opierać, zwłaszcza w pracy naukowej, ale jedno wydawało się pewne: jego chłop-
skie pochodzenie. Wszystkie źródła na to wskazywały.

A więc nareszcie go spotkałam. Zobaczyłam niewielkiego, szczuplutkiego, scho-
rowanego, nadzwyczaj skromnie ubranego człowieka i nie mogłam sobie wyobra-
zić, że to on chadzał w skórzanej kurtce, w butach z cholewami i z rewolwerem za 
pasem, że to on zwoływał wiece na wsi i domagał się utworzenia w Polsce „fron-
tu ludowego”, o czym słyszałam z legend właśnie. Zaczęłam więc pytać o to bied-
ne chłopskie pochodzenie, które go zmusiło do zajęcia takiej, a nie innej postawy 
w życiu. I co zrobił? Wyparł się swego pochodzenia. Powiedział, że pochodzi 
ze starej szlachty z herbem z XIII wieku. Tak powiedział. No dobrze, a jak było na-
prawdę? Jeden z jego kolegów, Tadeusz Kudliński, napisał w książce wspomnie-
niowej, że Marian Czuchnowski to człowiek, który spędził pierwszą połowę życia, 
żeby wszystkich zapewnić, że jest chłopem, czy też, że ma pochodzenie chłopskie 
– a drugą połowę życia spędzał na tym, żeby się tego wypierać.

Poznałam go w drugiej połowie życia.

Marian Dominik Czuchnowski urodził się 22 maja 1909 roku we wsi Po-
lna, pow. grybowski (potem gorlicki, dawne woj. rzeszowskie). Urodził się 

w czepku, co podobno przynosi szczęście w życiu. Ojciec Stanisław był agrono-
mem, instruktorem rolnym Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego i działaczem 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Matką poety była Kunegunda z Bałuszyńskich, 
córka średniorolnego gospodarza. Rodzina Czuchnowskich zamieszkiwała kolejno 
we wsi Nowojowej, w pow. nowosądeckim, potem w Łużnej, gdzie ojciec kupił zie-
mię i wystawił dom, który stał się domem rodzinnym.

W roku 1915 Marian Czuchnowski rozpoczął edukację u sióstr dominikanek, 
a w 1920 zdał egzamin wstępny do gimnazjum klasycznego im. Jana Długosza 
w Nowym Sączu. 1 marca 1927 roku debiutował w dwutygodniku młodzieży szkół 
średnich „Lot” bardzo kontrowersyjnym artykułem pt. Krzyk o krzyk wieku. Sukces 
tego artykułu i liryku Noc w następnym numerze zakończył się dla niego pierwszą 
emigracją polityczną. Inaczej mówiąc, został wylany z gimnazjum przed maturą. 

1 Dr Stefan Legeżyński, poeta, miewał wykłady na Kursie Kultury Polskiej PUNO.
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Maturę zdał w roku 1928 z wynikiem celującym w gimnazjum neoklasycznym im. 
Marcina Kromera w Gorlicach. Tak mi powiedział 11 maja 1975 roku, co znacz-
nie skróciłam. Wylanie ze szkoły nastąpiło jednak za inny wiersz w „Locie”, a mia-
nowicie za Manifest płomienny. Przytoczę ten wiersz, który wyraźnie wskazuje 
na buntowniczy charakter młodzieńca w wieku 18 lat. O ile w Manifeście płomien-
nym widać wyraźny wpływ Brunona Jasieńskiego, futurysty i w ogóle futuryzmu 
na Mariana Czuchnowskiego, to zabrał się do pisania „manifestu” jak młody, 
gniewny debiutant poezji proletariackiej, a nie jak chłopak przed maturą.

Manifest płomienny
Niech buchną stalowe salwy pieśni,
Niech wichr nowej epoki przeorze stary, trzeszczący świat,
Niech nic się nam koronkowo nie marzy i nie śni:
Marzeń już całe tabuny się wlokły głupawo od lat!
Wygnać z suteren hołotę na słońce,
Dać w szorstkie łapy rydle, oskardy i pługi – 
Niech orzą, niech budują i niech legną w orce,
Niech się przewalą z wyciem pogrzebów krwawe strugi!

Tak, to wpływ Pieśni o głodzie, w której Bruno Jasieński pisze m.in.:
O wyksztuś śę z twych piwnic,
jak krew buhnij […] i wszystko zalej
tłumie hamuw

(futurystyczna pisownia fonetyczna – A. M.)

Futuryści wypuszczali chamów anielskich, czarnych i zwykłych chamów milio-
ny, a Czuchnowski chciał wygnać „hołotę” i wygnali go z gimnazjum.

W Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął studia prawnicze i filo-
zoficzne w 1928 roku, pracując jednocześnie jako reporter w krakowskim opozy-
cyjnym „Głosie Narodu” (1928–1929), zastępując poetę Jalu Kurka, odbywające-
go służbę w wojsku. W 1929 poznał Tadeusza Peipera, teoretyka i czołową postać 
Awangardy Krakowskiej. Zaczęło się od wielkiej przyjaźni, skończyło się na wza-
jemnej niechęci. Czuchnowski twierdził, że poszło o kobietę. Ale zdaje się, że nie 
tylko. W każdym razie, jego pierwsze tomiki poetyckie świadczyły o konwencji 
awangardowej spod znaku Peipera. Potem Marian Czuchnowski współpracował 
krótko z następnym pismem Awangardy Krakowskiej – „Linią”, bez Peipera.

Jeżeli natomiast chodzi o pojmowanie sztuki jako funkcji społecznej – to au-
tor Poranku goryczy poszedł w tym kierunku dalej niż Peiper: zaczął uprawiać po-
ezję zaangażowaną, rewolucyjną. Zadecydował o tym zarówno jego temperament, 
jak i światopogląd. Najpierw współpracował z radykalnymi pismami, jak „Wieś 
i Jej Pieśń” czy „Nowa Wieś”. Gdy w 1934 roku wstąpił do Komunistycznej Par-
tii Polski, wylali go ze wszystkich organizacji chłopskich („Wici”, PSL i innych). 
Pod wpływem przynależności do tych organizacji czy to na skutek dyrektyw, uak-
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tywnił się jako inspirator strajków i mówca wiecowy oraz organizator różnych 
antypaństwowych akcji. Doświadczenia na tym polu przenosił potem do swoich 
utworów, np. Trudny życiorys, Powódź i śmierć, a przedtem poemat Tak. Do tego 
doszło zafascynowanie poetami rosyjskimi, zwłaszcza Jesieninem i Majakowskim, 
chociaż ich wtedy nie rozumiał. Zrozumiał ich problemy porewolucyjne znacznie 
później. Wierzył w sojusz robotniczo-chłopski, dyktaturę proletariatu i marzyła mu 
się polska odmiana takiego ustroju. Dał temu wyraz w broszurze Nowa Kultura, 
wydanej w Naprawie w 1934 roku, a napisanej w Łużnej, miejscu zamieszkania ro-
dziny Czuchnowskich.

Wielkie znaczenie miał fakt, że Anatol Krakowiecki, poeta, w lipcu 1930 roku 
depeszą wezwał Czuchnowskiego (który przebywał wtedy w Łużnej, pisząc kolej-
ną książkę poetycką – Kobiety i konie) do Krakowa, gdzie poseł Marian Dąbrowski 
zaproponował mu pracę w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”, tzw. IKC, za 300 
złotych miesięcznie w okresie próbnym i funkcję drugiego reportera miejskiego. 
Czuchnowski rozpoczął życie pełne burzliwych przygód i wielkich sukcesów re-
porterskich tudzież dalszych akcji politycznych.

Zaczęły się też kłopoty z policją w tym samym roku, gdy z ramienia ojca, który 
był prezesem Stronnictwa Ludowego w Gorlicach, wziął udział w pochodzie Cen-
trolewu. Został wtedy zatrzymany i przesłuchany, ale nie aresztowany.

Marian Czuchnowski, pracując w IKC, wprowadził tam Stanisława Czernika2, 
który napisał wiele artykułów na tematy chłopskie.

Napadali na nas – mówił mi [A. M.]. – Wołano: „Do wideł!” Inni ludzie unikali konfron-
tacji. Ja nie byłem chłopem. Mnie nie mogli powiedzieć „Do wideł!”. Dla panów Boziewicz, 
dla mnie herbarz. Czułem się już trzecim pokoleniem związany z ruchem chłopskim […]. 
Na zebraniach chłopskich nieraz krzyczano „Precz ze szlachtą!”.

Rosjanie nie lubili polskiej drogi do socjalizmu, myśmy polską drogę do socjalizmu toro-
wali. Mieliśmy swoich poprzedników, nie musieliśmy się oglądać na nikogo. Kiedy komuniści 
polscy znaleźli się w sytuacji wyjątkowo trudnej, kiedy ani komitet centralny ani biuro poli-
tyczne KPP nie zajmowało stanowiska wobec sprawy polskiej i chłopskiej – my, młodzi ludo-
wcy, socjaliści i komuniści szukaliśmy źródeł rewolucyjnych swoich poprzedników w historii 
chłopskiej.

Czuchnowski – jako autor kilku tomików poetyckich oraz wielu artykułów kry-
tycznoliterackich w latach 30. publikowanych na łamach „Europy” czy „Kameny”3, 
w których występował z ostrą krytyką zarówno „Skamandra”, jak i „Zwrotnicy”, or-
ganu Awangardy Krakowskiej – uważał, że oba te ugrupowania poetyckie tworzą 
literaturę mieszczaństwa. „Skamander”, według Czuchnowskiego, reprezentował 
sztukę starego mieszczaństwa, Awangarda – nowoczesną literaturę mieszczaństwa, 
2 Stanisław Czernik był inicjatorem i teoretykiem autentyzmu w literaturze polskiej lat 30. XX w.
3 A także wielu innych pism, takich jak: „Nowe Pismo”, Warszawa, 1933, „Lwowskie Wiadomości 

Muzyczne i Literackie”, nr 76, Lwów, 1933, „O Nową Poezję i Nową Poetykę”, „Wieś i Jej Pieśń”, 
Naprawa k. Jordanowa, 1934, „List dyskusyjny”, „Czerwone światła”, Warszawa, 1934, „Uderzamy 
Osobno”, nr 5.
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a przeciw obu powyższym stała nowoczesna poezja współczesnych robotników 
i chłopów, czyli nowoczesna poezja ludowa, mająca ambicje wejścia do literatury 
narodowej. Awangarda mieszczańska musi być zastąpiona przez awangardę robot-
niczo-chłopską, inaczej mówiąc – potrzebna jest nowa sztuka ludowa, „rozpalając 
nowe pożary poezji”. Marian Czuchnowski jako człowiek o poglądach lewicowych, 
a nawet rewolucyjnych tak sobie wyobrażał nową poezję polską4.

Zaczął od tomiku Poranek goryczy5, potem były Kobiety i konie, Reporter róż, 
także wspomniane przedtem Tak, Trudny życiorys oraz Powódź i śmierć.

Pieśń o Ojczyźnie

Ciebie nie wołać ciszą
lękliwą w skrzepach przeraźliwych snów. – 
Bijemy salwami zapału jak serca na Spiszu:
mów!
O, marmurowa; płakali ci hymn,
mocząc oczy poczciwe we łzach.
Dziś inny czas nastał! Dziś fabryk huragan i dym
zdmuchną: Pancernik „A”.
Dawniej, bywało, poeta
kruszył w lirykach słów ciche źdźbła, – 
dzisiaj natchnienie pracuje na metach!
Poezja w stali się śmieje, nad głową muruje dach.
Nie dziw, że spadasz na nas nagle jak głód, 
głód pieśni, pokarmu i ziemi, 
że wyrwać ciebie chcemy rękami czarnemi
z walki o życie, spękanej jak trud.
A mniejsza o to, czy po grudzie
serc naszych przejdą czasy inne.
Niech przyjdą nowi, mocni ludzie
uderzą walnym, krzepkim hymnem.
Parować zdrowym wiatrem jak pokosy.
Odrzucić wszystko słabe, miękkie.
Otrą nas deszczu bujne włosy.
Serce nie wytrzyma? Niechaj pęknie!
Drżą w nas szorstkie dzwonki alarmu,
niespokojne dale człowieczej miłości.
Murujemy milionową armię
oraczy zwycięskiej przyszłości6.

4 Stanisław Czernik, twórca teorii autentyzmu w poezji, i jego grupa poetów nie byli ludźmi lewicy. 
Nie mieli wszakże zamiaru iść w kierunku poezji mieszczańskiej. Byli poetami ziemi. Stąd jednak, 
że tworzyli nową grupę w literaturze, wypowiedzi Mariana Czuchnowskiego były im na rękę, po-
magały im zaistnieć w 1934 r.

5 Pierwszy tomik poetycki wydany w Poznaniu w 1930 r.
6 Z tomu Poranek goryczy (1930); Poezje wybrane, Kraków, 1978.
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Kamienie i lazur

Odważnie świat noszę, zamknięty w szczupłej, bladej twarzy.
Podany naprzód, gdy w górze pachnie świeżą posoką wiatru i cienie
nachylają pusty horyzont. A w krokach
od białych pejzaży
czas się przegląda i spojrzenie.
Ziemia się rozpływa i las z gałęziami kąpanymi w obłokach.
Smutku dotykam pochylony w siebie. Pomału
rozdmuchuję ciszę cienkimi, z kredy palcami.
Dnia owoc smakując surowy,
co jak miłość służy ciału.
W pokój wyścielony nami, z wysokiej budowy,
noc bije za oknem żółtymi salwami.
Kształt się twardy wynurza, z chłodnego ciosu równo ucięty.
Biorąc kamień za posłanie.
Oku przybliża poziom czystego widzenia,
migot cienkich krawędzi rozpięty.
W szklanych zwłokach milczenia, w nagim sześcianie,
Zamieszkał człowiek, wykuty z promienia7.

Trudny życiorys wydany w 1934 roku przez Władysława Chrapustę miał pierw-
szy nakład w wysokości 150 egzemplarzy skonfiskowany – cenzor znalazł tu 383 
wersy nie do przyjęcia: 355 nawoływało do zbrodni stanu, 28 uznano za pornogra-
fię. Drugie wydanie miało nakład 12 egzemplarzy, z czego uratowano 10.

Powódź i śmierć napisany w 1934 roku, wydany w 1936, był ostatnim poematem 
wydanym w Polsce przed wojną. Cenzura zakwestionowała 252 wersy. Sąd Okrę-
gowy w Krakowie na posiedzeniu niejawnym 20 października 1936 roku nakazał 
zniszczenie całego nakładu. Autor przebywał wtedy w więzieniu. Poemat ukazał się 
potem nielegalnie nakładem KPP.

A mimo wszystko Czuchnowski zdobywał rozgłos i powodzenie (nie u wszyst-
kich, oczywiście). Talent miał bowiem niebywały i pisał z pazurem, ostro i śmiało. 
Dostał nawet stypendium roczne z Polskiej Akademii Literatury w 1934 roku.

Akademia – pisał Karol Irzykowski – wzięła pod uwagę stopień talentu, a nie 
przynależność polityczną. Akademia widziała radykalizmy, bunty i konfiskaty, ale jej 
to nie zrażało. Nikt, ale to absolutnie nikt nie wystąpił z obiekcjami politycznymi”. 
Prezes Wacław Sieroszewski powiedział: „Nic sobie z tego nie robię, że się buntują, że 
grożą itp. To jest nawet bardzo dobrze, że się młodzież czymś entuzjazmuje, że kocha 
i nienawidzi. Oni przecież będą budować Polskę, gdy my oczy zamkniemy.

Tacy byliśmy liberalni.
Czuchnowski pisał w konwencji awangardowej, z otwartą kompozycją, luźną 

budową; epika przeplatała się z liryką, z dużą dozą elementów pozapoetyckich, ta-
kimi jak: ideologia, tendencja itd., co zasadniczo powinno do niego raczej zrażać, 

7 Z tomu Kobiety i konie – listy do Jana Artura Rimbaud; Poezje wybrane, Kraków, 1978.
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bo czytelnicy na ogół wolą poezję tradycyjną, melodyjną, gładką. Ale jego ostre 
wypowiedzi bardzo się nadawały do awangardowej formy. Doszło też do tego, że 
porównywano go do młodego i sławnego francuskiego poety Rimbauda, a nawet 
do Norwida. Miał wielu zwolenników i wywierał duży wpływ nie tylko na młod-
szych od siebie polskich liryków, ale także na poetów litewskich, ukraińskich, bia-
łoruskich, słowackich i czeskich. Należał do tych nielicznych poetów, których na-
zwisko stawało się synonimem określonego ruchu literackiego. Profesorowie 
uniwersytetów (co prawda, sam Czuchnowski twierdził, że to prof. Stanisław Kot) 
nazwali to czuchnowszyzną – było to określenie chyba pejoratywne, ale dla niego 
samego pochlebne i stosowano je dla nazwania młodych talentów wyznających ra-
dykalizm w sztuce, tak formalnie, jak i ideowo.

W Reporterze róż (1932) mówi poeta o rodowodzie swojego pokolenia; w tym sa-
mym roku relegowano go z Uniwersytetu Jagiellońskiego za działalność polityczną.

Z krwawych słojów czasu, jakby słojów drzewnych,
wypłynęła nasza młodość opryskliwa.
z […] mlekiem wypiliśmy smutek, surowy upór
nowego człowieka.

W Reporterze róż jest też i autentyzm. Przede wszystkim autentyzm realiów po-
etyckich, a także gniewu proletariatu, gniewu, który się wzmoże w późniejszych 
utworach międzywojennych i spowoduje, że Czuchnowski stanie się nade wszyst-
ko poetą protestu.

Kraków 1931

Przechodzą zimno dni bez twarzy;
Mimo że są kwietniki, ta biżuteria wiosny i jej imię.
W dole rzeka i mglisty szept parowych statków lśni bezładnie
Odpychając góry. Słońce, spóźniony rybak, zapuszcza w park ostrożnie wędkę cieni.
W rzece łamany obraz miasta cicho się żarzy:
Miękki kolczyk, upuszczony na dnie.
Stojąc na szczycie, wiatru słucham.
W zielonej wsi, wierzby wyszeptały księżyc w tłustym dymie.
I praczki głośno płuczą pod drzewami
Nieżywy blask bielizny. Przesiąkłe mokrym, nieruchomym mrokiem,
Z spódnic wyłuskane ciała, drżąco obłej oddają się wodzie;
Nabrzmiałym zwierciadłom błyszczących kamieni.
Wieczór ciężko upływa kobiecymi kolanami,
Rzeka mocno połyska ich nagim widokiem.
Uchodzi z cieniami praczek w ogrodzie,
By w ciemnej izbie dla sennego malca, spoza szarego fartucha
Wylały piersi, gęste i olbrzymie.
Piję szum, stojąc o zachodzie.
A oczy duże, zamyślone, patrzą, jak żywo na niebie
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Czerwoną chmur konnicę wiatr zapędza do koszar
I drzewa znużone czerwienią, mącą zmierzchów złoto wyprute,
Gasząc zimny, szeleszczący pożar.
Wtedy, jakżeż wyraźnie pamiętam, życiu tak bliski, od marzeń tak byłem daleko.
Dlatego na próżno się męczysz. Nigdy mię do dna nie odczytasz blada.
Oczy woal smutku pokrył – 
I tyle narosło pod oczami cieni, mówię, chory na wspomnienia, z których krew
wyciekła
Tobie śpiewam, włosom pachnącym, jak młode ogrody,
W których już lśnią jedwabne pączki bzu.
I myślę, jak miłość się prześni, życie się rozsypie: zatopią nas ciche zapomnienia
wody.
Za ciasno na świecie było sercom dwu.
Napływa fala powrotna. Lśniąc ciężko – opada.
Brutalna i nagła jak noc: kobieta skrwawiona i ciepła
O rękach białych jak mleko.
Słyszę ją w krwi, pospieszną, namiętną, jak kwilenie ptaków,
Pierwotną jak wówczas, kiedy wdychając ostry zapach sierści, śledząc lśniące zady
krów i ciche skoki zajęcy,
Drapieżny chłopiec wśród traw smutnie ogarniałem siebie.
Czują długi, monotonny płacz deszczu na policzkach mokrych,
Przytakiwanie kropel, przeciągły śpiew drewnianych rynien, skrzypiących dachów
i haków.
Oduczyłem się ciszy słabych: tęsknoty. Na powrót odzyskać chcę spokój zwierzęcy.
Oczami kłuć powietrze, iskrzącymi w ogniach.
Stanąć ponad palbą dnia.
Brutalnie oderwać od bruku twego stopy przykute:
Miasto z miast żywych najbardziej kamienne, zgnite od spodu, zawalone w
szczytach.
Łzawo z świtami, co dzień wypluwające duszę: błękitny worek z wiecznością.
Próżno w ciebie bić nienawiścią, nie umiem miłością.
Gdy w szarych wąwozach ulic pękać będą żółte wybuchy pocisków i krzyki,
I pożar swój w końskich przeglądać będziesz kopytach,
Płonąc, pamiętaj, że twoje mury rozwalał najtwardszą pogardą, syn pól niesforny i
dziki8.

Następny tomik poetycki Tak (1933), napisany w latach 1932–1933, związa-
ny jest z ropczyckim powstaniem chłopów. Poeta rozpoczął pisanie poematu Tak 
w czasie powstania, a ukończył po zgnieceniu go przez policję. Fragmenty druko-
wane w dodatku kulturalno-naukowym IKC oraz w ZET-cie były sensacją dnia po-
przez swój autentyzm treści.

8 Z tomu Reporter róż (1932); Poezje wybrane, Kraków, 1978.
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Kamienny dom – poemat (fragmenty)

Karczma, wiosny i psy

skrzypiały wozy, wiatr, kobiecy sen i mróz.
powszedni dzień – stalowy, mokry owoc słońca, skrzypiącym, srebrnym wozem
wiózł.
dudniły drogi. świt. i twardy grunt.
butami bili w dół. w bębniący mrok. w tlejącej zorzy siny lont.
dzień trysnął juchą. w horyzont krwawy księżyc wbódł.
domami w dom wybuchał ostry. proletariacki front.
odeszli w ciemność. spoceni i grzmiący.
serce, tłumacz się smutniej i jaśniej!
stalowa mgła jak ogień się szerzy.
skrzypiały głucho wozy w kobiecy sen. co szarą zmorą w niebo rósł.
wśród domów dudnił długo dębowy, chłopski wóz.
wypłynął znów nad biały mróz skrzypiący.
pytacie, kogo wiózł?
pytacie mnie, przechodnia.
na rzece – świtu zielony jedwab leży.
w jedwabnym, rzecznym świcie mgła wśród gwiazd paru.
gdy mgła zgaśnie?…
wychodź, człowieku, płonący straszliwie jak ciężka, rewolucyjna pochodnia.
która może zginąć od własnego żaru!
nade dniem świt zwierciadło rzeki podnosi.
opuszcza nas boleśnie zabłąkanych w mgle.
sad otwiera swe wonie. zielona karczma wiosny.
mglisto. wiosennie. i źle.
wiatr się jak człowiek płaczący zanosi.
płaczący? człowiek? człowiek dzieła kujący w kamieniu.
gdyby za radość płacić krzykiem. gdyby zwyczajny krzyk radosny…
choć wiem: jest inny ludzki smutek jak pająk pnący się po promieniu.
naszczekiwały martwo psy i wiatr.
do żółtej karczmy snów wracali, pijaków smutku i nędzarzy.
słuchali długo z snem na twarzy.
głucho wył sen czerwono wypalony.
wracali w białą karczmę snów. jak pięknie jasny byłby świat,
gdyby był tylko z pracujących dłoni.
z pracujących dłoni, w sadzie białych, pracujących lat – 
czerwony śpiew wolności jaskrawo się płoni.
do cichej karczmy snów wracali. do ciepłej karczmy snów.
i pili rosę w srebrnych lampkach. miała smak gorzki i zielony.
w zielonych lampkach bzu9.

Trudny życiorys, pisany w 1933 roku, został najpierw skonfiskowany przez cen-
zurę, a następnie wydany nielegalnie w 50 egzemplarzach przez przyjaciela Włady-
9 Z tomu Tak (1933), fragment poematu Kamienny dom; Poezje wybrane, Kraków, 1978.
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sława Chrapustę (wydał też tomik Tak). Jeden egzemplarz Trudnego życiorysu autor 
podarował Karolowi Irzykowskiemu, który za posiadanie tomu został zatrzymany 
przez policję polityczną na 12 godzin.

Poemat wiejski Trudny życiorys przypomina mi Prowincję Jerzego Pietrkiewi-
cza, tylko że na odwrót. W obu poematach te znakomicie dobrane do opisu wyda-
rzeń realia wiejskie. U Pietrkiewicza, który poemat rozpoczyna opisem procesji, 
a kończy Bożym Narodzeniem na wsi, mamy obrazy zaorywanych pól, wilgotnych 
oczu krowich, „koni, którym boleśnie wbijać w bruk kopyta”, „tysiące żelaznych 
Chrystusów” (tu mowa o krzyżach cmentarnych), a u Czuchnowskiego…

Poemat otwiera trzask szubienic, a dzień spada na sioła śliną trupiego języka.
Noce wyłażą z nieba brudnych szałasów
Dzień wybucha dla biednych okuty obrożą
Zakwitły dni w onucach rudych klombów

I nawet brzozy są brudne, i zachód ma gruźliczy rumieniec, a pejzaż jest zmię-
ty. Bo u Czuchnowskiego to opis biedy i nędzy wsi i posiółków, a rzecz kończy się 
powstaniem (zorganizowanym) domagającym się pracy, wolności, chleba. Powsta-
niem przy udziale robotników i uświadomionego Urbana.

Przed wojną, oprócz tomików poetyckich oraz licznych artykułów polemicz-
nych i krytycznych na różnych łamach, Czuchnowski napisał także dwie powieści. 
Cynk to epika oparta na jego doświadczeniach więziennych. Pieniądz – powieść 
z życia rozpolitykowanych wsi, satyryczno-humorystyczna, co prawdopodobnie 
było zamierzone przez autora. Szczególnie dobrze się czyta Cynk. Napisał też trze-
cią powieść pt. Ksawera, lecz nie zdążył już jej opublikować. Mimo „nieporozu-
mień” z władzami i częstymi aresztowaniami (nigdy nie siedział długo) – tworzył, 
miał liczne kontakty towarzyskie i literackie, pracował w redakcjach dzienników.

Karierę literacką zrobił przed 30. rokiem życia, ale i dla niego przyszła wojna. 
Do jego części Polski przyszli bolszewicy i od razu go aresztowali, nie pytając o po-
glądy. Aresztowany w Sanoku, siedział w Olchowcach, Lesku, we Lwowie, Odessie, 
Charkowie, a potem w łagrach w Kotłasie, Ust-Wymie, Kniaź-Pagoście, Uchcie. 
Zwolniony, znowu został aresztowany, aż w końcu na różne interwencje, m.in. am-
basady polskiej w Kujbyszewie, udało mu się wydostać z Rosji w strasznym stanie 
zdrowia, po wielu okropnych chorobach, z których każda mogła go pozbawić ży-
cia i po paru pobytach w szpitalu, w których brakowało lekarstw i wielu środków 
do utrzymania higieny, brak też było żywności. Wydostał się z Rosji razem ze Szko-
łą Podchorążych Piechoty 6. Dywizji i wyjechał (poprzez Iran) do Iraku. A z woj-
ska – po zwolnieniu go z aresztu polowego pod Kizil-Ribat10 – dostał się do służby 
cywilnej rządu polskiego w Londynie, pracując przez rok (1943) jako naczelny re-
daktor „Gazety Polskiej” w Jerozolimie, następnie w Tel-Awiwie redagował dwuty-
godnik literacki „W Drodze”. Do swoich przeżyć wojennych nawiązał w wierszach.

10 Służbę wojskową odbył w stopniu strzelca. Nie jest jasne, dlaczego siedział w „pace”. Prawdopodob-
nie za niesubordynację, bo nigdy przedtem nie służył w wojsku.
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Pożegnanie jeńca

Po co przyszliście tu, gdzie gwiazdy trzaskają, jak iskry?
Ja wam chcę, na szyję – wstęgę koncertiny,
Gdy prędki wybuch granatów wścieka się w podwórzu!
Dosyć niewoli – chciałbym całować mokre usta Wisły
i ujrzeć szare lasy Karpat; szumieć, młody, w wybuchach leszczyny
Gościńcami wędrować w błyskach drzew i kurzu.
Szaleństwo. Puśćcie. Nie mogę już więcej.
Więc to tu? Doszedłem do kresu. I dalej
Pali się miasto, deszcz, noc i kamienie.
A ja bym to wszystko wysadził w powietrze. Niech już koniec będzie.
Jak bomba uniósłbym w górę ulice, gmachy, lasy alej!
Niech dzwonią bryzgi kulomiotów, pożar i zniszczenie.
Czy mię zniszczą w więzieniu,
W lagrze, czy padnę w boju,
Czy zbir mię nagle zastrzeli zza węgła –
Jam życie spokojne, świadomie na wojnę zamienił.
Tak chciałem. I zamiast szczęścia, radości, spokoju,
Z mym życiem się walka, rozterka i bieda sprzysięgła.
Ach! Jak nie mogę zapomnieć kraju, do którego nie wrócę!
W szarych, ostrych promieniach zórz.
Gdzie po mnie płakać będzie warta smukłych brzóz.
Wiem, na ziemię się rzucę
W brzozowym gaju; w mroku, dzikich, polnych róż.
A z sinych niebios zjeżdżać będzie wolno w lasy Wielki, Srebrny Wóz.
Na łąkach stoją kwiaty, jak zdrowe dziewczęta,
W szerokich, pstrych kapeluszach.
Zagubił się refren prostej, żołnierskiej pieśni:
„Będą za nami panny płakały”, Nie pamiętam
Ani łąk, ani pieśni. Śpi wiatr w polnych gruszach
Ciężki, jak młoda, martwa kobieta w groszowej powieści.
Wio, czarny koniu, pojedziemy znowu.
Dokąd? Nie pytam. I wszystko mi jedno.
Świt się zaciska nad nami, jak wargi zabitej.
Prędzej! Do żony… Do domu!
Kocham nadal, jak w bujnej młodości, tę cichą chłopkę i tęsknię za biedną.
Gdzie mnie do was, najsłodsza, do domu, do Rzeczpospolitej!
Idźcie dalej. Rzućcie mnie na drodze.
Huczą lasy, spowite burzą, brzaskiem i żałobą.
Noce mnie męczą. Młodość moją do głębi wyżarły.
Wrócę, choć dzisiaj odejdę. Na nowo się w Polsce urodzę.
Żegnaj, kraju. Pokój z tobą.
Nie mogę, najdroższy. I księżyc ogromny, jak oczy umarłych11.

11 Wiersze palestyńskie 1943–1945 z tomu Pożegnanie jeńca, „Biblioteka Autorów Polskich”, Newton, 
1946.
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List

Co miałem z życia?
Żarłem szary, więzienny mur.
Gryzłem latami żelazo krat.
Tężały w oczach: noc, bloki gór,
Wolny, szeroki świat.
Zmartwienie matki z góralskiej krwi.
Chluba, nadzieja sądeckich chat.
Kochałem wolność. Niebo, gdy grzmi.
Burzę, wicher i grad!
Łamałem mury, ściany i drzwi,
Żelazne zamki, cegłę i gmach.
Na dnie, jak łuna jaskrawa lśni,
Tryska mój gniew. Z samego dna.
I nie żałuję dziś bujnych lat.
To tamten ogień w górach się tli!
Jestem tak samo młody i rad,
Że znowu walczę, jak w tamte dni.
Pękają mury, śmiech, i do bram
Biją prostackie salwy i dym.
To mnie, to wszystkim nam
Biją, nie im!
Otwieram żyłę i piszę do domu.
Będzie to stąd ostatni list.
Za nocą wiatr drży po kryjomu.
M. P. Data. Wiatr i Middle East.
Co miałem z życia?
Wietrze, nie mów nikomu,
Jak po kryjomu – 
Padają łzy na list,
Na młodość, i na Middle East…12

Hamsin

Gwałtowny wiatr od pustyni
Rośnie jak ogień artyleryjski.
W lasach cyprysów, sosen i pinij
Tryskają żółte pociski.
Nie mogę spać, krzyczę po nocy,
I nigdzie nie ma dla mnie ratunku.
Jeszcze się bronię przeciw przemocy,
Jak wiatr w pustyni, wytryskam z gruntu.
Jeszcze się bronię, jeszcze zwyciężam.
Nie ustępuję i rosnę w sobie.

12 Tamże.

Alicja Moskalowa



141

Poza mną cmentarz, przede mną cmentarz.
I serce całe w żałobie.
Wieje pustynny wicher i ogień.
Niech wieje wicher. Niech trzeszczy ogień!
W taką noc wichru, żalu i lęku
Niechby już serce nagle mi pękło!
Wiejcie wichry. Wiejcie na zachód.
Wiejcie na północ. Wiejcie na Tatry.
Niech krzyk mój słyszą wiślane piachy,
Lasy i góry. Krzyczcie dalej, pustynne wiatry.
Noc czarną farbą kamienie maże.
Jak bure widma rosną bez przerwy,
Kłęby cyprysów, żal, krzyk i nerwy.
I kopią doły czarni grabarze.
Czarni grabarze, bądźcie spokojni! Zimni obwiesie,
Golnijcie szybko po tęgim kieliszku czystej
I pochowajcie mnie w młodym pardesie,
Jeśli nie będzie miejsca dla mnie na ziemi ojczystej13.

Zapewne uznano, że jego talent poety, pisarza i reportera marnuje się na pusty-
ni irackiej. Z Jerozolimy skierowano go do Egiptu, skąd via Kanał Sueski, okrętem 
do Liverpoolu, a następnie do Londynu, gdzie dotarł w styczniu 1944 roku. Londyn 
był nadal bombardowany.

W „The Polish Jewish Observer” z 14 kwietnia 1944 roku, w dziale „Polish Cor-
ner” odnotowano, że przybył z Palestyny Marian Czuchnowski, należący do młod-
szej generacji polskich pisarzy, który musiał zapłacić za swoje przekonania. Syn 
chłopa przez całe życie walczącego o prawa dla pokrzywdzonych, bywał w Pol-
sce wsadzany do więzienia za „rządów pułkowników”, za socjalistyczną twórczość, 
a w roku 1940 dostał dożywocie w Rosji. Następnie omawiają niektóre jego utwory, 
chwaląc satyryczne zacięcie w powieściach. Stwierdzają, że tematyka socjalna prze-
waża w jego utworach. Podkreślili też, że należał do tych Polaków, którzy nawoły-
wali do nawiązania bliskich i przyjaznych stosunków z Żydami. Ich zdaniem, jego 
obecność w Londynie przyczyni się do wzbogacenia literatury polskiej, a przyjacie-
le mają nadzieję, że uda im się zapoznać Brytyjczyków z jego twórczością.

Marian Czuchnowski zrewanżował się i już w następnym numerze tygodnika 
21 kwietnia 1944 uczcił pierwszą rocznicę powstania w getcie warszawskim artyku-
łem The Flame of Warsaw, który się ukazał na pierwszej stronie pisma.

Skoro władze emigracyjne chciały go mieć w Londynie, to zapewne miały 
w tym jakiś cel. Nie jest jasne jaki. Wiadomo tylko, że bardzo dużo tworzył i wy-
dawał, może właśnie o to chodziło. A oprócz tego brał udział w wieczorach poezji 
emigracyjnej.

13 Tamże.
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Swoje ciężkie doświadczenia z Sowietów opisał w Jutrzni owadów (pamiętnik 
więźnia stanu w ZSRR). Zamierzone to było jako powieść, ale o ile mi wiadomo, ni-
gdy jej nie dokończył i nie ukazała się w formie książkowej. Fragmenty drukowane 
były i tu, w Anglii, i w innych krajach, we wczesnych latach 50. XX wieku.

Drogę z ZSRR poprzez Środkowy i Bliski Wschód do Anglii opisał w tomiku 
Cofnięty czas (Londyn, 1945). Zacytuję stąd znamienny fragment:

Cofać wstecz czas, to zaglądać do otwartego piekła. Nie wiem, czy wolno nam, ludziom 
stamtąd, cofać czas, czy nawet wolno cofać czas nam – pisarzom! Kto chce się przerazić, niech 
popatrzy w siebie, w głąb, w samo dno. Czy warto cofać czas, aby zstępować do piekieł. Kto 
nam uwierzy? Czy ci, co chcą zatrzeć nasze ślady i zetrzeć nas z tymi śladami? Czy ludzkość? 
O, ironio! Nikt, żadna ludzkość nie uwierzy! To wszystko jest poza czasem, poza człowieczeń-
stwem, poza ludzkością, poza wiarą. Ludzkość skończyła się tam dla nas, dla obywateli ba-
talionów pracującej śmierci, dla obywateli milczenia, dla ludzi, z których zdjęto człowieczeń-
stwo wraz ze skórą i ubrano ich potem w drut kolczasty. Komu potrzebna jest nasza prawda, 
nasze sumienie, nasze myśli o ludzkości?…

Pierwsza praca publicystyczna o Związku Patriotów Polskich i Wandzie Wa-
silewskiej to cieniutka książeczka Z Moskwy do… Moskwy (Londyn, 1945). Pobyt 
w szpitalu w Taszkiencie opisał w powieści Tyfus, teraz słowiki (Londyn, 1951). 
Drukowana była w odcinkach w nowojorskim „Nowym Świecie”, gazecie codzien-
nej. Okres bombardowania Londynu opisał w „groteskowej” powieści Czarna ko-
ronka (Londyn, 1966). Ponadto w Londynie wydał kilka tomików poetyckich oraz 
innych utworów, jak: Z ziemi włoskiej do Polski (1945), Pożegnanie jeńca (1946), 
Angielska zima 47. Poemat z szuflady (wydana w 1966 roku przez Oficynę Poetów 
i Malarzy), Pola minowe (1951), Rozłupany przez perłę (1952). Opublikował wier-
sze Motyl i zakonnica (1953) i Dama w jedwabnym płaszczu deszczowym (1954), 
dramat Fiołki z Warszawy (1954), poemat Poeta (1956; napisany w setną rocznicę 
zgonu Adama Mickiewicza), powieść Pierścień i zamieć (1956), opowiadanie Srebr-
na ostroga (1958), powieść Żal po czeremchach (1972). Wydał poemat Szpik egzy-
stencji (rodzaj pamiętnika poetyckiego; pisany latami, drukowany we fragmentach 
na przestrzeni lat w londyńskiej Oficynie Poetów i Malarzy Bednarczyków oraz 
w Polsce w Poezjach wybranych, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1978), powieść 
Wilcze łyko (niedokończona; 16 odcinków ukazało się na łamach „Jutra Polski” 
w 1958 roku).

Notabene powieść Ksawera ukończona w Łużnej w styczniu 1938 roku, za życia 
autora nie była wydana w formie książki. Oryginał powieści (maszynopis) z ręcz-
nymi poprawkami Mariana Czuchnowskiego jest w moim posiadaniu, ofiarowany 
mi przez autora. Kilka odcinków Ksawery zamieścił w „Kronice”, którą wtedy reda-
gował (po śmierci Bolesława Świderskiego).

Wiele z wyżej wymienionych utworów lub pojedynczych wierszy z tomików po-
etyckich było drukowanych na łamach prasy emigracyjnej lub polonijnej w Wiel-
kiej Brytanii (we wszystkich polskich gazetach i periodykach, od prawicowych 
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po lewicowe). A ponadto drukowane w Niemczech (Mannheim, strefa amerykań-
ska) w „Ostatnich Wiadomościach” – tu Jutrznia owadów (fragmenty); w Chinach 
w dwutygodniku „Echo Szanghajskie” (1948); w Stanach Zjednoczonych w „Dzien-
niku dla Wszystkich” w Buffalo, N.Y. (tu wiersze i fragmenty Fiołków z Warszawy 
w 1952 i 1953 roku); we Francji w tygodniku katolickim „Polska Wierna” w listo-
padzie 1950 omawiana jest książka pt. Teatr amatorski, której współautorem był 
Czuchnowski. Ponadto drukowano go w polskiej prasie w Iraku, w Indiach, w Ka-
nadzie, Belgii, Argentynie i w Kenii. W Szwecji dostał nagrodę za wiersz.

W wymienionych krajach Czuchnowski umieszczał też swoje artykuły publicy-
styczne. Egzemplarze wymienionych tu gazet czy czasopism mam u siebie w archi-
wum. Wiele rozpadło się, bo papier w czasie wojny był cienki i lichy.

Publikował ogromnie dużo i nie tylko na łamach prasy codziennej i w perio-
dykach, ale także w pismach specjalnych czy okolicznościowych, np. w „Materia-
łach Oświatowych” ukazała się broszura pt. Stulecie Wiosny Ludów, wydana przez 
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów pod redakcją dr Zofii Kasprzyckiej (Lon-
dyn, 1948), gdzie znajdujemy Zmowę cieni, urywek montażu świetlicowego (wyję-
ty z większego utworu Wiosna Ludów – Wiosna Narodów) pióra Czuchnowskiego. 
W „Poradniku Świetlicowym”14 (nr 96/97 z 1948 roku) jest jego udramatyzowany 
wieczór świetlicowy pt. Duch niesiony na skrzydłach wiatru – o pisarzu chłopskim 
Janie Raku. W „Poradniku…” (nr 105/106 z 1949) mamy jego utwór pt. Pięć serc 
i jedna muzyka (pod spodem w nawiasie: Wieczór muzyczno-literacki w setną rocz-
nicę śmierci Fryderyka Szopena w Paryżu). W numerze 110 „Poradnika…” z 1949 
roku jest Anioł pasterzom mówił… (Udramatyzowana wycinanka świąteczna w jed-
nej odsłonie). Wszystkie te trzy utwory Czuchnowskiego są w dziale Wieczornice. 
Nie wiem, ile ich jeszcze napisał; podałam kilka dla przykładu.

Zanim przejdę do omawiania dalszej twórczości emigracyjnej autora Jutrzni 
owadów, wymienię tu jego pseudonimy i kryptonimy: Michalina Borowska, Józef 
Buczyna, Stanisława Jazówna, Strzelec Marian, M.CZ., M.D.C., Franciszek Radus, 
Szczepan Rawa, Michał Srebrzak, Apolinary Świeć, Bazyli Tur. Razem 11.

W „Jutrze Polski”, w Londynie, gdzie Czuchnowski drukował sporo w latach 
1948–1952, a potem w 1958 roku 16 odcinków powieści Wilcze łyko, pisywał naj-
częściej pod własnym nazwiskiem albo jako Michał Srebrzak. Raz jako Michalina 
Borowska. Michał Srebrzak w artykule pt. Rosja wobec pisarzy pisze m.in.:

W łagrach i więzieniach z polskich literackich sympatyków komunizmu lub komunistów 
partyjnych zginęli: Bruno Jasieński, Stanisław Ryszard Stande, Witold Wandurski, Jan Hem-
pel, Jan Wolica i inni. Siedzieli poza tym podczas ubiegłej wojny wszyscy zwolennicy porozu-
mienia Polski z Rosją Sowiecką: Broniewski, Wat, Peiper, Czuchnowski, Skuza15 i wielu in-
nych16.

14 Wydawany przez Wydawnictwo Światowego Komitetu YMCA, Sekcja Polska w Wielkiej Brytanii.
15 Wojciech Skuza – zmarł w drodze z Krasnowodzka do Iranu, pochowany na polskim cmentarzu 

w Teheranie.
16 „Jutro Polski”, Londyn, 14 II 1948.
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Jako Michał Srebrzak drukuje artykuł Walka z chłopami w Sowietach (w nume-
rze 12 „Jutra Polski”, 1948).

Na tychże łamach Marian Czuchnowski publikuje wiersz pt. Zielone Świątki 
(podtytuł: Na Święto Ludowe w r. 1949 w Anglii), który kończy takimi oto słowami:

Wracają, wracają do mnie co rano
Echa tych wozów, iskry z ognisk, pola cudne, lasy pełne zapachu;
Widzę twarze zczerniałe od wiatru, słyszę pieśni, czuję żar w tych pieśniach;
Wsie mocne, blask gwiazd na załomach dachów;
To wszystko, co zostało za wielką wodą Oceanu
I mego strasznego nieszczęścia17.

W eseju pt. Marmurowa osoba (w stulecie śmierci Juliusza Słowackiego w Paryżu, 
dnia 3 kwietnia 1849) Czuchnowski pisze:

Odbywa się taniec czarownic w setną rocznicę śmierci. Wzajemnie różne grupy wydziera-
ją sobie „prawo” do mówienia o poecie. Nikczemnicy, służący najciemniejszym interesom no-
woczesnej Rosji, na gwałt próbują drzeć pasy purpury z jego królewskiego płaszcza dla siebie; 
płaszcza, który okrywał ramiona tego, co nawet wśród „szlachetnych Moskali” nie miewał 
przyjaciół. Emigranci zaś wiedzeni instynktem, którego nie przygłuszyła jeszcze całkiem hała-
śliwa karuzela politycznego życia emigracyjnego, sięgają również do jego wielkości chcąc zna-
leźć potwierdzenie celowości emigracyjnej biedy, poniżeń, wyrzeczeń, tragedii.

Nie wyciągnęli jednak pisarze emigracyjni najważniejszego przykładu z życia poety, tego 
mianowicie, że emigracja będzie miała wtenczas znaczenie, jeśli zostawi po sobie – gdy się jest 
lub bywa artystą – dzieła poetyckie i pisarskie, równie trwałe i świeże w dwudziestym pierw-
szym wieku, tak jak trwałe i świeże są obecnie dzieła Juliusza Słowackiego, stworzone sto dzie-
sięć i sto lat temu na nie mniej gorzkim wygnaniu18.

Pisał te słowa w 1949 roku. Pisarze emigracyjni i on sam wtedy tego nie wiedzie-
li, oczywiście, ale mieli przed sobą następnych 40 lat, żeby – że się tak wyrażę – żeby 
się wykazać. No i co? Przyszłość pokaże. Wspominał nam przedtem o XXI wieku.

Marianowi Czuchnowskiemu do roku jakiegoś chyba 1970 wiodło się nie-
źle. W literaturze. Brał udział w wieczorach autorskich i innych, pisał dużo i dru-
kowali go masowo. Pokajany grzesznik, który w 23. odcinku Jutrzni owadów pt. 
W domu oswobodzonych ze wszystkiego w „Ostatnich Wiadomościach”, organie 
Kompanii Wartowniczych w Niemczech Zachodnich pisał, że kiedy któryś z nich, 
ekswięźniów NKWD, potknął się na oblodzonej drodze, to życzył – cytuję: zdro-
wia, szczęścia i nagłego skrętu kiszek towarzyszom z wszechzwiązkowej, umiłowanej 
przez wszystkie uwięzione narody, przodującej partii proletariatu…

Był znowu sławny i podziwiany, wszędzie go było pełno. Od „Kultury” paryskiej, 
np. w czerwcu 1949 roku (siedem liryków), poprzez „Dziennik Polski i Dziennik 
Żołnierza” i tzw. andersowskiego „Orła Białego”, do „Głosu. Dwutygodnika Ilustro-
wanego” w Londynie (wiersz Gwiazdka – 25 grudnia 1954 roku), już nie mówiąc 

17 „Jutro Polski”, Londyn, 5 VI 1949, nr 10.
18 Tamże.
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o różnych Szanghajach i Keniach. I na angielski miał przetłumaczone bardzo pa-
triotyczne wiersze o Polsce (Poland) i Zamku Królewskim w Warszawie (Warsaw 
Castle) i zapewne gdzieś to wydał, ale w tej powodzi jego pism – kto to znajdzie. 
Czytałam je (te wiersze o Polsce i Warszawie) w roku 1991 Amerykanom na Let-
nim Uniwersytecie w Rzymie i gdy słyszeli słowa Czuchnowskiego Poland the glo-
rious, to nawet na wagary nie pojechali do Ostii, mimo że było 40 stopni w cieniu, 
a na sali wykładowej żadnej wentylacji. Tak było.

I raptem (a może to było stopniowo?) jakoś wszystko zaczęło się psuć. Zaczę-
to go wydawać w Polsce, po Październiku naturalnie. Chyba w roku 1958. Na ra-
zie skromnie: w „Dzienniku Ludowym”, w „Orce”; potem przyszło kilka wydań 
książkowych, najpierw przedwojennych przedruków, potem i inne. Ukazała się Po-
ezja ziemi. Międzywojenna twórczość poetycka Mariana Czuchnowskiego Janusza 
Kryszaka w 1984 roku, a później kolejne dwie książki o Czuchnowskim. W 1974 
w Warszawie wydano przepięknie przez „Generacje” tomik pt. Reporter róż (wybór 
wierszy) na papierze czerpanym w liczbie 247 numerowanych egzemplarzy (posia-
dam nr 190). W ostatniej chwili cenzor wykreślił grubą czerwoną krechą zdanie 
z przedmowy Kryszaka, które tylko przez okulary plus szkło powiększające mo-
głam odczytać. Zdanie to brzmiało, że Marian Czuchnowski – cytuję – ma świado-
mość rewolucjonisty rozczarowanego do pierwotnych ideałów.

Czy te polskie sprawy sprawiły, że raptem mniej go drukowano i niejako odsta-
wiono na boczny tor, także towarzyski w Londynie? Sam się tak urządził, w pew-
nym sensie, z tym paleniem mostów. On by powiedział jak w wierszu Droga Mlecz-
na z tomiku Pożegnanie jeńca (1946), cytuję początek wiersza:

Jakiż grom, jaka gwiazda przeklęta,
Świeciły nad moją kołyską?
[…]
I znowu rąbię twardo prawdę i palę mosty za sobą.
Idę tam, gdzie nigdy nie było nadziei.
Aż wreszcie mnie złamią, zaduszą i zgniotą.
I padnę gniewny, jak moi najbliżsi, w następnej kolei.

Pisał powyższy wiersz w 1946 roku i co? Już wtedy przewidział, że będzie pa-
lił za sobą emigracyjne mosty? Bo przecież od 1946 do, jak już wspomniałam, lat 
60. zachowywał się jak normalny gniewny emigrant polityczny. Ale w 1966 wy-
dał Angielską zimę 47. Poemat z szuflady. Nie był to przyjemny poemat, nalaty-
wał w nim na niektóre koła emigracyjne, powiedzmy kupieckie, poszargał naro-
dowymi świętościami, nie do przesady, ale zawsze; dał porcję erotyzmu tęgiego, 
chłopskiego. Tym się naraził? Nie. Naraził się, bo w latach 60. związał się z „Kro-
niką”, pismem wydawanym przez Bolesława Świderskiego przez prawie siedem lat, 
a po jego śmierci, na prośbę wdowy po Świderskim, redagował je Marian Czuch-
nowski. Sam w nim sporo pisywał, drukował nawet swoją przedwojenną powieść 
Ksawerę (we fragmentach) i inne rzeczy. Pisywali do „Kroniki” Czesław Bednar-
czyk, Bolesław Sulik i inni.
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Naraził się najpierw współpracą ze Świderskim, potem redagowaniem. Bronił 
się jak lew, mam na myśli Czuchnowskiego, że to pismo niezależne, że Świderski 
je finansuje, że pismo chce tylko być pomostem między Krajem a emigracją, bo 
przecież w Polsce się zmienia. Był już rok 1970. Nie ufano im (tj. Świderskiemu ani 
Czuchnowskiemu), nie uwierzono. Podejrzewano, że poszli na pasku reżymu, że są 
na usługach itp. Emigracyjne kioski nie chciały sprzedawać ich pisma. Organizacje 
kombatanckie i inne – też nie. Świderski zmarł. Trzeba było pismo zamknąć.

Ale od Czuchnowskiego się odsunięto. I rzadko pojawiał się teraz na jakichś 
„lepszych” łamach. Powieść Czarna koronka z roku 1966 nie przypadła czytelni-
kom do gustu. A ponadto dopadły go choroby i podeszły wiek. Ale skoro się wy-
brało „trudny życiorys”, to czego można oczekiwać? Zaczął pisać wiersze gorzkie 
jak piołun, drukowane już tylko w Oficynie Poetów i Malarzy. A oto fragment pt. 
Ściśniesz garstkę śniegu:

…………………………………………………
wiedziałem że moje siły wystarczą
pojąć raz jeszcze wielką tajemnicę
którą ukrywały wieki
śmiejąc się w kułak pojąłem dużo
życie jest wtedy gdy człowiek tułacz
wciąż jeszcze może wziąć na swe barki
wszystko co na nie włożył mu los
po wiekach potem znowu zapalą stos
wypalą nowy plac pod budowę
będą znowu zginać swe karki budować nowe
ściśniesz garstkę śniegu ściśniesz kroplę wody
…………………………………………………..
…………………………………………………..
żadnych nie zgłaszam żalów do losu
zadrwiłem nieraz z ciekawskiej historii
wścibskiej brutalnej i drwił będę z niej
jeszcze bardziej po śmierci
co krótkim jest snem jak strzał
i znowu życiem
…………………………………………………..
…………………………………………………..
razem więc starzy zazdrośni wrogowie
pijcie zdrowo własną truciznę kto wie
może i was przeżyję po prostu
a jeśli nie to ironicznie powiem
że widzę wciąż przęsła tego samego mostu porozumienia
……………………………………………………
i chociaż kochacie ludzi
jak wszystko co kupujecie
kochacie ich też na raty
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nie uznając wolnej niepodległej duszy
lubicie się rozdwajać roztrajać gnić
przedwcześnie lub rąbać jak stare zużyte węże na ćwierci
mnie niepodległego nikomu prócz Boga
……………………………………………………19

I tak mu się odmieniło życie na emigracji. Od czołowego poety i prac w re-
dakcjach prasy emigracyjnej, w radiu, w oświacie – skończył na zmywaniu naczyń 
w barze. Był dumny, że jest robotnikiem, ale to była poza. Nie przestał pisać, ale 
to już nie było pisanie, a raczej rozliczanie się z wrogami i z własnym życiem. 
Do Polski nie wrócił. Buntował się do końca, z przyzwyczajenia może, bo tak na-
prawdę już niczego od nikogo nie oczekiwał. Z rozczuleniem wspominał czasy, 
kiedy w przedwojennej Polsce zamykali go do więzienia lub goniła go policja albo 
gdy konfiskowano mu utwory. Wiedział, że wtedy żył. Nie musiała więc ta Polska 
przedwojenna być taka zła, jeżeli ją miło potrafił wspominać.

Nie miał Czuchnowski łatwego życia na emigracji, mimo iż przez wiele lat był 
znany, publikowany, zapraszany do udziału w akademiach ku czci, w wieczorach 
poezji i innych, bo nie tylko dobrze pisał, ale i świetnie mówił. Zdrowie stracił 
w Sowietach, ale pisać mógł. Kto jednak na emigracji może się utrzymać z pisania 
po polsku? Każdy musi mieć jakieś dodatkowe zajęcie lub zamożną żonę.

Czuchnowskiego życie osobiste było nad wyraz skomplikowane. Ożenił się 
w czerwcu 1939, a już w październiku tego samego roku został aresztowany i na-
stępnie wywieziony do Rosji. Po doświadczeniach sowieckich nie mógł wrócić 
do Kraju. Chciał sprowadzić do Anglii żonę, lecz ona nie mogła przyjechać, bo mu-
siała zajmować się starą, chorą matką i jeszcze kimś. Poznał więc tu Szkotkę, której 
bardzo zależało na poślubieniu go, ale on nie mógł się z nią ożenić. Ostatecznie po-
prosił żonę o rozwód i – biorąc winę na siebie – rozwód dostał, ale druga żona słabe 
miała zdrowie i został wdowcem wtedy, kiedy sam już potrzebował opieki. Ożenił 
się więc po raz trzeci – z pielęgniarką, która przychodziła do niego w ramach służ-
by zdrowia i robiła jakieś zabiegi w domu. Poprosił mnie, żebym była świadkiem 
na jego ślubie w Chelsea Register Office. Nie mogłam pójść, nie dali mi zwolnie-
nia w biurze. Zamiast mnie poszedł mój mąż. W roku bodajże 1989 państwo mło-
dzi przenieśli się z Londynu, najpierw do Hastings, potem do St. Leonards-on-Sea, 
gdzie żona Czuchnowskiego prowadziła dom dla chorych, rodzaj małego prywat-
nego szpitalika. Czuchnowski był chory. Po jego wyjeździe z Londynu wymienili-
śmy kilka listów. Taka przeprowadzka na prowincję oznaczała dla niego emigrację, 
bo odcinał się w ten sposób od Polaków i polskiego języka. Pierwszą emigracją na-
zywał wyrzucenie go z gimnazjum przed maturą, drugą – Londyn. Ta była trzecia. 
Jego listy były rzadkie i o niczym: o ptaszku, którego widział za oknem na drzewie, 
o kocie, który zajrzał do pokoju. Ani słowa o sobie, ani słowa skargi, ani też po-
chwały, że żona dobrze o niego dba.

19 Ściśniesz garstkę śniegu ze Szpiku egzystencji, „Oficyna Poetów”, maj 1974, nr 2.
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Umarł w St. Leonards-on-Sea 9 stycznia 1991 roku. Msza święta żałobna odbyła 
się w rybackim kościółku Najświętszej Panny Maryi Gwiazdy Morza. Jego prochy 
rozsypano na morzu.

Wybrane prace Mariana Czuchnowskiego 
(różna twórczość i działalność, publikacje w gazetach)

 ■ Siedemdziesięciolecie Polskiej Partii Socjalistycznej, „Robotnik. Centralny Organ 
PPS Londyn”, listopad – grudzień 1962, red. Ryszard Zakrzewski. Wiersz Czuch-
nowskiego, ponad 30 strof. Numer Specjalny z fotografiami działaczy. Depesze 
od Anglików i z innych krajów.

 ■ Las w Palmirach, „Robotnik”, Londyn, 1960, nr 7/8. Wiersz okolicznościowy 
Czuchnowskiego (w 20. rocznicę zamordowania przez Niemców Mieczysława 
Niedziałkowskiego i Macieja Rataja – działaczy politycznych) – na trzy szpal-
ty. W Instytucie Sikorskiego uroczysta akademia. Czuchnowski recytuje swój 
wiersz. Długie oklaski.

 ■ Dzień 3 Maja, „Polska Macierz Szkolna”, Londyn, 3 V 1956. Wiersz Czuchnow-
skiego do recytacji na akademię dla uczczenia święta narodowego. Święto 3 Maja 
tradycyjnie łączy się z Darem Narodowym składanym przez wszystkich Pola-
ków na rzecz oświaty polskiej na obczyźnie. W Prezydium Rady PMS jest gen. 
Władysław Anders, Jan Baliński-Jundziłł, dr Mieczysław Giergielewicz, sekretarz 
– Leszek Rybicki.

 ■ Sami swoi. Zdarzyło się w czasie żniw, sztuka w trzech aktach. Autor – Jerzy Pietr-
kiewicz, reżyseria Leopolda Kielanowskiego, dekoracje Jana Smosarskiego. Sztu-
kę grano 70 razy w Ognisku Polskim w Londynie. Świetną recenzję z tej sztuki 
napisał Czuchnowski, którą wydała „Kultura”, Paryż, lipiec 1949, nr 21/22.

 ■ Przedwiośnie, „Morze – The Sea. Official Organ of the Sea League of America” 
(miesięcznik), 1949; 12 St. Marks Place, New York 3, N.Y. Wiersz Czuchnows-
kiego.

 ■ Manifestacja protestu tysięcy Polaków i złożenie wieńca na Grobie Nieznanego 
Żołnierza na Whitehall w 10. rocznicę najazdu na nasz Kraj – 4 września 1949 
roku, godz. 15.00. Generał Anders złożył wieniec. Akademia wieczorem 4 wrze-
śnia 1949 w teatrze Scala, Charlotte Street W1. Przemówienia: gen. Anders, po-
seł angielski Mr Stokes. Autor „oryginalnego i dobrze przemyślanego” słuchowi-
ska scenicznego – Marian Czuchnowski, „Tygodnik Ilustrowany”, Londyn, 11 IX 
1949.

 ■ Pola minowe, wydane w Londynie w Oficynie Poetów i Malarzy, 1951. Wiersze 
Czuchnowskiego. Tu wiersze Owocarnia, Japońskie wiśnie mówią o poecie, który 
usiłuje na nowo odnaleźć swoje miejsce w świecie i utrwalić w obrazie poetyckim 
to, co zarówno w rzeczach wielkich i w drobiazgach jest wieczne. Zapalniczka, 
Paryżanka, Zdarzenie, Albo, albo. A przecież jest to zadaniem poezji.

 ■ Notabene Polacy w Szwecji zorganizowali konkurs poetycki z nagrodami. Otrzy-
mano 200 prac od 70 autorów. Organizatorzy apelowali do Polonii szwedzkiej 
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o zebranie więcej pieniędzy na ten cel i chcieli dać trzy nagrody: 1. Kazimierzo-
wi Wierzyńskiemu za Korzec malin, 2. Marianowi Czuchnowskiemu za Pola mi-
nowe, 3. Anatolowi Krakowieckiemu za wiersz Racławice w tomie Na latającym 
dywanie. Spóźnili się, Krakowiecki już nie żył. „Wiadomości Polskie. Niezależny 
Tygodnik Informacyjny”, Sztokholm, 1951 (?).

 ■ W dniu Święta Narodowego, artykuł Czuchnowskiego w związku z 155. rocznicą 
Konstytucji 3 maja, „Na Przełomie. Tygodnik Pierwszego Korpusu”, Edynburg, 
3 V 1946.

 ■ Przed ostatnią podróżą, fragment dramatu Czuchnowskiego pt. Fiołki z Warsza-
wy, „Nowy Świat. Dodatek Tygodniowy Ogniwo”, Nowy York, 19 IX 1953.

 ■ Warszawo!, poemat o powstaniu w Warszawie, „Głos Uchodźcy Polskiego w Ira-
nie”, Teheran, 15 IX 1944.

 ■ Troska o różę, wiersz, „Dziennik dla Wszystkich” (największe polskie pismo 
w Ameryce), Buffalo, N.Y., 6 III 1952.

 ■ Mickiewicz paryski, poemat napisany w 1928 roku podczas odsłonięcia pomnika 
Mickiewicza w Paryżu, „Echo Szanghajskie” (dwutygodnik), Chiny, 25 XII 1948.

 ■ Zwycięstwo ludzi bezdomnych, wrażenia Czuchnowskiego z osiedla Penhros 
w Walii, „Skrzydła. Tygodnik Ilustrowany” (organ Samopomocy Lotniczej), Lon-
dyn, 19 II 1950.

 ■ Kolega, Odcinek Jutrzni owadów (wyjątki z pamiętnika więźnia stanu ZSRR), do-
datek tygodniowy „Ostatnich Wiadomości”, Mannheim (Niemcy, strefa USA), 
1 IV 1951.

 ■ Krakus pod Niebieskim Sidhu, z Jutrzni owadów (wyjątki z pamiętnika więźnia sta-
nu ZSRR), dodatek tygodniowy „Ostatnich Wiadomości”, Mannheim (Niemcy, 
strefa USA), 8 IV 1951.

 ■ Choć jeden liść kiszonej kapusty, z Jutrzni owadów (wyjątki z pamiętnika więźnia 
stanu ZSRR), dodatek tygodniowy „Ostatnich Wiadomości”, Mannheim (Niem-
cy, strefa USA), 20 V 1951.

 ■ Myśli podczas burzy, reportaż specjalnego wysłannika z obozów 5. Kresowej Dy-
wizji Piechoty, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn, 8 I 1947.

 ■ „Pisemko. Serwis dla Dzieci”, Polska Agencja Prasowa „Światpol”, Londyn.
 ■ Wiersze i powiastki, różni autorzy, m.in. Maria Dąbrowska, Kazimierz Wierzyń-
ski, Zygmunt Nowakowski, Zdzisław Broncel, Irena Paczoska, Kazimiera Iłłako-
wiczówna, Marian Czuchnowski. Utwory Czuchnowskiego wydrukowane w „Pi-
semku” w latach 1946–1947: Babie lato, nr 34/17; W sadzie, nr 36/18; Zasypianie 
pszczół, nr 38/19; Saneczki, nr 46/23; Zimorodek, nr 46/23.

 ■ „Serwis dla Młodzieży”, Polska Agencja Prasowa „Światpol”, Londyn. Utwory 
Czuchnowskiego wydrukowane w latach 1946–1947: Ziemniaczysko, 1 IX 1946, 
nr 33/17; Siew; Brzezina, 15 IX 1946, nr 35/18; Zaduszki, 1 X 1946, nr 37/19; Dra-
by (kolędnicy), 1 XII 19, nr 45/2347; Odpust, Sowa, Żniwa, Sianokosy, Tatarka 
– brak dat; Nasza pływalnia; Na stawach, 1 VII 1947, nr 26/13; Boże Ciało, 15 V  
1947, nr 19/10 – opowiada, jak uczniowie i nauczyciele przygotowywali dzie-
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ci. Kto posiadał krakowski strój pełny lub częściowy, miał wystąpić na procesji 
w narodowym stroju. Jeżeli nie mieli, to koniecznie w białych koszulach chłopcy, 
a dziewczynki w białych sukienkach. Opis procesji i sypania kwiatów. Chłopcy 
za baldachimem ubrani byli w strój krakowski z pawimi piórami.

O Marianie Czuchnowskim

 ■ Hasło Czuchnowski Marian, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, 
red. J. Krzyżanowski, C. Hernas, Warszawa, 1986, t. I, s. 169–170.

 ■ Piotr Kuncewicz, Agonia i nadzieja. Literatura polska 1918–1986, „Przegląd Ty-
godniowy”, styczeń 1987. Autor omawia trójkę poetów emigracyjnych: Beata 
Obertyńska, Marian Czuchnowski, Jerzy Pietrkiewicz.

 ■ Zygmunt Lichniak, Casus Marian Czuchnowski, w: tenże, Mój skorowidz poezji 
polskiej na emigracji, Warszawa, 1989, s. 97–102.

 ■ Hasło Czuchnowski Marian Daniel, w: Jan Zieliński, Leksykon polskiej literatury 
emigracyjnej, Lublin, 1990, s. 35–36.

Alicja Moskalowa

Marian czuchnOwSki – reBeL, revOLutiOnary pOet
Summary

The author presents the results of historical literary research on Marian Czuchnowski. 
Analysis of interviews and conversations with Czuchnowski show him to be a rebel and 

revolutionary poet. The author describes his turbulent life prior to 1939. During this time 
his concern for the people prompted him to call for mass gatherings in the countryside, for 
which he was frequently arrested. The author traces the development of his literary talent, 
starting with the rebellious poetry of his youth, and tracks his career through the 1930s. 
She discusses his cooperation with pre-World War Two publications and literary groups. 
She presents the wartime experiences of Czuchnowski, who left literary traces of his jour-
ney through Russian forced labour camps, Iran, Palestine and Egypt, to London. The author 
also examines the poet’s works to analyse his London period – initially filled with success, 
but becoming harder with time. The writer’s bibliography constitutes a valuable addition to 
the text.

Key words: poetry, the inter-war period, émigré literature, rebel
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PUNO w Londynie

życie na Miarę Literatury, czyLi O nOwy 
kSztałt wychOwania LiterackiegO

Czytanie literatury nie jest czytaniem martwych, obojętnych znaków, 
które oderwały się na zawsze od żywej obecności wytwarzającego je człowieka 

i teraz wyniośle milczą w obcym świecie, 
lecz otwieraniem okna, 

przez które widać inny, lecz także nasz świat…
Michał P. Markowski

Cywilizacyjno-kulturowe przeobrażenia komunikacyjne ostatnich dziesięcioleci 
wpłynęły na sytuację literatury, która jako sztuka słowa zyskuje nowe nośniki, 

przeobraża tradycyjne jej formy, zdobywa nowe audytoria. Choć nierzadko współ-
cześni krytycy literaccy mówią o malejącej sile jej oddziaływania, to współczesna 
humanistyka i związana z nią integralnie pedagogika odkrywają nowe szanse kre-
owanych z nią kontaktów. I dlatego warto dzisiaj inaczej czytać literaturę i poszuki-
wać w niej zarówno artystycznej kreacji słownego obrazu nakładającego się na rze-
czywistość, jak i jednocześnie z niej wynikającego, tworząc – jakby rzekł Umberto 
Eco – ideę dzieła otwartego, z którego czytelnik może wybrać wiele sensów1. Litera-
tura schodzi dziś z Parnasu do swego odbiorcy, w niej poszukuje on siebie i własne-
go doświadczania świata, stając się INNYM, bogatszym w swej duchowości, także 

1 Por. U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka, 
Warszawa, 1994.



152

i wtedy, a może przede wszystkim, gdy odrzuca ten świat, gdy stawiać będzie pyta-
nia o jego sensy, gdy to, co odrzucił, a może pokochał czy przeszedł obojętnie wo-
bec niego, wchodzi z nim w dialog o nim samym i o doświadczaniu swego losu.

Czytanie literatury nie wymaga żadnych dodatkowych kompetencji poza wraż-
liwością – stwierdza wybitny literaturoznawca Michał P. Markowski:

Nie trzeba znać żadnych wyspecjalizowanych języków, żadnych naukowych idiomów. Wy-
starczy jedynie dobra wola oglądania świata cudzymi oczami i – by tak rzec – cudzymi słowa-
mi. W tym widzę nadzieję dla nas wszystkich, albowiem świat zmarnieje doszczętnie dopiero 
wtedy, gdy jakiekolwiek rozmowy o literaturze nie będą już możliwe2.

Kreatorem różnorodności form kontaktów z literaturą jest dziś jedynie nauczy-
ciel pasjonat, wierny czytelnik, pozostający pod nieustannym urokiem literackiego 
bogactwa, który wraz ze swymi wychowankami będzie uczestniczył w dialogach 
z INNYM, dzieląc z nim swoje fascynacje i dylematy. Czytanie w taki sposób tek-
stów literackich stawać się może i zapewne już się staje bardziej docenianą ofertą 
dialogu: twórcy – bohatera – odbiorcy (wychowanka), a może także różnorodnych 
audytoriów odbiorców. I tak oto spełnić się może ważna dla wychowania nowa filo-
zofia INNEGO, potwierdzająca sens słów Michała P. Markowskiego: życie na miarę 
literatury. Wybrane fragmenty wywodów teoretycznoliterackich, jak i iluminacyj-
nie zaprezentowane niekonwencjonalne wątki nowego myślenia o literaturze, o for-
mach z nią kontaktu, a także jej praktykowania stanowią wyraz nowego dziś myśle-
nia o wyzwaniach współczesnego wychowania literackiego.

aktOwy i diaLOgiczny SenS kOntaktu z Literaturą

Koncepcje aktów mowy Johna L. Austina i gatunków mowy Michaiła Bachtina, 
torując drogę nowym spojrzeniom teoretycznoliterackim, uświadamiają także 

nowe aspekty obcowania z literaturą. Austin, traktując literaturę jako akt, zakłada-
jąc dynamiczny i procesualny stan jej istoty, postrzegał jednocześnie dynamikę jej 
różnorodnych oddziaływań. Wśród aktów lokucyjnych, illokucyjnych i perloku-
cyjnych szczególną wagę przypisuje Austin aktom illokucyjnym, w których reali-
zuje się intencja wypowiedzi. Owa siła illokucyjna, decydując o szczególności zna-
czeń nadawczych, wyznacza charakter międzyludzkich interakcji i – choć Austin 
odnosił ją do konkretnych realiów rzeczywistego świata – to jednocześnie nie po-
mijał literatury i zawierających się w niej wypowiedzi. Z jednej strony, dostrzegał 
literaturę jako posługującą się fikcyjnymi aktami mowy, mówił o możliwościach 
odtwórczego ich stosowania, z drugiej jednak, podkreślając moc sprawczą aktów 
mowy, w szczególności illokucji, eksponował fakt, iż nadawanie znaczeń sytuacyj-
nych wypowiedziom może istotnie wpływać na relacje międzyludzkie. Zatem siła 
illokucyjna wyrażająca intencję (intencje – może być ich wiele), stanowiąca o do-
konaniu nadawczo-odbiorczym, konkretyzuje się w jego komunikacyjnej specyfi-

2 M. P. Markowski, Życie na miarę literatury. Eseje, Kraków, 2009, s. 86.
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ce. W tym zatem zawiera się komunikacyjny, nadawczo-odbiorczy sens kontaktu 
z literaturą.

 Kontynuatorzy myśli Austina, uznając akty illokucji za dziedzinę nowych dzia-
łań (Dagmar Searle), dostrzegali społeczne konteksty wypowiedzi rzeczywistych 
i literackich (Richard Ohmann). Skoro w tych aktach moc illokucyjna jest mi-
metyczna, to zarówno świat przedstawiony utworu literackiego, jak i wypowiedzi 
kreujących go bohaterów mają charakter prawdopodobny. W odbiorze czytelni-
czym mówiący podmiot i wszelkie jego uwikłania są akceptowane przez odbiorcę 
i uczynione fortunnymi. To właśnie Ohmann, postrzegając literaturę jako akt, wi-
dzi w niej samej rodzaj działania. Jeżeli zatem czytelnik potrafi realizować projekcję 
rzeczywistych aktów mowy na pozorowane, to w ten sposób dokonuje się ich speł-
nienie w illokucji. Zatem każda wypowiedź, także i literacka, jest osadzona w kon-
tekstach społecznych. Nawet jeśli siła illokucyjna wypowiedzi literackiej jest mime-
tyczna, to czytelnik musi ją odbierać w kontekście znanych mu bądź poznawanych 
tropem literackiego doświadczenia mimesis kontekstów społecznych.

Zakładając uwikłanie czytelnika w różnorodność kontekstów społecznych, 
można postawić tezę, iż dzieło literackie stanowić będzie dlań subiektywną pro-
jekcję świata, jego rzeczywistych uwikłań z realnymi, rzeczywistymi aktami mowy. 
Ale też i odwrotnie: owo prawdopodobieństwo świata przestawionego czy sytu-
acji lirycznej, konfliktu dramaturgicznego czy perypetii oddziaływać będzie inte-
lektualnie i estetycznie na procesy percepcji, wyznaczać ich trop poznawczy, kształ-
tować przeżycie estetyczne. Świadomość owych transferów wynikająca z wiedzy 
o języku, mowie i literaturze ma dziś szczególne znaczenie dla kreowania kontak-
tów z literaturą i kształtowania zachowań czytelniczych. Warto jeszcze wspomnieć, 
iż traktowanie literatury jako aktu, jej dynamika (dynamika także aktów mowy) 
nakłada się niejako na dynamikę procesów związanych z rozwojem i kształtowa-
niem osobowości, która rozwija się przecież w czasie szkolnej edukacji. Musi mieć 
to zatem swoje konotacje związane zarówno z dydaktyką literatury, tworzeniem 
nowoczesnych strategii edukacyjnych uwzględniających wiedzę o mowie, języku 
i literaturze w procesach dydaktyczno-wychowawczych, w kreowaniu których wy-
soki poziom literackiej kultury pedagoga przekładać się może na twórcze praktyki 
pedagogiczne, wykorzystujące możliwości bogactwa oddziaływań literatury na jej 
odbiorcę.

diaLOgiczna iStOta Literatury

Niezbędne jest tu odwołanie się również do teorii Bachtina, które szczególnie} 
w tym miejscu wywodu wzbogacają myślenie o języku, mowie i literaturze 

w odniesieniu do praktyki edukacyjnej. To właśnie Michaił Bachtin traktował dia-
log jako sposób człowieczej egzystencji, jednocześnie zaś jako sens humanistyczne-
go myślenia i humanistycznego poznawania istoty otaczającej człowieka rzeczywi-
stości.

żYCIE NA MIARę LITERATURY…
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Problem słowa cudzego stał się najważniejszy dla Bachtinowskiej filozofii słowa, 
bowiem – zdaniem autora Estetyki twórczości słownej3 – prawie wszystkie słowa są 
słowami cudzymi, poza nielicznymi, które człowiek odczuwa jako własne. Jak ko-
mentuje to Eugeniusz Czaplejewicz:

Człowiek żyje w świecie cudzych słów. Przyswaja je, przekazuje, posługuje się nimi i od-
powiada na nie. Rozpad mowy na dwa światy: makrokosmos cudzych słów i mikrokosmos 
słów własnych, relacje, jakie zachodzą między nimi i zjawiska występujące na ich pograniczu, 
wreszcie stosunek między człowiekiem a tymi światami, zwłaszcza obrazami cudzego słowa 
– wszystko to posiada kapitalne znaczenie dla osobowości i jest istotną treścią ludzkiego życia, 
wypełniającą cały żywot człowieka4.

Dialogiczność stanowi zatem nie tylko autentyczne, realne nastawienie wypo-
wiadającego słowa, ale także najważniejszą właściwość utworu literackiego.

Słowo w literaturze nie stanowi zatem – zdaniem Bachtina – autonomicznej, sa-
mowystarczalnej całości. Każdy utwór jest repliką w tworzącym się od dawna dia-
logu językowym i każdy antycypuje nową odpowiedź. Dialogiczność jest głównym 
mechanizmem procesu historycznoliterackiego5.

intertekStuaLnOść jakO kOntynuacja diaLOgu

Istota dialogowa, jaką jest człowiek, nieustannie przebywa zatem w makrokosmo-
sie cudzych słów, człowiek pozostaje w ciągłych relacjach między obrazami, sen-

sami słów cudzych a owym mikrokosmosem słów własnych, w ten sposób tworząc 
sensy własnej egzystencji. Od jakości, specyfiki, rodzajów owych makrokosmosów 
i sposobów ich transferowania w indywidualną przestrzeń słowną zależy treść życia, 
o której wspominał Bachtin. Skoro literatura stanowi ów makrokosmos, w którym 
zawierają się cudze słowa i jej bogactwo wyrażające się w jej dialogiczności – tekst sta-
je się „mozaiką cytatów” – jak mówi, komentując Bachtina, Julia Kristeva, czy „poli-
fonią głosów” – jak twierdzi sam Bachtin, a potem zafascynowany nim Roland Bar-
thes.

Dzieło literackie jest więc wypowiedzią polifoniczną powstającą i istniejącą 
w kontakcie z innymi dziełami. Stanowi wypowiedź, wobec której i w niej samej 
istnieją inne wypowiedzi. Poziom tych wypowiedzi literackich i pozaliterackich 
kształtuje się zarówno w obyciu kulturowo-językowym, jak i obycie kulturowo-ję-
zykowe kształtuje się w kontakcie z literaturą. Konstatacja ta rodzić musi również 
konotacje odnoszące się do wyborów rodzajów tych wypowiedzi, ich analitycznej 
strategii, na którą jest miejsce w procesie dydaktycznym, jak i podejmowanych wy-

3 M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, oprac. E. Czaplejewicz, Warszawa, 1986, 
s. 464.

4 E. Czaplejewicz, Myślenie dialogowe Michała Bachtina, w: Literatura, teoria, metodologia, red. 
D. Ulicka, Warszawa, 2001, s. 158.

5 Tamże.
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branymi tekstami dyskursów. Literatura zatem i formy obcowania z nią stają się 
trudną do przecenienia przestrzenią podejmowanych w procesach dydaktyczno-
-wychowawczych różnorodnych, nierzadko ścierających się ze sobą dyskursów.

Dialog jako sposób bycia człowieka w świecie, a także jako droga do pozna-
wania rzeczywistości w jej humanistycznym wymiarze konkretyzuje się zarówno 
w dialogicznej istocie dzieła literackiego, jak i dialogicznej istocie człowieka, two-
rząc nowe dziś szanse kulturowego doświadczania swej egzystencji. Bachtinowska 
teoria niewspółobecności oznacza, iż prawdziwy sens objawia się dopiero w zetknię-
ciu z innym sensem, choć Bachtin właśnie dostrzega jego twórczą jakość w zderze-
niach tych sensów i także ich niekończącej się dialogiczności. Dialogiczność dzie-
ła, zawierająca różnorodne wypowiedzeniowe struktury jako różnorodne gatunki 
mowy stanowiące o jego intertekstualności, sytuuje owo dzieło w otwartej prze-
strzeni kodów. Czytelnik przyswajał będzie i odkodowywał intertekstualną prze-
strzeń dzieła, transferując ją do mikrokosmosu własnych słów. Proces ten, jego 
specyfika i znaczenie, okazuje się być wartością nie do przecenienia w kreowaniu 
kontaktów z literaturą.

To właśnie dialog, pojmowany jako „mozaika cytatów” w tekście literackim czy 
też jako intelektualna postawa odkodowywania znaczeń, intertekstualność utwo-
ru, jako też niekończąca się dialogiczność wynikająca ze zderzeń różnorodnych 
sensów i pozostająca otwarta na podjęcie dialogu sytuuje dialogiczność tekstu, jak 
i proces jego recepcji w dialogicznie otwartej przestrzeni. Świadomość tych pro-
cesów kształtować może inny, niedoceniany dotąd – w kreowaniu kontaktów z li-
teraturą – sens dialogiczności dzieła jako swoistego, otwartego bogactwem inte-
lektualnych znaczeń świata przedstawionego. Takie pojmowanie literatury otwiera 
ogromną szansę kreowania różnych z nią kontaktów, traktowanych jako niezbędny 
dla rozwoju współczesnego humanizmu świadomie realizowany proces wychowa-
nia literackiego.

Odkodowywanie intertekstualnych znaczeń staje się zatem rozwijającą formą 
intelektualno-kulturowego dialogu odbiorcy z dziełem, dzięki któremu ów pogłę-
biony w percepcji czytelniczej dialog staje się coraz bogatszy i pogłębiający tę per-
cepcję. Jeżeli dzieło literackie trwa w relacjach z innymi dziełami, prowadzi nie-
ustanny z nimi dialog, powodując zderzenia różnorodnych słów, przynależnych 
różnym tekstom, konwencjom, gatunkom i słowom, warto uświadomić sobie, iż 
dynamika owych nakładających się dialogów – ich sensy i głębia zawierająca się 
w niepowtarzalności i bogactwie literackiego tworzywa, jak i procesach percep-
cyjnych stanowi o szczególnych jakościach odbioru. Ta nakładająca się nań dialo-
giczność stanowi szczególne wyzwanie dla nowocześnie pojmowanego wychowa-
nia literackiego na różnych poziomach jego realizacji. Warunkiem niezbędnym, 
zapewniającym możliwość realizacji tak rozumianego dziś wychowania literackie-
go, jest wysoki poziom literackiej kultury kreatorów dialogu młodych czytelników 
z tekstem literackim.

żYCIE NA MIARę LITERATURY…
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„Lekcje czytania” – huManiStyczny fenOMen

To chyba po raz pierwszy od wielu, wielu lat Muzy zeszły z Parnasu, by spotkać 
się z młodymi czytelnikami w szkołach i poza nimi, by porozmawiać o wybra-

nych utworach literackich inaczej niż z testowego klucza bądź przyjmując jedynie 
słuszny trop analizy i interpretacji dzieła według założeń zrygoryzowanej egzege-
zy filologicznej. Z inicjatywy „Tygodnika Powszechnego” odbywają się w całej Pol-
sce „Lekcje czytania” – wielka, społeczna akcja mająca na celu popularyzację czy-
telnictwa wśród młodzieży. Pierwsze „lekcje” odbyły się w Krakowie w listopadzie 
2009 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada 
i od tego momentu ogarniają dziś niemal całą Polskę. Prowadzą je utytułowani pra-
cownicy akademiccy, wybitni humaniści, a także pisarze i krytycy literaccy, m.in. 
Michał P. Markowski, Stefan Chwin, Grzegorz Jankowicz, Przemysław Czapliński 
i wielu innych twórców i badaczy literatury.

Inicjatywa ta to nie tylko propozycja odmiennego niż dotąd podejścia do dydak-
tyki literatury, to też nie tylko kreowanie kolejnego, nowego paradygmatu analitycz-
no-interpretacyjnego literackiego tekstu, który stanowić miałby – ów paradygmat 
– obowiązujący, autorytarny model szkolnego odbioru literatury i utrwalania jedy-
nie słusznej o nim wiedzy literaturoznawczej. „Lekcje czytania” to przede wszyst-
kim potwierdzenie subiektywnego, czytelniczego sensu aktu lektury, pozwalającego 
dzielić się nim z autorem-pisarzem, uczestnikami tego szczególnego seansu odbior-
czego – czytelnikami i kreatorem dialogów lekcyjnych, ich twórcą, intelektualnym 
prowokatorem, ale także uczestnikiem lekturowych doznań, wyposażonym w bo-
gatsze doświadczenie lekturowe, intelektualne i życiowe.

W czasie tych spotkań jakże intrygująco brzmi polifonia głosów, w których za-
wierają się różnorodne wątki interpretacyjne, zadziwiające skojarzenia, ale każdy 
z tych głosów odbierany jest pełnoprawnie jako głos INNEGO – słuchacza, uczest-
nika dialogu. On bowiem podejmuje także dialog z INNYM – tekstem, bohaterem, 
autorem, innym odbiorcą dyskutowanej lektury. To w tych różnicach i odmienno-
ściach wyraża się otwartość na różne sposoby czytania i odbioru tekstu literackie-
go, szacunek dla odmienności, gotowość do nawiązywania dialogu.

Profesor Michał P. Markowski, będąc artystycznym kierownikiem festiwalu 
conradowskiego, to jednocześnie wybitny literaturoznawca związany z Uniwer-
sytetem Jagiellońskim i amerykańskimi uczelniami, eseista, krytyk. Podejmując 
z młodymi ludźmi dialog np. na temat opowiadania Brunona Schulza Ulica kro-
kodyli czy Josepha Conrada Placówka postępu potrafił niejednokrotnie stymulo-
wać uczestników pytaniami odnoszącymi się nie tylko do wątków tekstowych, ale 
niezwykle ekspresyjnie i ciekawie stawiać pytania wykraczające poza tekst i prze-
noszące każdego z uczestników dialogu w świat jego myśli i przeżyć. Markowski 
zadaje pytania dotyczące indywidualnych doznań czytelniczych, a także twierdzi 
w dyskusji, iż wielki pisarz to ktoś, kto patrzy na świat ze swojego punktu widze-
nia, jest w stanie uczynić go wyjątkowym i osobliwym. Zrozumienie literatury po-
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lega na tym, że być może uda nam się dostać do tego punktu i świat ten pooglądać 
z jego perspektywy. Zasługą pisarza jest pokazywanie, że można jeszcze inaczej pa-
trzeć na świat, niż my patrzymy.

Tak organizowane spotkania z literaturą wyzwalają wśród młodych odbior-
ców ciekawość życia, które – mówiąc słowami profesora – kreowane jest w na-
szych myślach i doznaniach nie tylko intelektualnych, ale i emocjonalnych na mia-
rę literatury. Czytanie lektur stawać się może zatem doświadczaniem świata i siebie 
w tym świecie, tekst literacki bowiem to przecież językowy wyraz ludzkiej egzy-
stencji. Opowieść, którą tworzy autor, nadaje – jak twierdzi Markowski – naszemu 
życiu kształt.

„Lekcje czytania” zmierzają więc do tego, by w edukacyjnej przestrzeni otwarcie 
zanegować jednoznaczność interpretacji i rygoryzm analizy filologicznej, tworzą-
cej bezduszny i bezsensowny skan tekstu w świadomości uczniów, by przywrócić 
także przyjemność i etyczność lektury, by dostrzec w niej INNEGO i siebie. Takie 
postrzeganie lektury i czytelniczych z nią kontaktów, nade wszystko zaś otwiera-
nie się na dialog, którego autentycznym fenomenem czytelniczym stają się „Lekcje 
czytania”, zapowiada wielki przełom humanistyczny, pozwalający w literaturze do-
strzegać, poznawać i kształtować siebie. Warto, by poruszyły one intelekt i wrażli-
wość tych, którzy – zarządzając polską edukacją – jak najszybciej powinni tworzyć 
nową jej filozofię, a w literaturze i bogactwie form kreowanych z nią kontaktów do-
strzegać niepowtarzalną szansę humanizowania współczesnego człowieka i świata.

Wielokrotnie wspominany w prezentowanym wywodzie Michał P. Markowski 
mówi:

Literatura nie rodzi się z oddzielenia od świata, ale z uczestnictwa w nim. Świat nie jest 
„tam”, lecz „tutaj” i zrobiony jest także ze słów, które nie są spoza świata, lecz go budują. 
Człowiek żyje, mówiąc, i mówi, żyjąc. Jego słowa nie przylepiają się do świata z „zewnątrz”, 
albowiem umysł człowieka, który produkuje znaczenia, nie jest czymś, co ulokowane byłoby 
poza światem. Umysł człowieka jest częścią świata. […] Język jest naszym domem, czy tego 
chcemy, czy nie i dlatego literatura zrobiona z języka mówi nam o tym, jak sobie ten dom wy-
obrażamy6.

Teksty kultury zawsze współuczestniczą w powstawaniu kulturowej chwili, w której powsta-
ły, jak i nieustannie wpływają na kształt chwil, w których są czytane i w których próbuje się 
poszukiwać w nich zaktualizowanych znaczeń, często jakże różnorodnych, dalekich od tych 
niegdyś pierwotnych. Dlatego literatura i sztuka żyć będą tak długo, jak długo znajdować będą 
czytelników i odbiorców, poszukujących w nich i odnajdujących siebie dzisiaj. Nieśmiertelne 
są bowiem literackie treści i bogactwo wyrazów ich artystycznej ekspresji, w których można 
w różnorodnych momentach istnienia dzieła odczytywać własne, indywidualne problemy eg-
zystencjalne i snuć refleksje prowokowane literacką materią, tą jedyną, niepowtarzalną7.

I wydawać by się mogło, że już od zarania sztuka zjednała sobie człowieka, że 
kontakt z literaturą jest nieśmiertelny, że trudno wyobrazić sobie ludzkie życie 

6 M. P. Markowski, Życie na miarę literatury…, s. 64–65.
7 E. Lewandowska-Tarasiuk, Słowa, obrazy, dźwięki, „Dziennik Polski”, Londyn, 2012.
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bez książki. A jednak – jak potwierdzają badania – statystyczny Polak czyta bardzo 
mało albo nie czyta wcale. Prawdą jest, że książkowe treści istnieją dziś w cyber-
przestrzeni, że funkcjonują e-booki, że małe dzieci chętniej klikają, niż przewraca-
ją strony drukowanej książki. Nawet studenci wydziałów humanistycznych kserują 
jedynie wybrane strony książek, których treści trzeba poznać, by zaliczyć przed-
miot. Zaś przyszli maturzyści zamiast oryginalnych utworów, przewidzianych ka-
nonem lektur szkolnych, czytają… książkowe bryki. Skoro trzeba opanować in-
terpretację tekstów pod maturalny klucz, to przecież szkoda czasu na intensywny 
kontakt z artystyczną prozą czy coraz mniej czytaną poezją. Wystarczy ściągnięta 
z sieci interpretacja, którą wykorzystać będzie można w prezentacji, wystarczy al-
gorytm rozwiązań testowych i przedmiot, jeszcze ciągle tradycyjnie nazywany „ję-
zykiem polskim”, zostanie zaliczony.

Oczywiście i wśród uczniów, i studentów można znaleźć wyrafinowanych czytel-
ników, niezmiennie pasjonujących się literaturą, ale nie jest ich tak wielu. Dla tych 
właśnie, nielicznych, kontakt ze słowem pisanym w bogactwie jego przetworzeń, 
kontakt z literaturą i bogactwem jej znaczeń to sens życia, którego nie sposób utra-
cić bądź sprowadzić do spauperyzowanych i uproszczonych form kontaktu z książ-
kowym tekstem. Wielu z nas zadaje sobie pytanie o przyszłość tradycyjnej książki, 
ale niewielu dostrzega szansę na tę przyszłość w kontekście lekturowych zachowań 
jej czytelników. Trzeba sobie zatem możliwie najszybciej odpowiedzieć na pytanie, 
czy zależy nam jeszcze dzisiaj na edukowaniu młodych Polaków w duchu naszej ro-
dzimej kulturowej tradycji, której nieocenionym kulturowym kodem jest literatu-
ra, czy jeszcze niezmiennie pragniemy, by polska tradycja literacka tworzyła naszą 
kulturową wspólnotę, czy czujemy się odpowiedzialni za generacyjny przekaz tej 
tradycji. Czy w literaturze potrafimy odczytywać ludzkie sensy naszego istnienia, 
a w nich odnajdywać siebie?

Jeżeli jeszcze ciągle tak, to czy w zmieniającym się świecie, o innym obliczu cywi-
lizacyjnym i kulturowym, potrafimy to czynić w tak kompetentny sposób, by wyzwo-
lić w młodych ludziach pasję poznawania literatury i sztuki nie tylko pod matural-
ny klucz, ale by właśnie dzięki niej poczuli wyjątkowość swej wspólnoty i bogactwo 
sensów własnej egzystencji. Zależy to przecież od tego, na ile potrafimy ich o tym 
przekonać w szkole, rodzinie, mediach, czy potrafimy wzbudzić ich zainteresowanie 
ową kulturową chwilą, w której powstawały dzieła. Ale też i poszukiwać z nimi razem 
głębokich i ciekawych sensów kulturowej chwili naszej rzeczywistości, odnajdywa-
nej w tradycji literackiej, jak i przeobrażającym się obliczu współczesnej egzystencji 
„płynnej nowoczesności”.

Lektury tekstów literackich stawać się powinny w szkolnej rzeczywistości for-
mą dialogu, przyzwoleniem na szczególny rodzaj relacji między dziełem a jego od-
biorcą. Odbiorca w tej relacji gotów jest otworzyć się na inność, która diametral-
nie odmienia dziś proces czytania, proponując – w miejsce filologicznych egzegez, 
przymusu czytania, jedynie słusznych interpretacji dzieł kanonicznych – poszuki-
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wanie przyjemności w lekturze. Najważniejsze bowiem staje się wtedy autentyczne 
obcowanie z literaturą, jej tajemnicą i tworzenie w jej świecie doznań własnych, jak 
i wzbogacanie siebie jej światami.

Kultura w najróżnorodniejszych wymiarach osadzona jest w społecznych kon-
trowersjach i właśnie ona – KULTURA – stwarza wielką szansę postrzegania i ana-
lizowania świata władzy i polityki w bogatych kontekstach kulturowych. „Czytanie” 
zatem wydarzeń, których jesteśmy świadkami przez pryzmat kontekstów kultu-
rowych, a w nich literackich, jak i innych tekstów kultury, ich głębokich sensów 
związanych z polityką, ekonomią czy wiedzą o społeczeństwie jest dzisiaj na nowo 
odkrywane w światowych nurtach współczesnej humanistyki. To dlatego łącząc 
Mickiewiczowską III cz. Dziadów, ich słynną adaptację Dejmka z wydarzeniami 
z 1968 roku, czy Ryszarda II Szekspira z rebelią lorda Essex, w wyniku której kró-
lowa miała być pozbawiona władzy, warto doceniać przekonanie, iż dzieła sztuki, 
a w nich dzieła literackie są częścią napięć społecznych. Tak jak stwierdził Stephen 
Greenblatt, amerykański wybitny humanista naszych czasów, iż w literaturze płyną 
energie społeczne8.

W ich potencjale intelektualnym i artystycznym warto odnajdywać współcze-
sny fenomen czasu, miejsca i sensu. Takie podejście do sztuki pozwoli zaintereso-
wać nią młodych jej odbiorców. Może zatem warto przełamać panujące stereotypy 
i kreować nowe formy edukacji literackiej i artystycznej. I wtedy m.in. ujawni się 
też, jak jeszcze ciągle w polskich realiach edukacyjnych okazuje się, mało, stanow-
czo za mało, znana jest literatura emigracyjna.

Rok 2014 został ogłoszony w Polsce Rokiem Czytelnika, któremu patronuje pre-
zydent Rzeczypospolitej. Warto na pewno, by wykorzystać ten szlachetny pretekst 
do promowania czytelnictwa literatury emigracyjnej wśród młodych jej odbior-
ców. Jakiż znakomity potencjał, a jakże mało znany wśród uczniów i studentów 
stanowi literatura tworzona przez polskich jej twórców w Wielkiej Brytanii. Wiel-
kim wyzwaniem naukowym jest dzisiaj polskość poza granicami kraju, wyzwaniem 
naukowym, kulturowym i moralnym. Rozwinięcie obszaru badań, tak ważnych 
dla Polski dzisiaj w kraju, jak i dla Polski w świecie, pozwoli dowiedzieć się o no-
wych obliczach polskości, zmieniających kraj i wpływających na otaczający ją świat 
także poza jego granicami. Nie do przecenienia rolę w tym odegra (nie)znajomość 
polskiej literatury powstałej i powstającej poza granicami kraju.

Bolesław Taborski – poeta, teatrolog, anglista, znakomity tłumacz, dziennikarz 
BBC, łączący słowem kulturę brytyjską i polską – pyta w jednej ze swoich fraz wier-
sza: Czy człowiek wie, jak szczęśliwym jest, mając i muzykę i słowo? Wychowanie li-
terackie i artystyczne może otwierać tę drogę do szczęścia…

8 Por. S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. i wstęp K. Kujawińska-Courtney, Kra-
ków, 2006.
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Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Living up tO Literature: 
a new fOrM Of Literary upBringing

Summary

In this paper the author discusses the effort to create a new concept of the interaction be-
tween a contemporary reader, being a pupil, student or teacher, and literature. Transition-

al changes to civilisation and culture occurring over the recent decades have had an impact 
on the situation of literature, which, as the art of speech, has acquired new carriers and has 
transformed traditional forms of its existence in culture, too. The addressee of literature is 
going to remain in dialogue with THE OTHER. This form of contact is becoming an ab-
sorbing form of dialogue: author – main character – addressee (tutee), as well as other re-
cipients, being auditors. The new philosophy of THE OTHER corroborates the sense of this 
new modern notion of living up to literature formulated by Michał Paweł Markowski. It also 
derives from the insight into culture and theory of literature.

Key words: dialogue nature of literature, intertextuality, texts on culture, living up to litera-
ture, readership, „reading classes”

Ewa Lewandowska-Tarasiuk



Polski UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE 
W LONDYNIE

ZESZYTY NAUKOWE

Seria trzecia: nr 2, 2014

161

tadeusz Marzantowicz
Stowarzyszenie Naukowo-językowe 

w Szwajcarii „verein Schweizerdeutsch”, Zurych

u źródeł fenOMenu językOwegO

Współczesny homo sapiens z dumą zachwyca się osiągnięciami techniki, kul-
tury i perspektywą podboju kosmosu. Mimo różnego rodzaju problemów 

na drodze do globalizacji życia na Ziemi, po integracji narodów i kontynentów 
i po pokonaniu niedomagań społecznych, problemów ochrony środowiska itp. 
dąży on do ukształtowania obywatela kuli ziemskiej, który niezależnie od identyfi-
kacji narodowej będzie identyfikować się z planetą. Ludzkość rozwija się w zawrot-
nym tempie. Co leży u podstaw tego procesu?

W poszukiwaniu decydujących czynników rozwoju można wymieniać roz-
wój świadomości, myślenia, nauki, techniki, kultury itp. Nie przesądzając, który 
z czynników był i jest najważniejszy i jakie są współzależności między nimi, mo-
żemy stwierdzić, że każdy z nich nie może istnieć bez języka. Jest to fenomenalny, 
uniwersalny element fizjologiczno-psychologiczny człowieka, umożliwiający mu 
jego istnienie i rozwój, ale i tworzenie różnych form społecznych.

Język, zarówno w postaci mowy, jak i pisma, zależny jest przede wszystkim od my-
ślenia i jak wskazuje sprzężenie zwrotne – myślimy kategoriami językowymi. Łączy 
je coś w rodzaju matrycy, według której porządkujemy utrwalone pojęcia, zarówno 
w procesie myślenia, jak i w języku. W filozofii tego rodzaju element nazywamy „ob-
razem świata”. Obraz ten powstaje i rozwija się w naszej świadomości od dzieciństwa 
do starości. Wspomaga nas w rozpoznawaniu otoczenia, porządkowaniu wiedzy i po-
sługiwaniu się nią. Obraz świata stanowi dla myślenia samosterujący układ odniesie-
nia pojęć do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (hipotezy). Układ ten można 
rozpatrywać w zakresie indywidualnym, jak i w skali społecznej. Są to układy współ-
zależne. Układ ten, podobnie jak jego podstawa „obraz świata” – rozwijają się nie tyl-
ko liniowo, ale i spiralnie1, nie tylko w postępie arytmetycznym, ale i geometrycznym.

1 T. Marzantowicz, O rozwoju asocjacji w języku, „Universitas. Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół 
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Chcąc zwiększyć efektywność swego działania, człowiek pragnie również po-
znać siebie, swoje możliwości. Dysponując coraz bogatszym zasobem wiedzy, 
homo sapiens chciałby posiąść tajemnice procesu myślenia. Do tego celu prowadzą 
m.in. dwie drogi:

Pierwsza opiera się na założeniu, że człowiek myślący zużywa pewną, choć bar-
dzo znikomą energię na tego rodzaju procesy w mózgu. Tę konieczność „energe-
tycznego zasilania” procesów myślenia stwierdzono w wyniku badań. Stało się to 
podstawą hipotezy, że procesowi myślenia towarzyszą impulsy zróżnicowane za-
leżnie od „treści myślenia”. Podejmowane są próby zakodowania ich i „odczytania”.

Druga droga to badanie języka w zakresie powiązania z procesem myślenia. Po-
nieważ myślimy, używając pojęć językowych, to poznanie i badanie naukowe języ-
ka może doprowadzić nie tylko do odkrycia „kodu myślenia”, ale do przystosowa-
nia języka do potrzeb rozwojowych człowieka, jak i przybliżenia struktury języka 
do struktury myślenia.

Źródła fenomenu języka dopatrywać się można w pojawieniu się na kuli ziem-
skiej istoty o rozwiniętej zdolności poznawania i wykorzystywania zjawisk fizycz-
nych z pomocą myślenia opartego na świadomości. Koniecznym dla funkcjonowa-
nia świadomości i myślenia, jako sterownika konkretnego działania człowieka, stał 
się język.

Język powstał w konsekwencji konieczności poznawania świata, komunikowa-
nia się między ludźmi, jak i regulowania zasad ich współżycia. Stanowi ukształto-
wany i rozwijający się w ramach biologicznej, psychologicznej i społecznej ewolucji 
człowieka system powiązanych ze sobą elementów, obsługujący wyżej wymienione 
funkcje, niezbędne człowiekowi do jego istnienia.

W języku rozróżnić można trzy aspekty: fizyczny, fizjologiczny i psychologicz-
no-społeczny.

Sprzężenie zwrotne języka i myślenia wyraża się m.in. tym, że w myśli odbywa 
się przygotowanie wypowiedzi w oparciu o pamięć, jak i odbiór uzyskiwanych in-
formacji. Wszystko to realizuje się przy użyciu kategorii językowych. Język obsłu-
guje zarówno tę jakby „ukrytą” część informacji i tę, która w mowie i piśmie wyra-
żana jest na zewnątrz2.

Spróbujmy określić wymienione aspekty języka.

aSpekt fizyczny

Do powstania inspiracji wypowiedzi w języku niezbędne jest pobudzenie ukła-
du nerwowego uruchamiającego przygotowanie wypowiedzi. Prawdopodob-

nie wystarczają tu impulsy o znikomej energii. Z kolei w oparciu o fizyczne wła-
ściwości oddechu (występują tu także procesy fizjologiczne, o których będzie dalej 
mowa) i wywołane drgania akustycznych zmian ciśnienia powstają fale akustycz-
ne, głosowe, kontrolowane przez centralny układ nerwowy. Stanowią one system 

PUNO”, [styczeń – czerwiec] 1996, nr 64/65, s. 33.
2 D. Crystal, Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache, Zürich, 1987, s. 261.
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elementów głosowych, przekazywanych przez kanały łączności powietrza do od-
biorcy tych fal. U odbiorcy wykorzystywane są również zjawiska fizyczne drgań 
membrany ucha, które to drgania, oddziałując na system nerwowy, powodują sko-
jarzenia myślowe formułowane językowo. Językowe zjawiska fizyczne są przedmio-
tem badań, np. w formie zapisu i analizy drgań głosowych. Natomiast przy pisaniu 
po rozpoczęciu myślowego przygotowania tekstu, uruchomiane są nerwy wzroku 
i mięśni rąk (palców). W obydwu wypadkach (mowy i pisania), przed realizacją, 
występuje ich myślowe przygotowanie.

W przypadku mowy możemy realizować komunikację nie tylko w postaci bez-
pośredniej rozmowy. Możemy posługiwać się różnego rodzaju pośrednimi nośni-
kami, opartymi na innych zasadach niż drgania fal głosowych w powietrzu. Począ-
tek takiego połączenia i odbiór muszą funkcjonować przy zastosowaniu zjawiska 
drgań głosowych. System taki, np. przewodowy (telefon) lub falowy (radiowy), 
musi zapewnić przy wejściu do przekazu, jak i przy odbiorze zamianę każdego in-
nego rodzaju nośnika fizycznego na nośnik głosowy (np. mikrofon i słuchawka). 
Przy przekazywaniu pisma lub obrazów na odległość wejście i wyjście takiego sys-
temu musi posiadać nośnik dostosowany do nadania lub odbioru informacji wzro-
kowo. Dotyczy to przykładowo przekazywania wiadomości drogą wykorzystania 
fal radiowych, nawet w nieograniczonej przestrzeni kosmosu. Musi być jednak 
spełniony warunek na wejściu i wyjściu takiego systemu w postaci zainstalowa-
nia nośnika, stanowiącego bezpośredni element fizjologicznego i psychologiczne-
go wyposażenia człowieka, a więc oparty na wykorzystaniu oddechu lub wzroku.

Interesującym sposobem przyśpieszenia np. zapisu, jest wynalazek bezpośred-
niego dyktowania tekstu do komputera, który przetwarza głos na pismo3. Pojawiają 
się również w prasie popularnonaukowej wzmianki o uchwyceniu za pomocą elek-
troencefalografu tzw. fal myślowych i związku ich rytmu z formami aktywności 
myślowej. Próby zobiektyzowania i pomiaru fal mózgowych opisał Andrzej Szysz-
ko-Bohusz4.

 Nie możemy przyśpieszyć wymowy wypowiedzi w języku. Odczuwamy nato-
miast szybkość myślenia. Może uda się zidentyfikować system przygotowywania 
wypowiedzi i wykorzystać zasady szybkiego myślenia do praktyki językowej5.

aSpekt fizjOLOgiczny

Z fizjologicznego punktu widzenia, człowiek wyposażony jest w możliwości uru-
chamiania energii niezbędnej zarówno do realizacji procesów przygotowania 

wypowiedzi językowych, jak i uzewnętrznienia ich w mowie czy piśmie, jak i od-
bioru skierowanych do niego bezpośrednio lub nadsyłanych wypowiedzi.

3 T. Marzantowicz, O rozwoju nośników pisma, „Universitas. Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół 
PUNO”, [październik – grudzień] 1994, nr 59, s. 19.

4 A. Szyszko-Bohusz, Uniwersalny stan świadomości, Poznań, 1982, cyt. za: Z. Krzak, Psychika i fizy-
ka, „Rzeczpospolita”, 19 IV 1995.

5 T. Marzantowicz, O rozwoju asocjacji w języku, „Universitas. Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół 
PUNO”, [styczeń – czerwiec] 1996, nr 64/65, s. 33.

U ŹRóDEŁ fENOMENU jęZYKOWEGO



164

Procesy fizjologiczne, będące podstawą funkcjonowania języka jako formy toż-
samości homo sapiens, są od szeregu lat przedmiotem badań naukowych. O ile ba-
danie zjawisk akustycznych nie przedstawia większych problemów, o tyle badanie 
procesów funkcjonowania mózgu napotyka na szereg trudności. Wykorzystuje się 
w dużym stopniu uszkodzenia, trepanacje czaszki i okoliczności chorobowe celem 
ustalenia współzależności między funkcjami i budową mózgu a funkcjami języka. 
Problemami tymi zajmuje się neurolingwistyka.

W popularnonaukowych ujęciach problematyki spotkać się można z ciekawy-
mi spostrzeżeniami i hipotezami, np. znany polski archeolog i felietonista Zygmunt 
Krzak uważa, że prawa półkula mózgu odpowiedzialna jest za myślenie mitologicz-
ne, muzyczne i poetyckie6.

David Crystal prezentując nowe osiągnięcia neurolingwistyki i neuropsycho-
logii, jest zdania, że mózg pracuje w zakresie języka systemowo, korzystając z po-
wiązań wszystkich części w jedną całość, nawet gdybyśmy przyjęli, że poszczególne 
części (obszary) mózgu są adekwatne do inspiracji oddzielnych odczuć.

Celem uzmysłowienia sobie obrazu mózgu i ośrodków językowych podaję in-
formację tego autora wraz z rysunkami 1 i 2.

Odkrywcami pokazanych na rysunkach ośrodków mózgowych byli:
 ■ Paul Broca (1824–1880), francuski antropolog i chirurg, twórca francuskiej szko-
ły antropologicznej, odkrywca ośrodka mowy artykułowanej w mózgu;

 ■ Carl Wernicke (1848–1905), niemiecki psycholog, profesor Uniwersytetu we Wro-
cławiu (wówczas Breslau), odkrył ośrodek słuchowy mowy w mózgu.

Prawdopodobieństwo uruchamiania i kontroli procesów mowy, słuchu, czyta-
nia, pisania i mimiki (łącznie z gestykulacją) nauka przypisuje podanym na rysun-
ku ośrodkom. W procesie odczytywania tekstów reagują odpowiednio inne wiązki 
nerwów, które uwzględniono na rysunku. Podajemy krótką informację odnośnie 
mowy i pisma, sformułowaną przez Davida Crystala:
1. Mózg. Ośrodek Wernickego prawdopodobnie określa podstawową strukturę wypowiedzi 

i przesyła ją do ośrodka Brocha. Program motoryczny przekazuje ją dalej do pola motorycz-
nego, które steruje narządami mowy.

2. Odczytywanie tekstów. Pisemną formę wypowiedzi odbiera najpierw ośrodek wzroku, na-
stępnie skierowuje ją przez „gyrus angularis” do ośrodka Wernickego, gdzie prawdopodob-
nie łączy się z formą głosową, dalej zostaje struktura przekazana, jak w punkcie pierwszym 
do ośrodka Brocha.

3. Zrozumienie mowy. Sygnały przekazywane przez ucho, pochodzą z ośrodka słuchu i są 
przesyłane do sąsiadującego ośrodka Wernickego i tam ustala się ich struktura semantycz-
na i składniowa7.

Poza wspomnianą strukturą przygotowania wypowiedzi i dotarciem do niej 
poprzez analizę fal emitowanych przy jej ekspozycji, nie ma dziś możliwości 
zwiększenia szybkości mowy drogą zmian w narządach mowy. Prawdopodobnie 

6 Z. Krzak, Marzenia Buñuela, „Rzeczpospolita”, 19/20 VII 1997.
7 D. Crystal, Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache…, s. 261.
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1, 2. Ośrodki językowe (u góry) i procesy neurolingwistyczne; D. Crystal, Die Cambridge 
Enzyklopädie der Sprache…, s. 261.
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z pokolenia na pokolenie rozwijają się jakościowe cechy myślenia, co umożliwia 
doskonalenie wiedzy o semantyce i jej stosowanie w praktyce.

W XXI wieku nie należy spodziewać się „szybkomówców”. Człowiek wykorzy-
stuje w celu przyśpieszenia tempa rozwoju wynalazki techniczne. Nie mógł zmienić 
fizjologicznych podstaw narządów chodzenia, ale stopniowo wynajdywał nowe ro-
dzaje pojazdów, do rakiet kosmicznych włącznie i rozwiązał tym samym problem 
szybkiego przemieszczania się. Czy potrafi przyśpieszyć procesy wypowiadania się, 
przynajmniej do szybkości myślenia?

aSpekt pSychOLOgicznO-SpOłeczny

Od zarania swego istnienia człowiek rozpoznawał otoczenie, zachowywał po-
znane elementy w swojej myśli, tworząc na początku prymitywne, później 

coraz doskonalsze pojęcia językowe. Utrwalał je w pamięci i posługiwał się nimi 
w komunikowaniu się w rodzinie, gromadzie oraz w społeczeństwie. Następnie na 
podstawie pamięci regulował swoje życie najpierw w rodzinie, później we wspól-
nocie i wreszcie w społeczeństwie. W przedstawionych formach rozwoju ważną 
rolę odgrywał język, który rozwijał się na bazie posiadanych w tym celu warunków 
fizjologicznych z wykorzystaniem, jak to było już podane, zjawisk fizycznych. Pod-
stawą rozwoju języka w zakresie poznawczym, komunikacyjnym i regulacyjnym 
stały się świadomość i myślenie, a więc podłoże psychologiczne. O ile czynnik psy-
chologiczny możemy odnosić do jednostki, o tyle jego rozwój i ukształtowanie ma 
charakter społeczny. Podobnie rzecz ma się z językiem.

Przypisując językowi wymienione funkcje – poznawczą, komunikatywną i regu-
lującą – warto zwrócić uwagę na pewne problemy, z jakimi borykają się obecnie języ-
ki przy realizacji wymienionych funkcji i przedstawić nowe rozwiązania, sprzyjające 
doskonaleniu sprawności funkcjonowania języków. Człowiek pierwotny, a później 
rozwijający się mógł w zasadzie sprawdzić prawdziwość uzyskiwanych informacji. 
Wraz z rozwojem społeczeństw pojawiały się już formy dezinformacji. Nie miały one 
jednak charakteru tak masowego jak sztuka deformacji i subiektywizacji informacji 
w dzisiejszych środkach masowego przekazu. Wykorzystuje się przy tym semanty-
kę nie do obiektywnego przedstawienia faktów w prostym, zrozumiałym języku, ale 
– korzystając z różnych możliwości – zniekształca się (w mistrzowski często sposób) 
formy wypowiedzi oraz fałszuje się obraz rzeczywistości, a więc niszczy funkcję po-
znawczą. Przykłady wskazują na znaczenie języka w społeczeństwie i skutki posługi-
wania się językiem w celach niezgodnych z istotą i przeznaczeniem tego fenomenu.

Działanie aparatu psychologicznego przy tworzeniu wypowiedzi językowych 
wymagałoby nieco obszerniejszej prezentacji, a zatem nowego artykułu. Ograni-
czę się do kilku przykładów ilustrujących tezę konieczności istnienia języka opar-
tego na prawdziwości wypowiedzi językowych. Poprzez wymienione funkcje czło-
wiek kształtuje swoją psychikę, a więc zdolność do działania. Fałszywe komunikaty, 
docierające do elementów aparatu psychicznego, dezorientują w różnym stopniu 
człowieka i społeczność, zmniejszając efektywność działania i tempo rozwoju, a na-
wet prowadzą do degeneracji.

Tadeusz Marzantowicz
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Przykład pierwszy. Lata z tysięcznym przedziałem ilościowym, jak np. 2000, 
inspirowały m.in. prasę do prognoz na następne tysiąclecie. Pisarz, tłumacz, ję-
zykoznawca Robert Stiller z PAN-u (fenomen, znawca 25 języków azjatyckich; 
dla porównania: naszemu papieżowi Janowi Pawłowi II przypisywano znajomość 
ośmiu języków), stwierdza na łamach „Rzeczpospolitej”: świetnie rozkwitający ji-
dysz został nagle uśmiercony w Holokauście wraz z 6 milionami Żydów, którzy się 
nim posługiwali8.

Tymczasem w zuryskiej gazecie „Tages Anzeiger” ukazał się obszerny artykuł 
(reportaż z Paryża) o odradzaniu się tego języka, o powiększającej się bibliotece 
sorbońskiej, o dziełach pisanych w tym języku, sięgających liczby 20 000 pozycji, 
o wznowieniu w tym języku wykładów na trzech uniwersytetach, o powiększają-
cej się liczbie uczestników na kursach tego języka w Centrum Kultury Żydowskiej 
(w 1978 roku – 16 osób, w 2000 już 160)9. 

Drugie twierdzenie Stillera ze wspomnianego już artykułu brzmi: Tak samo nie 
ma szans retoromański w Szwajcarii10. W Gryzonii (jak brzmi po polsku nazwa kan-
tonu, gdzie występuje język retoromański, będący spuścizną z czasów rzymskich), 
nie bywam zbyt często, ale wystarczająco, aby orientować się w rozwoju tego języ-
ka w postaci dzieł literackich, sztuk teatralnych, słowników itp. Rozwój tego języka 
potwierdzają regularne audycje w telewizji szwajcarskiej.

Obydwa stwierdzenia miały zapewnić Stillerowi prawdziwość wróżby o nie-
uchronnej globalizacji językowej w Europie i wizji zapanowania języka angielskie-
go na miejsce uśmierconych języków narodowych. „Wróżbita” był chyba święcie 
przekonany, że do szwajcarskiej Gryzonii nikt nie będzie się wybierał, a telewizji 
w takim „dziwnym” języku nikt nie będzie słuchał.

Inne przykłady. Jako germanista sięgnąłem z ciekawości i w pewnym stopniu 
z obowiązku uaktualniania wiedzy w zakresie germanistyki do ostatnio wydane-
go słownika niemiecko-polskiego, w którym przeczytałem artykuł Zarys grama-
tyki języka niemieckiego11. Artykuł ten porównałem z aktualnymi informacjami 
na ten temat w kolejnych wydaniach znanego wydawnictwa niemieckiego DU-
DEN, kompetentnego w tej dziedzinie. Informacje zawarte w artykule, odpowiada-
ją tym podawanym przez wydawnictwo DUDEN w trzecim wydaniu z 1973 roku, 
są więc dość przestarzałe, ponieważ w międzyczasie ukazały się kolejne wydania 
DUDEN, aż do ósmego z 2013 roku, informujące o istotnych zmianach w gramaty-
ce języka niemieckiego (m.in. gramatyka języka mówionego, grupowanie wyrazów, 
dependencyjność). Wszystkie wydania DUDEN zawierają opracowania porządku-
jące gramatykę języka niemieckiego.

8 R. Stiller, Schyłek wieży Babel. Eseje, rozważania, polemiki, „Rzeczpospolita”, 24 VII 2000, nr 174 
(6544), s. 9.

9 J. v. Schoch, Jüdisch ist heute wieder á la mode. Kultur und Medien, „Tages Anzeiger”, 28 IV 2000, s. 65.
10 R. Stiller, Schyłek wieży Babel…, s. 9.
11 Zarys gramatyki języka niemieckiego, w: Wielki słownik niemiecko-polski / Großwörterbuch Deutsch-

-Polnisch, red. J. Wiktorowicz, A. Frączek, Warszawa, [2012].
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Sięgnąłem do wyżej wspomnianego słownika i wybrałem hasło „Schweizer-
deutsch”. Termin ten określony został w słowniku jako dialekt szwajcarski języka 
niemieckiego. W Szwajcarii niemieckojęzycznej już dawno stwierdzono teoretycz-
nie i w odniesieniu do pragmatyki językowej, że nie istnieje uniwersalny dialekt 
ogólnoszwajcarski dla strefy niemieckojęzycznej, dialekty (mundarty) są jedynie 
regionalne. Termin „Schweizerdeutsch” używa się dla określenia języka standar-
dowego niemieckiego, który występuje jedynie na obszarze niemieckojęzycznej 
Szwajcarii. W obszernym wydaniu DUDEN – słowniku języka niemieckiego – wy-
razy używane tylko na obszarze niemieckojęzycznej Szwajcarii są odpowiednio 
oznaczone. Podobnie oznaczone są wyrazy niemieckie używane tylko w Austrii. 
Wydane zostały również dwa zeszyty DUDEN: Wie sagt man in der Schweiz? oraz 
Wie sagt man in Österreich? W zeszytach omawia się specyficzne cechy standardo-
wego języka niemieckiego na tych dwóch obszarach. W żadnym wypadku, jak wy-
nika z opracowań wydawnictwa DUDEN i literatury szwajcarskiej, uniwersalnego 
dialektu niemiecko-szwajcarskiego (jak już wcześniej wspomniałem) nie ma.

Media polskie podały w dniach 10–11 lutego 2014 roku wiadomość o wygraniu 
referendum w Szwajcarii przez SVP Schweizerischevolkspartei – Szwajcarską Par-
tię Ludową. Wyraz Volk ma dwa znaczenia – ‘lud’ i ‘naród’. Wydaje mi się, że prawi-
dłowa nazwa tej partii po polsku powinna brzmieć – Szwajcarska Partia Narodowa, 
wynika to z jej haseł i struktury członkowskiej. W Szwajcarii używa się także poję-
cia schweizer Volk, co odpowiada polskiemu ‘naród szwajcarski’.

Na koniec parę słów o sytuacji w dziedzinie stosowania funkcji regulacyjnych 
języka. Państwo polskie boryka się z wieloma trudnościami, które można by prze-
zwyciężyć przy istnieniu logicznych i językowo prostych norm prawnych. Wiele 
niepowodzeń w funkcjonowaniu gospodarki, różnych dziedzin życia publiczne-
go, np. organizacji służby zdrowia, sądownictwa, samorządu, można by uniknąć 
po uporządkowaniu języka prawnego. W konsekwencji słabości tego języka cier-
pi cały naród. Przedstawione trudności dotyczą w sumie prawdziwości i rzetelno-
ści wypowiedzi językowych. W uzdrowieniu sytuacji mogą i powinni brać udział 
wszyscy, zarówno tworzący prawo, jak i obywatele objęci tym prawem.

Tadeusz Marzantowicz

at the SOurce Of the phenOMenOn Of Language
Summary

This article presents the role and meaning of language and interpersonal communication. 
The author describes three aspects of language: physical, physiological and psychological/

social, and outlines three functions of language and the ways in which these functions are ap-
plied in various aspects of cognition. The author also makes several notes criticising publica-
tions whose content differs from the actual state of a given language – in this case German.

Key words: linguistics, aspects of language, functions of language, interpersonal commu-
nication
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SzLachetnOść człOwieczegO Spełnienia 
Się w jeSteStwie – dar czy Ofiara w dOBie 

gLOBaLizOwanych SpOłeczeńStw?

Badawcze spojrzenie w głębię dziejów społeczeństw Zachodu – zasadniczo eu-
ropejskiego i zaatlantyckiego (amerykańskiego) – pozwala na sformułowanie 

naocznościowo uchwytnej (i zarazem wychwytywalnej) prawidłowości, iż o kul-
turze określonej społeczności, wspólnoty państwowej bądź o kulturze danego na-
rodu da się skutecznie wnioskować między innymi z analizy jego języka, bogactwa 
i wykształcenia się słownictwa, a zwłaszcza z dzieł, które powstały w tymże języ-
ku – wytworów prozy, poezji, naukowych dzieł itd. Przywołując powyższe, również 
badawczo zainteresowani bylibyśmy podobnym zagadnieniem: czy można by po-
dobną prawidłowość uzyskać z analitycznej refleksji nad postawami moralnymi, 
na jakie zdobywają się wszyscy naznaczani określoną kulturowością, a w szczegól-
ności: kulturowością Mieszkowej Polski, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Drugiej 
Rzeczpospolitej i Polski po 1945 roku.

Oczywiście, w powyższym zdajemy się uwzględniać także kwestię wpływu i za-
razem wydarzania się syntez odmiennych kultur, które okazywały się twórcze – jak 
między kulturą polską i francuską – z racji stanowienia odmian tej samej cywilizacji. 
Przeciwnego jednak skutku dostarczały wszelkie (moralne, polityczne, kulturowe 
itd.) przyzwolenia na dążenie do syntezy z istotnie odmiennymi cywilizacyjnościa-
mi. Ze spojrzenia w głębię dziejów zaczynamy współcześnie rozumieć, iż właśnie 
one skutecznie wyczerpały Rzeczpospolitą. Nie pochodziły jednak z pojęciowo wy-
obrażanej konfrontacji – jako starcia militarnego chociażby, nieukonkretnianego 
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lub nierealistycznego w sumie – ale wynikły z przyzwalania na rozprzestrzenianie 
się idei i poglądów niespójnych z bazową cywilizacyjnością i kulturowością łaciń-
skiego Zachodu (jako metodą ustroju życia zbiorowego1), a zwłaszcza aprobowania 
wpływu tychże kosmopolitycznych postaw na kulturowe bądź polityczne organizo-
wanie życia publicznego.

Współcześnie dostrzegamy, jak ten agresywny nachalnością proces przebiegł 
lub jak może przebiegać w (chociażby) stanowieniu ustaw powodujących moral-
ny relatywizm bądź wypaczających dotychczasowe wartości narodowe i jak się 
odbywa unicestwianie kulturowości narodu, kiedy on zdaje się pozostawać nie-
świadomy wielkości i znaczenia swej narodowej spuścizny, kulturowej tradycji2. 
Dostrzegamy, jak prawnym instrumentalizmem bądź instrumentem ustaw można 
zniweczyć całą spuściznę wielkości i dumy narodu, z którą zaznajamiane były i za-
razem w której duchowo i na sposób kulturowy wzrastały i kształtowały się inte-
lektualnie i moralnie młode pokolenia, zwrotnie zarazem wzmacniające kulturową 
tradycję w każdym z nich, kiedy spełniały się w jestestwie i (autentycznie) radowały 
się glorią życia. Dostrzegamy również, jak można (niefrasobliwie) unicestwić cy-
wilizację Zachodu, kiedy w imię swej sztandarowej idei Karty Praw Człowieka bie-
rze się w obronę radykalnie obcą cywilizacyjnie, najbardziej płodną grupę etnicz-
ną spośród ludzkich oikoumene, której zresztą cywilizacja arabska nie respektuje, 
i bez poczucia jakiejkolwiek moralnej odpowiedzialności za nawet nieodległą przy-
szłość społeczeństw Zachodu przyzwala jej na swobodne materialne (resp. fizycz-
ne) instalowanie się.

1 Przypomnijmy, zazwyczaj rozpoznaje się, że cywilizację łacińską (Zachodu) charakteryzują trzy 
podstawowe cechy: grecki stosunek do czystej formy (uwidaczniającej się w nauce i sztuce), rzymski 
stosunek do zagadnień społecznych (ius romanum) oraz oparte na transcendencji odniesienie czło-
wieczego podmiotu do Trójjedynego (Boga), naznaczające chrześcijański stosunek do zagadnień 
egzystencjalnych, a zwłaszcza spełniania się człowieczego indywiduum w jestestwie w odniesieniu 
do objawiającego się Słowa w stworzeniu wraz z jego ześrodkowaniem w dziejach ludzkości w Wy-
darzeniu Jezus-Chrystus. Osadzenie rozwoju cywilizacyjnego człowieczych wspólnot i społeczno-
ści frankijskiego Zachodu (w uproszczeniu) na tymże potrójnym fundamencie pozwoliło wykształ-
cić duchowy kształt cywilizacji europejskiego Zachodu – współcześnie rozciągającej się od Wilna 
i Lwowa do San Francisco (i Melbourne). I chociaż cywilizacja Zachodu wznosi się na chrześcijań-
stwie i naukach ścisłych, głęboko wpuszczonych w metafizyczny grunt rzeczywistości – z natury 
rzeczy niedostrzegalnych i zazwyczaj niezauważalnych w funkcjonowaniu europejskich społeczno-
ści – to jednak globalnie rozpoznawalna pozostaje przez demokrację (w sensie poszanowania osoby 
ludzkiej i jej praw obywatelskich, co stanowi jednocześnie o personalizmie cywilizacyjnym) i przez 
technologię (czyli technikę opartą na naukowym rozpoznawaniu praw przyrody – physis w sensie 
Arystotelesa). Nadto – chociaż wiele cywilizacyjnych wspólnot i narodów zaludnia ziemski glob – 
w sensie cywilizacyjnych zrzeszeń, różnicujących się sposobem zorganizowania człowieczego bytu, 
to jedynie łaciński Zachód wykształcił uniwersytety, instytucjonalizując w nich wartość człowieczej 
inteligencji i intelektu – intelektu jednocześnie dostrzegającego swe ograniczenia.

2 Współcześnie pozostajemy bardziej świadomi, jak te negatywne i destrukcyjne wpływy na cywili-
zacyjność Zachodu sączą się w życiowej codzienności społeczeństw, a także, na przykład, eklezjal-
nych wspólnot wiary (chrześcijaństwa) w sposób niedostrzegalny, wręcz nieuchwytny latami, de-
kadami itd.
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Można by założyć ze sporą dozą pewności, iż w kulturowości polskiej rozumie-
my bardziej dogłębnie i dojrzalej niż postkolonialne społeczeństwa multikulturo-
we, że (jakakolwiek) polityka nie jest ani amoralna, ani też acywilizacyjna. A jako 
przykład potrafimy przywołać nacjonalizm, konstytucjonalizm, Kulturkampf, które 
przecież – będąc teoriami i skonkretyzowanymi odwzorowaniami moralnych po-
staw – wynikły i zaistniały w praktyce życia publicznego bądź bezpośrednio z du-
cha cywilizacyjności Zachodu, bądź wyrosły z jej błędnego lub wybiórczo-opatrz-
nego rozumienia. I rozpoznajemy, że tak samo jak one pozostają pod wpływem 
cywilizacji nauka i szkolnictwo, sztuka i wszelkie rzemiosło, teorie wszelkich za-
gadnień i sposoby traktowania wszystkich działów życia człowieczego oraz zbioro-
wego. Można by zatem jedynie „teoretycznie” domniemywać o amoralności i acy-
wilizacyjności polityki bądź myślenia ideowego lub ideologicznego.

Badawcza refleksja nad dziejami wykształcania się ludzkich oikoumene i całych 
mateczników cywilizacyjnych ziemskiego Globu pozwala wychwycić istotne 

prawidłowości – oprócz mniej wspólnych, a bardziej różnicujących się zjawisk for-
mowania się wspólnot. W naukach historycznych uchwyciliśmy je i wciąż jeszcze 
analizujemy3. Oto bowiem zauważyliśmy, iż w świecie ludzkich oikoumene wszelki 
postęp okazuje się i jest wyłącznie komplikacją (iloczynu społecznego – w uprosz-
czeniu); że formowanie się ludzkich zrzeszeń (cywilizacyjnych) dokonuje się na tle 
nieprzezwyciężalnie dokonującego się zmagania pomiędzy organizmem (stowa-
rzyszania się) a mechanizmem (bycia zgromadzonym), pomiędzy personalizmem 
i gromadnością (w sensie Feliksa Konecznego4). Powiedzielibyśmy w przenośni, iż 
stało się w dziejach tak, jak to rozpoznali starożytni Hellenowie, odróżniając prze-
zornie oikoumene (dosł. ‘zamieszkujący’) od physis (‘natura, przyroda’), kosmos. Ale 
najpewniej to właśnie oni mieli wystarczające już powody i podstawy inteligibilne, 
aby rozróżnić ducha kontemplatywnego w physis i określić go jako wyróżniające się 
w nim (człowiecze) oikoumene.

Powracając do wątku cywilizacyjnych zrzeszeń, nadto zaobserwowaliśmy, iż ra-
dykalne różnice w zapatrywaniu się na państwowość wynikają z odrębności i wręcz 
rozbieżności pomiędzy dualizmem prawa i monizmem (w uproszczeniu) i że naj-
pewniej w perspektywie zrzeszeń cywilizacyjnych Konecznego5 – niż w odniesie-
niu do wizji (modernizującego) „postępu” ludzkości Jean J. Rousseau czy koncepcji 
hegemonialnego „państwa uniwersalnego” w sensie Arnolda J. Toynbeego – przyj-
dzie nam powspółcześnie rozstrzygać zjawisko wykształcania się społeczeństw 

3 Por. m.in. F. Koneczny, Prawa dziejowe, Komorów, 1997. Dopowiedzmy nadto, iż w postawie na-
ukowej i badawczej nie zdołaliśmy samych siebie zainspirować historiozoficznym stanowiskiem 
wybitnego polskiego historyka – Feliksa Konecznego (1862–1949), według którego redagowanie 
dziejów powszechnych w wymiarze globalnym okazuje się możliwe wyłącznie z perspektywy (resp. 
od strony) face à face mateczników cywilizacyjnych.

4 Por. tenże, Prawa dziejowe…, s. 147.
5 Por. F. Koneczny, O ład w historii, Warszawa, 1991, s. 12 n.
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multikulturowych, przed którym imperatywnie i zarazem na sposób nierozstrzy-
galny stoją między innymi postkolonialne europejskie państwa imperialne.

Z perspektywy kulturowości niezglobalizowanej i niezmultikulturowionej wol-
no zapewne postawić – i zarazem w pełni zasadne wydają się w niej zapytania 
– w którym kierunku podąży wydarzanie się tejże „ewolucji” globalnych podmio-
tów imperialnych i na ile można globalizować bez żadnego odnoszenia się do lo-
kalności kulturowej i wszelkiego innego ujednostkowienia, niepowtarzalności 
jednostkowej itd. Bowiem rozumiemy, iż w świadomości wielu współczesnych 
niewątpliwie tkwi przekonanie mitycznej globalizacji; określamy mitycznej, gdyż 
bezsprzecznie nic się nie zmieniło od pokoleń – stąpamy wciąż po ziemi, żyjemy 
w stanowionych przez nas wspólnotach ludzkich itd. Odmieniły się jedynie moż-
liwości techniczno-technologiczne, jakie stały się naszym, coraz bardziej inten-
sywnym i codziennym, udziałem. Zyskaliśmy możliwości niemal bezpośredniego 
spoglądania na wydarzającą się teraźniejszość po drugiej bądź jakiejkolwiek części 
ziemskiego globu. Ale czy wszyscy pozostają świadomi, iż co innego stanowi życie 
dobre, a co innego oznacza życie udane – przynajmniej w sensie pojęcia, ideowego 
abstraktu. I zwłaszcza, czy wystarczająco rozumieją, iż nie sposób żyć jakby bezkul-
turowo lub pozakulturowo, czyli bez mowy i ojczyźnianej lokalności, bez tradycji 
kultury i bez wtopienia w dzieje swego narodu?

A może – wbrew wyimaginowanym wizjom nowych społeczeństw – należałoby 
dostrzec globalność w kulturze lokalności jako nieustanne otwarcie i otwieranie 
się lokalności? Czy wolno byłoby podpowiedzieć globalizującej się współczesno-
ści, że taką właśnie okazuje się kulturowość polska, w której postęp kultury – pol-
skiej kulturowości i zarazem jej niepowtarzalnej cywilizacyjności – polegał na po-
głębianiu, a nie na rozpraszaniu pierwiastków kultury cywilizacyjnej? Zauważenie 
powyższego oznacza jednocześnie przypomnienie, iż kulturowość wszystkich po-
dobnych oikoumene, jak Polska – w sensie (polskiej) wspólnotowości ludów, łączą-
cych się dobrowolnie w jedność narodową, takich społeczeństw, jak społeczeństwo 
Korony (polskiej) – nie wykazuje zapóźnionego bądź mniej dorodnego charakteru, 
niż wykazują go mocarstwa gospodarcze i ekonomiczne. Nie da się niestety wciąż 
w niezaspokojeniu swej sytości kapitału i potencjału pochłaniać w swe państwowe 
przestrzenie słabsze i biedniejsze niż one podmioty społeczne państw. Świadomość 
tego nie pozostaje jednak udziałem wszystkich.

Podobnie jak nie pozostaje udziałem licznych świadomość faktu, iż jako oby-
watele wspólnot i społeczności, jakie tworzymy i stanowimy oraz w których jedno-
cześnie tkwimy, pozostajemy naznaczeni nieokiełznanym kapitalizmem. Nieliczni 
jedynie pozostają świadomi konsekwencji, co to znaczy żyć w świecie nieposkro-
mionego kapitalizmu, a określając bardziej precyzyjnie: co to znaczy pozostawać 
w społecznych więziach i strukturze funkcjonowania społeczeństwa dogłębnie na-
znaczonego rozszalałym kapitalizmem6.

6 Uzasadniając zasadność takiego określenia, pragniemy zwrócić jedynie uwagę na konsumpcyjne 
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Zdołaliśmy bowiem rozpoznać i dowodnie uchwycić, że określany zazwyczaj 
wspaniałym kapitalizm nie służy wszystkim, a wyłącznie wybranym: losowo bądź 
kooptacyjnie czy strukturalnie. Przywołując jedynie ideowe programy7 konstru-
owanych w europejskiej nowożytności wizji i projektów ustrojów społecznych tak 
zwanej nowej ludzkości – aż po współczesne próby współbrzmiącego z nią global-
nego ograniczenia liczby zamieszkujących ziemski glob z woli światowych (bliżej 
nieokreślonych) establishmentów polityczno-biznesowych i innych – bardzo jed-
noznacznie wychwytujemy i rozumiemy, iż przecież nie pozostawało w zamyśle 
oświeceniowych ideologów i politycznych pisarzy wykształcenie nowego systemu 
eksploatacji przez nowe ekskluzywne elity (władzy). Dostrzegamy zarazem, iż tre-
ści tych nowożytno-pomodernistycznych wizjonerów szczęśliwych społeczeństw 
zdają się zasadniczo przydawać już wyłącznie do opisu globalizacji jako stawionej 
na wyższym poziomie zorganizowania kwestii społecznej8 (w sensie Karola Marksa 
i jego współczesnych).

Zauważmy bowiem, że z pomocą XIX-wiecznej radykalnej Marksowej termino-
logii można swobodnie i wyjątkowo adekwatnie opisać stosunki globalne z obecnej 
drugiej dekady XXI stulecia, kiedy „rezerwowa masa siły roboczej” z ulic zachod-
nioeuropejskich miast przemysłowych oznacza teraz (w sensie przenośnym) bied-
ne i ubogie społeczności lokalne bądź społeczeństwa państw, uczynionych neoko-

usposobienie obecnych społeczeństw – ich jako zbiorowych całości, wykazujących pasywny cha-
rakter postaw indywidualnych, poszczególnych, jednostkowych nastawień wobec zaawansowa-
nych technologicznie osiągnięć i możliwości współczesnego stadium rozwoju techniki. Wystar-
czy, że przywołamy technologiczne możliwości medycyny transplantacji organów ludzkiego ciała, 
klonowania, sztucznej hodowli ludzkich zarodków itd., które bez jakiegokolwiek (pragmatycznie 
ukierunkowanego) popytu ze strony członków społeczeństwa skazane byłyby na niszowość dalsze-
go rozwoju itd. Nie sposób także nie podnieść tzw. erotomanii, lansowanej jako masowa rozryw-
ka, oraz pornografii, stałej się osobliwą dziedziną nie tyle handlu ludzkim ciałem zredukowanym 
do narzędzia seksu, co przemysłu pornograficznego, komercjalizującego „zmanipulowany” pro-
dukt, który w celu osiągnięcia ekonomicznego zysku nie cofa się przed wykształcaniem wizualizacji 
poniżających kobietę i niszczących zarazem człowiecze uczucia wyższego rzędu wraz z destrukcją 
psychiki wielomilionowej (męskiej – zasadniczo) klienteli; por. m.in. G. Dines, Pornoland. Jak skra-
dziono naszą seksualność, tłum. K. Dajksler, Poznań, 2012.

7 Zasadniczo oparte zostały one na ideologicznej tezie Rousseau (dobrej natury człowieczej). Nie 
zwraca się większej uwagi na wewnętrzny mechanizm przesłanek intelektualnych autora Emila, 
czyli o wychowaniu, jaki doprowadził przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej – w większości: 
jakobińskich – do przekonania, że wystarczy uwolnić człowieka od gnębiących go warunków spo-
łecznych, aby dopełniła całej reszty wykształcenia od podstaw nowego społeczeństwa jego dobra 
z samej swej istoty natura (ludzka) – przekonania, które odwzorowało się w rewolucyjnym dziele, 
niebędącym przecież żywiołowym buntem mas, lecz czynem terroru wąskiego kręgu ludzi, uważa-
nych ówcześnie za wykształconych – oświeconych utopijnym mitem o pierwotnie dobrej i całkowi-
cie plastycznej naturze człowieka.

8 Sprowadza się ona do znanych problemów społecznych, osadzonych na uporczywie powracającym 
pytaniu – jak zredukować dysproporcje między bogatymi i biednymi, czyli tym wąskim kręgiem 
zamożnych i przepastną masą niewiele posiadających. Z kolei każda ówczesność ukonkretnia je 
do aktualizujących się treści – takich, jak np. nierówności w dostępie do służby zdrowia, szkolnic-
twa czy możliwości uzyskania dobrze wynagradzanej pracy bądź w ogóle zarobkowania.
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lonialnymi (w sensie wykazywania przez nie struktury gospodarczo-ekonomicznej 
właściwej państwom podległym, niesuwerennym), które w obecnej dobie wielowy-
miarowej globalizacji zostały wystawione na polityczną grę światowych mocarstw 
i sterowanych przez nie rynków kapitałowych.

W powyższej kwestii nowo generujących się postaci niepohamowanego kapita-
lizmu chętnie przywołalibyśmy naocznościowo uchwytne zjawisko wręcz bezpar-
donowej walki o osiągnięcie mocarstwowości – nie tyle nawet, co przede wszystkim 
kosztem istnej wręcz eksterminacji innych, sąsiednich państw i ich społeczeństw, 
kosztem ich wolności i suwerenności, a przede wszystkim – kosztem zapoznania 
człowieka jako podmiotu i jego człowieczej eudaimonii, zarówno w swej społecz-
ności, jak i w czynionej podległą. Można by sądzić, że – wobec imperialnych dążeń 
niektórych podmiotów europejskiego Zachodu – dotyczy ono wyłącznie pozaeu-
ropejskich krajów i ich społeczności oraz że wszelka postać kolonializmu zasad-
niczo należy już do dziejowej przeszłości, kiedy po 1945 roku9 Europa w jej im-
perialnych potęgach bezpowrotnie utraciła swe posiadłości kolonialne. Niestety 
bezpardonowa walka o globalną mocarstwowość zdaje się obecnie dotyczyć mniej 
odległych krajów i społeczności z innych niż europejski kontynentów, które prze-
cież dramatycznie odczuły ekspansję łacińskiej cywilizacji Zachodu wraz z nasta-
niem sekularnej epoki wielkich odkryć geograficznych10 i jej niemal globalną do-
minację – zwłaszcza po rewolucji technicznej ze schyłku XVIII stulecia, radykalnie 
przeobrażającej warunki ludzkiego życia i stwarzającej niewyobrażalne możliwości 
rozwoju techniczno-technologicznego, a coraz bardziej koncentruje się na kultu-
rowo i cywilizacyjnie tożsamych z nimi państwach i społeczeństwach tego samego 
europejskiego kontynentu, czynionych teraz niesuwerennymi w imię imperatywu 
nieokiełzanego kapitalizmu, który wyznacza kierunek jedynych możliwych dróg 
w osiągnięciu zamierzonego celu – liczącej się globalnie gospodarki.

Czy zatem nie należałoby przemyśleć badawczo na nowo konstrukcji intelek-
tualnych, na których wzniesiony został ów nieokiełzany kapitalizm zachodnioeu-
ropejski, który w międzyczasie stał się niemal globalnym? Współcześnie rozumie-
my dojrzalej i bardziej dogłębnie, jak agresywna filozofia empiryzmu europejskiej 
nowożytności uczyniła prawdę empiryczną – czyli prawdę opisującą świat fizycz-
ny – swym głównym orężem przeciwko wszelkim zabobonom i mitom – jak to 

9 Skrótowo taką datą określamy zakończenie drugiej wojny światowej, która została przecież wszczę-
ta z dążeń imperialistycznych zarówno (hitlerowskiej) III Rzeszy Niemieckiej, jak i (stalinowskie-
go) Związku Sowieckiego.

10 Nie sposób nie podnieść, iż niewątpliwą (ekonomiczną) sprężynę, która z kolei pozwoliła na sku-
teczne sięgnięcie po światową dominację nowożytnym imperialnym państwom europejskiego 
Zachodu, stanowiły zasoby złota i srebra cywilizacji prekolumbijskich. Bezpowrotne zniszczenie 
materialnych wytworów tychże społeczeństw – zasadniczo kultur środkowoamerykańskich i wy-
tworów w kruszcu, szacowanych na 750 ton złota i 22 tysiące ton srebra – umożliwiły bowiem 
zwielokrotnienie wymiany handlowej i gromadzenie bogactw. W części zostały one spożytkowane 
na finansowanie tak zwanych wojen religijnych pomiędzy państwami europejskimi, dążącymi 
do uzyskania hegemonii nad innymi spośród siebie.
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określono – oraz przeciwko wszelkim roszczeniom wiedzy normatywnej, dotyczą-
cej piękna i dobra11. Ale pozostajemy świadomi, iż nie dokonano niemal żadnego 
zwrotu w sprawie przywrócenia perspektywy inteligibilnej – prawdy będącej do-
brem i dobra będącego prawdą – uznanej przecież w wymiarze dziejów wszystkich 
człowieczych pokoleń za najbardziej przełomowy zwrot. Nie zawrócili postmoder-
nistyczni ideologowie nowej ludzkości z realizacji swych wizji nawet, kiedy okazało 
się, iż triumf pozytywizmu i materializmu był jedynie pozorny12.

Bezsprzecznie należałoby postawić na nowo zagadnienie: jak żyć po ludzku 
– w sensie eudaimonii13 – w tej przepastnej światowej przestrzeni globalizowa-

nych społeczeństw – w sensie ich odczłowieczania. Czyżby kruchą i drobną odpo-
wiedź była w stanie udzielić kulturowość polska? Czyżby polskie postawy moralne-
go zmagania się wobec agresji reżimów – zarówno jako ofiary, jak i jako daru – były 
w stanie inspirować, przyczyniać się do moralnej odmiany społeczeństw? Okazuje 
się bowiem, że w globalnej współczesności społeczeństw należałoby ponownie się-
gnąć po – raz zainicjowany już w dziejach starożytności przez Hellenów, ale nieste-
ty skutecznie już zapoznany – trud poznania rzeczy (resp. res) niejawnych z natury 
(physis) za pomocą myślenia intuicyjno-krytycznego; trud poznawania z wrodzo-
nej człowiekowi potrzeby – tej samej, która zrodziła mowę i sztukę (resp. umiejęt-
ność) pojęciowego myślenia.

A jeżeli okazuje się istotnie niezbędną taka postawa, to czy „wgląd” w polskie 
dzieje nie przekonuje, iż tożsamość polska zdawała się wznosić i wzniosła się na ta-
kimże ideale bezinteresowności – daru i ofiary; daru solidarnego i ofiary aż po dar 
z własnego życia? Bowiem, czy takimże otwarciem się państwowości i społeczności 
polskiej nie było ujęcie się za ludami pogańskimi Prus w sporze z Krzyżakami i nie-
ugięcie się wobec nieuchronnego konfliktu zbrojnego z potęgą militarną władztw 
i królestw ówczesnego Zachodu, a następnie podjęcie prawnego zmagania w sporze 
z nimi na soborze w Konstancji (1414–1418) w przedłożonym traktacie De potesta-
te papae et imperatoris respectu infidelium Pawła Włodkowica (ok. 1370–ok. 1435)14? 
Jednocześnie, czy można by zapoznać sięgnięcia (i nieustannego sięgania) do źródeł 
najbardziej podstawowej charakterystyki, jaka pozostała udziałem polskiej umysło-
wości – fides ex necessitate esse non debet, którą zawierało przygotowane na soborową 
dysputę i kanoniczne rozstrzygnięcie przywołanego powyżej soboru w Konstancji, 
11 Por. H. Skolimowski, Prawda a problem ludzkiej egzystencji, w: Poznanie a prawda, red. A. L. Zacha-

riasz, Rzeszów, 2009, s. 207 n.
12 Por. tamże.
13 Czyli „szczęście” (gr.), a także „radość” egzystencjalna, zaś w dalszym sensie: „świadomość tejże ra-

dości”.
14 Przypomnijmy najbardziej fundamentalne dwie tezy Włodkowica postawione w dziele: O władzy 

cesarza i papieża nad niewiernymi. Jedna stanowiła, iż wobec pogan obowiązują te same prawa, jak 
względem chrześcijan oraz druga, że nie wolno narzucać wiary przemocą. Nie sposób nie podnieść, 
iż obie podważały najbardziej podstawową rację teorii cesarstwa i związanej z nią racji bytu Zakonu 
Krzyżackiego.
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zawartej w rzeczonym opus Pawła Włodkowica – rektora i profesora Uniwersytetu 
Krakowskiego?

Przywołajmy jeszcze jeden przykład z dziejów kulturowości i państwowości 
polskiej. Wiemy, iż państwowość polska stanowiła nieprzezwyciężalną trudność 
dla XVI- i XVII-wiecznych pisarzy politycznych zachodniej części europejskiego 
Zachodu, kiedy próbowali określić systemat państwowy Polski według znanych 
sobie kategorii. Ich określenia: monarchia temperata, governo popolare, arystokra-
cja, królestwo czy republika okazywały się nieadekwatne dla samorządnego ustroju 
Korony polskiej.

Kwestię powyższą można by rozważać na różny sposób, ale niewątpliwie wy-
kształcenie się takiego, a nie innego cywilizacyjnego systematu polskiego oikoume-
ne nie mogło nie wynikać z określonych twórczych działań w uprzedniości dzie-
jów. Sięgając w ich głębię, dostrzegamy szlachecką genezę społeczeństwa polskiego 
– w sensie stanowienia przez szlachtę warstwy najstarszej, pierwotnej, bezwarun-
kowo uprzedniejszej od ludu (wiejskiego)15; warstwy rodzimej ludności polskiej, 
której dostrzegalną cechę stanowiła organizacja rodowa16. Konsekwentnie więc wy-
łącznie perspektywy takiej wiedzy o źródłach tożsamości i zarazem tak dogłębnie 
sięgającego spojrzenia na genezę polskiego zorganizowywania się w społeczność 
i społeczeństwo rozumiemy dopiero dojrzale i w pełni, dlaczego wystąpiła tak głę-
boka dysproporcja pomiędzy polską kulturowością i państwowością a kategoriami 
zrzeszeń, w które zorganizowane zostały ludy (ówcześnie dawnego) frankijskiego 
Zachodu – zasadniczo germańskie.

W tymże niepowtarzalnym – i niepowtórzonym w dziejach (łacińskiego) Za-
chodu – wzroście kultury cywilizacyjnego zrzeszania się aktywny i twórczy czyn 
polskiej szlachty, polskich „rodowców” (jako ówczesnej klasy średniej i średniego 
ruchu egzekucyjnego – w uproszczeniu), domagał się i zarazem zainicjował napra-
wę państwa, wprowadzając de facto pierwszą konstytucję – nieznaną jeszcze niko-
mu, żadnym ówczesnym władztwom i królestwom Europy; taki bowiem – wprost 
konstytucyjny – charakter wykazywały tzw. artykuły henrykowskie (1573)17, któ-
re zawarły w sobie podstawy ustrojowe państwa polskiego, niewzruszone i nieza-
leżne od osoby panującego, stanowiące fundament państwowego ustroju Korony. 
I zrozumiemy wyraźnie zróżnicowanie i różnicę jedynie wówczas, kiedy charak-
ter panowania zachodnioeuropejskich władców dziedzicznych królestw (osadzo-
nych między innymi na zasadzie cuius regio, illius religio) – wykazujących dążność 
do ustanowienia absolutnych monarchii, którymi ostatecznie stały się zachodnie 
władztwa – odniesiemy do sposobu na określonym etapie dziejów – warunkowa-

15 Por. F. Koneczny, Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, Poznań, 1921, t. I, 
s. 50 n.

16 Koneczny zwraca uwagę na staroniemiecki wyraz slahta (dosł. ’rodowcy‘); tamże, s. 51.
17 Przypomnijmy, ustawa określająca podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej, ułożona w czasie 

bezkrólewia (1573), zaprzysięgana (wraz z pacta conventa) następnie przez wszystkich elektów.
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nym określoną sytuacją i jednocześnie tożsamością „rodowców”, szlachty – zorga-
nizowania Rzeczpospolitej, jaką polska samorządność wykształciła w konkretnej 
sytuacji dziejowej: bezkrólewia.

Znowu treści ówcześnie wykształconej polskiej „konstytucji” – najpewniej jako 
pierwszej w dziejach ludzkich oikoumene – nie sposób nie zrozumieć w odnie-
sieniu do ówczesnego charakteru społeczności Korony – szlacheckiej. Retorycznie 
można by zapytać, na ile przydatne byłyby zachodnim władztwom takowe podsta-
wy ustrojowe, jakie sformułowała polska społeczność szlachecka, skoro pokolenia-
mi dziedziczyły inną postać swego państwowego zorganizowania. Czy nie dostrze-
gamy charakteru samorządowego stanowienia społeczności Korony w podstawach 
ustroju, jaki został sformułowany, że król uznawał wolną elekcję, zrzekał się tytułu 
dziedzica, zobowiązywał się nie załatwiać spraw wojny i pokoju bez udziału Senatu, 
nie nakładać podatków ani nie powoływać pospolitego ruszenia bez zgody Sejmu, 
co dwa lata zwoływać Sejm, zaś szlachta uzyskała prawo wypowiadania posłuszeń-
stwa, jeśli tylko władca nie będzie przestrzegał praw i jej przywilejów? Można by 
więc zapytać: co zatem przyczyniło się do schyłku tej Rzeczpospolitej – tak niepo-
wtarzalnej w stosunku do innych europejskich rozwiązań monarchicznych, i to po-
mimo twórczego otrzeźwienia narodowego i czynu w postaci Konstytucji 3 maja18?

Nie odnajdujemy prostej, a więc niezłożonej, odpowiedzi. Czy wystarczającym 
wytłumaczeniem mogłoby pozostać intuicyjne rozpoznanie, iż Polska upadła z po-
wodu nieupodobnienia się do sąsiednich despotii – a zwłaszcza pruskiej i rosyj-
skiej19; że jako kraj wolności nie tłumiła praw swych obywateli; że zginęła, gdyż 
wykazywała dojrzalszy personalistycznie charakter swego zorganizowania i czy-
nionego twórczo rozwoju w zorganizowywaniu się niż sąsiedztwa agresywnych de-
spotii, niegardzących nikczemnością w osiąganiu swej „mocy” (w sensie nietzsche-
ańskim)?

Wydaje się, iż najpewniej karlenie polskiego ducha narodowego i polskiej kul-
turowości można by rozpoznawać jako pierwszorzędne przyczyny tego stanu rze-
czy – tym bardziej, że fizyczna eksterminacja elit Polski lat 1939–1940 i następnych 
po nich dekad (tak zwanej) Polski Ludowej niewątpliwie potwierdza takowe inteli-
gibilne spojrzenie, moralne przeświadczenie20. Czy zatem moralnie pozostaje uspra-
wiedliwione niedopominanie się o prawdę, dotyczącą własnej dziejowości i własnej 
kulturowości, a ostatecznie nieczynienie refleksji nad własną tożsamością ze strony 
społeczeństwa, którym się jest pośród wszystkich innych? Czyż nie pozostaje feno-

18 Dogłębniejszą analizę przedstawił Władysław Konopczyński (1880–1952); por. m.in. W. Konop-
czyński, Rząd a sejm w dawnej Rzeczypospolitej, w: tenże, O wartość naszej spuścizny dziejowej. Wy-
bór pism, Kraków, 2009, s. 153–171.

19 Por. W. Konopczyński, O wartość naszej spuścizny dziejowej, w: tenże, O wartość naszej spuścizny…, 
s. 309.

20 Z obfitej literatury przedmiotu przywołujemy m.in. K. Szwagrzyk, Zbrodnie w majestacie prawa 
1944–1955, Warszawa, 2000.
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menem fakt dziejowy, iż Polska jako państwo konstytucyjne od XV stulecia21 zdolna 
była, pomimo zaistniałej już agresji trzech państw zaborczych – monarchii absolut-
nych, nadać sobie bez rewolucji i wojny domowej postępową w ówczesnej Europie 
Konstytucję Trzeciego Maja (1791)? Czy można pozostawić obcym despotiom i agre-
sywnym „mocom” innych państw pisanie własnej historii? Bowiem, czy nie wystar-
cza przykład wskazywania przyczyn schyłku Rzeczpospolitej ze strony zewnętrznych 
Polsce interesów owych (agresywnych) „mocy” w ocenie wydarzenia skutecznego 
wykreślenia jej z mapy ówczesnej Europy, czyli rozkładu, jakiemu rzekomo miała-
by ulec na skutek wewnętrznej anarchii – na przekór zmaganiu jej społeczeństwa 
o odnowę instytucjonalną i kulturowo-społeczną oraz moralną, jaką dostrzegamy 
w czynie powstańczych wojen obronnych z końca Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
i w politycznym czynie wyrażonym w postaci Konstytucji 3 maja (1791)? Zatem, 
czy jako moralny, uwrażliwiający się człowieczy podmiot, spełniający się w jestestwie 
poprzez czyn prawdy będącej dobrem i dobra będącego prawą, i zarazem jako społe-
czeństwo złożone z takichże człowieczych podmiotów, można pozostać niewzruszo-
nym wobec upowszechnianego w światowych mediach – zasadniczo niemieckich22 
– zaznaczania: ein polnisches Vernichtungslager bądź obarczania społeczeństwa pol-
skiego za agresywność lub postawy znikczemnienia?

Zdajemy się więc rozumieć, iż zachodzi imperatyw moralny sięgania w głębiny 
dziejów ojczyźnianych, aby nie tylko utwierdzać się w tożsamości, jaką się zostało 
naznaczonym w niepowtarzalności kulturowego zrzeszenia, lecz również sprawiać 
dalszy wzrost w interakcji pomiędzy niepowtarzalnością tradycji kulturowej a no-
wymi wyzwaniami wydarzania się globalnie zorientowywanych społeczeństw i wy-
zwaniami realiów codzienności w perspektywie własnego sąsiedztwa. Rozumiemy 
dogłębniej, iż każde odejście od perspektywy wyznaczanej cechami polskiej kultu-
rowości i utwierdzanej czynami pokoleń tradycji polskiej narodowości i przyjęcie 
(świadome bądź nieświadome) perspektywy innych kulturowości państw Zacho-
du nie będzie zinterpretowane jako nowość twórczej kulturowości, a jedynie jako 
zapóźnienie własnej oikoumene i przyznawanie jej bliżej nieokreślonej prymityw-
ności itd.

W tejże perspektywie – nieustannie ponawianego i egzystencjalnie nieprzerwa-
nego człowieczego spełniania się w jestestwie poprzez czyn prawdy będącej dobrem 
i dobra będącego prawą w ramach międzyludzkich więzi społeczeństwa i bogac-
twa spuścizny jego twórczo kształtowanej kulturowości – rozumiemy podejmowa-
nie nieustannego zmagania o prawidłowość, jakiej podlegają ludzkie oikoumene, że 
im niższy okazuje się stopień kultury umysłowej określonych oikoumene – społe-
czeństw globalizowanych poprzez różne nowe postacie konsumpcjonizmu i prag-
matyczności, tym bardziej wyłącznymi wykształcają się i stają „rządy” niezorgani-

21 W sensie współczesnego rozumienia konstytucji.
22 Na przykład „Thüringer Allgemeine” czy portal Morgenweb (Hesja); teksty z powyższymi określe-

niami zostały opublikowane w kolejną rocznicę tak zwanej kryształowej nocy 9/10 listopada 1938 r.
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zowanej woli (człowieczej, korporacyjnej itd.); że – w sumie – im niższa staje się 
kultura umysłowa, tym większa wyzwala się siła (człowieczych) zachceń w stosun-
kach życia publicznego bądź w ich kształtowaniu23.

Wieńcząc rozważania, pozwolimy sobie przywołać treść kazania ingresowego 
bp. Adama księcia Sapiehy – ordynariusza krakowskiego – świadomego swej 

misji pasterskiej i dobrze zorientowanego w imponderabiliach otaczającej go rze-
czywistości, z 3 marca 1912 roku, wybrzmiałego w katedrze wawelskiej:

Aby służyć Ojczyźnie, trzeba prawdy w życiu, trzeba ofiary z siebie, trzeba pracy wielkiej, 
żmudnej, często nie wynagradzanej ni chwałą, ni imieniem, ni stanowiskiem. Bez tego ognia 
wewnętrznego, bez tego światła nadprzyrodzonego, jakże łatwo zasklepia się serce nasze i za-
miast szukać dobra ogółu będzie siać się niezgodę i walkę domową w imię ciasnych rzekomych 
interesów, a co gorsze, ześliźnie się tak nisko, iż własny interes, prywatę postawi sobie za cel 
pracy i zabiegów. […] Owszem pielęgnujemy gorące porywy i pragnienia narodowe, bo one 
są potrzebne, stanowią moralną siłę. Pomni jednak, że słowo rzadko bywa czynem, kierujmy 
się nim tak, aby zawsze odpowiadało prawdzie i przyczyniło się do rzetelnego postępu naszego 
Narodu. Bez wkorzeniania w miłość Ojczyzny prawa Bożego, może łatwo interes czy to par-
tyjny, czy klasowy, czy osobisty wziąć górę nad zasadą i wtedy w imię tego interesu rozgrzeszać 
będziemy wszelkie środki bez względu na ich moralną stronę, jak gdyby życie publiczne miało 
inną etykę, a sumienie publiczne inne normy jak sumienie prywatne24.

Chcielibyśmy zakończyć powyższą refleksję taką oto konkluzją. W Polsce w ro- 
ku 2013 powinny wreszcie zostać odczytane i zarazem rozpoznane świadec-

twa hojnie i wielkodusznie złożonego w ofierze życia za Ojczyznę – Polskę, Rzecz-
pospolitą, które jako naród dziedziczymy i wzmacniamy w tradycji bezinteresow-
nie postrzeganego i podejmowanego czynem życiowego spełnienia się w jestestwie 
– zarówno w ofierze wszystkich Polaków, obywateli Rzeczpospolitej Obojga Na-
rodów, powstańców okresu zaborów, jak i polskiego społeczeństwa okresu zabo-
ru niemiecko-sowieckiego po 1939 roku, ofiar ludobójstwa okresu wojny i powoj-
nia (w sensie instalowania reżimu podległego Kremlowi) – zaś w szczególności tak 
zwanych Żołnierzy Wyklętych – Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych, 
Żołnierzy Polski Podziemnej i wszystkich innych formacji niepodległościowych25.

Ich spełnienie się w jestestwie – ofiara z własnego życia w imię dobra będące-
go prawdą i prawdy będącej dobrem – Dobra najhojniejszego i Jego Miłości, sta-
23 Por. F. Koneczny, Polskie Logos i Ethos.…, t. I, s. 504.
24 Księga sapieżyńska, red. J. Wolny, Kraków, 1982, t. 1, s. 265.
25 Pozwolimy sobie przywołać jedno z takich świadectw – niezliczonych w dziejach Polski ostatniego 

stulecia – świadectwa, złożonego przed własną śmiercią, które stało się udziałem ppłk. Aleksandra 
Rybnika, ps. „Dziki”, zastępcy komendanta białostockiego Okręgu AK-WiN (Wolność i Niezawi-
słość), zamordowanego 11 września 1946 r. przez Urząd Bezpieczeństwa. Jego listy – jako zmate-
rializowane świadectwo spełnienia się w jestestwie – są pełne miłości do rodziny i Ojczyzny. W jed-
nym z nich zawarł słowa, skierowane do swego syna: Synu, będzie Polska, ale Polaków w niej będzie 
bardzo niewielu; por. „Nasz Dziennik”, 31 X 2013, s. 11.
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nowią heroicznie wyjątkowe świadectwo kulturowości polskiej i przynależności 
do Narodu, jakie stało się, i nadal wciąż pozostaje, udziałem niewielu narodów eu-
ropejskich – pomimo deprecjonowania tychże postaw w kontekście przebudowy 
społeczeństw na beznamiętny i bezkształtny, ujednolicony i zuniformizowany twór 
ludzki, a także pomimo nierozumienia istoty tego spełnienia się w jestestwie i funk-
cji narodu z perspektywy formacji empiryczno-pozytywistycznej i nieokiełzanego 
kapitalizmu oraz konsekwentnych im wizji społeczeństw multikulturowych.

Dominik Kubicki

the nOBLeneSS Of huMan fuLfiLMent in Being 
– a gift Or a Sacrifice in an age 

Of gLOBaLiSed SOcietieS?
Summary

In the context of the current postmodernity and global world’s consumer societies, the 
author proposes the reading of the history of Polish cultural oikoumene (Gr. ‘inhabited’) 

– the Republic, from the perspective of moral courage constituting particular subjects’ ful-
fillment in the glory of life in this cultural and civilisational community of subjects. It is the 
sacrifice of life for the Motherland in the shape of values, which, as a nation (community of 
subjects), we inherit and at the same time strengthen in the tradition of selflessly perceived 
and undertaken through actions life fulfillment in being – both through the sacrifice of all 
Polish people, citizens of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, insurrectionists of 
the annexation period, the Polish society of the German – Soviet annexation period after 
the year 1939 and victims of genocide during and after the war.

Key words: Polish cultural oikoumene, self-fulfilment in the glory of life, sense of own life 
sacrifice, nation as a community of subjects, Polish culturality
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On cOMputer-aSSiSted 
SOftware engineering 

– a perSOnaL view1

Computing has permeated virtually all aspects in our lives and has done so with 
much greater dynamics than any other human invention. Billions of lines of 

computer program code govern us. We are all affected: engineers and artists, doc-
tors and lawyers, scientists and businessmen, farmers and journalists, celebrities 
and common people, politicians and their electors, leaders and followers. In bank-
ing, shopping, driving, making conversations, writing letters, designing, learning… 
with – or often without – so realising, we are.

But computing does not mean only computers, computer programming or 
computer engineering. It is more – and it fundamentally alters our thinking in 
most human activities.

Computers do not process anything, they do not calculate, they do not com-
pute, they do not do any searching or sorting, they do not store anything. All they 
do is transform one series of electric impulses into another. It is us, humans, who 
interpret these impulses. Thus, we do not communicate with machines; the com-
munication is between one user (however experienced) and another (such as a pro-
grammer) who – albeit not present – left his thoughts and interpretations embed-
ded into the machine.

1 The thoughts and views expressed here come from my own observations, reflections, readings and 
discussions and are not necessarily those of PUNO.
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Computing requires handling very complex forms of (mental) structures. Its 
final outcomes – software systems – aim to encapsulate and to represent in a dis-
crete way (the only way contemporary computers can function) parts of the real 
world. Furthermore, the transformations from the thoughts, words and actions of 
the real world to a form with restricted representation may result in loss of accu-
racy and completeness – yet those are the essential attributes of the outcomes of 
computing.

Computing roots are in mathematics, sciences and humanities. Mathematics 
gives it a notation, formalism and rigour, sciences (physics, chemistry, biology) 
make it possible to transfer the mathematical abstractions into physical existence 
while humanities offer support for communication, perception of symbolism, er-
gonomic design, and certain intuitive and comfortable manners in which we use 
the systems’ functionalities.

The outcomes of computing are software systems, developed to support opera-
tions of a road network, a railway system, a bank, a production company or a ser-
vice provider. The common name for the process of constructing those software 
systems is software engineering.

In what sense does this variant of engineering differ from the more established 
ones? The traditional manufacturing model aims at producing thousands of cop-
ies of a prototype – the prototype that was designed and tested in a (typically long) 
creative and essentially hierarchical process. First, requirement specifications and 
functional properties loosely define the to-be final product. Then, the product is 
broken down into correlated and interfaced subproducts. The subproducts are de-
signed in exactly the same way (but perhaps with greater accuracy), i.e. by decom-
posing them into smaller pieces, and these into smaller still. Finally, the fundamen-
tal elements of the product are designed with the utmost accuracy and in every 
conceivable detail.

Then, mass production essentially reverses this process for multiple copies of el-
ements that are put together to form multiple copies of subproducts, which, in turn, 
form multiple copies of the final product.

This aspect of engineering – single decomposition/multiple integration – does 
not appear to be particularly attractive as an analogy to software production for 
multiple copies of an element (say, a routine) are not frequently needed and, in any 
case, producing copies is a trivial task.

Software projects can more convincingly be equalled to large architectural 
works. There, the final product is bound (or at least expected) to be rather unique, 
still its elements must precisely fit the overall structure. They also must work well 
when combined – similarly as in spacecraft engineering. Shuttles are not produced 
in thousands (at least not yet). Nonetheless, every element of a spaceship repre-
sents a technological achievement and is a result of its designer’s ingenuity, craft 
and creativity.
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Programming – to use an old-fashioned word – is an engineering discipline. As 
in any engineering, there are theoretical foundations, recorded practices, rules and 
standards to be observed. However, the fundamentally different nature of the raw 
material the software has to deal with makes the difference.

In civil, mechanical or electronic engineering the raw material is tangible mat-
ter. It is processed, shaped, restructured to a new form. But it is very unlikely it does 
any own processing at all. In software engineering, we deal with an entirely new 
kind of material – thoughts, abstract concepts and interpretations. They eventu-
ally get represented by tangible matter (such as electric impulses), but even though 
– they never lose their intangibility.

Dealing with abstracts and interpretations, programming is usually incompa-
rably more complex than classical engineering. Quite logically, meta-program-
ming (to use a generic word for some elements of software engineering) is more 
complex still. Typically, proving the correctness of a program (other than an il-
lustrative example) is far from being trivial and often more complex than writing 
the program itself. This is specifically relevant to systems of a more applicative na-
ture, where a significant number of requirements are non-functional and difficult 
to quantify.

Then, what is software engineering, after all? Traditionally perceived, software 
engineering is essentially a linear process (albeit with repetitions) composed of a 
number of subsequent phases, each producing a more and more detailed plan to 
carry out the appropriate works in the next phase. Effectively, we have a series of 
translations – from a vague, informal, imprecise and, therefore, erroneous descrip-
tion to the systematic and rigorous form required by a machine – an intolerant ob-
ject, which was produced in a similar way.

During subsequent production phases, certain tools are available – such as, for 
instance, modularization, stepwise refinement, data and program correspondences 
and so on. Nearly all of them stem from some sort of a structural approach impos-
ing ipso facto the hierarchical structure on the final product.

However, software engineering is not really a single discipline, as no engineer-
ing is. It is rather a combination of various, mutually permeating, disciplines that 
are continuously being developed – not necessarily within one particular domain. 
For instance, a successful technique in one kind of engineering may prove to be 
merely effective in another.

Three domains form the skeleton of software engineering: the product itself set-
tled in a space (physical, social, business, abstract), the matter the product is made 
of (so are the tools to make it), and finally the environment of comprehension, i.e. 
human capabilities that make us able to understand, to analyse and to appreciate 
technological phenomena. The boundaries among these domains are not sharply 
defined. On the contrary, the developments occurring in one domain affect and in-
fluence the two others.
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Compared to the other branches, software engineering is much more fragmen-
tary. There are numerous grey areas – theories not discovered, techniques not de-
veloped and, alas, experiences not recorded.

Theory aims to clarify the phenomena concerned, proving facts and disprov-
ing fallacies. In this work, abstraction and generalisation are used, for implemen-
tational details would rather obscure the analysed issues. On the other hand, prac-
tical methods concentrate on constructing objects and take logical and analytical 
formulae for granted. The objects constructed are to exist in real space and, there-
fore, great attention to detail is inevitable.

Just as theories must be communicative to method constructors, the methods 
themselves must communicate with the users. No method in engineering is ap-
preciated unless supported by a suitable graphical notation. Graphics carries, quite 
naturally, more information and this information is a lot easier and faster to absorb. 
This explains relative popularity of various techniques – flowcharts, system charts, 
data flow diagrams, entity life histories, different forms of nets etc. – despite the fact 
that at least some of them are not fashionable.

No matter how complex a theory is, the corresponding design method may add 
a few complexities on its own. Then a particular design may assume a form that 
will not be comprehended easily. If a problem description is difficult to grasp, so are 
the results to obtain. It is a well-known fact that some theoretically sound methods 
with great practical potential are just useless if not supported by a computer sys-
tem. The final element method is a primary example. It was a real breakthrough in 
several branches of engineering – very well grounded on discrete mathematics and 
theory of elasticity, clear and easy to understand, applicable to a variety of cases and 
provably accurate. However, the sheer time of manual processing would have made 
it entirely inapplicable.

The use of a computerised system for designing other computerised systems 
appears to be inevitable and indeed computer-assisted programming is becoming 
more and more widespread. Such systems maintain the entire designers’ knowl-
edge of the project, detect inconsistencies, errors and omissions and may produce 
alternative solutions whenever fed with new facts, constraints or criteria.
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inżynieria OprOgraMOwania wSpOMagana 
kOMputerOwO – SpOjrzenie OSOBiSte

streszczenie

Artykuł prezentuje informatykę jako dziedzinę nauki powstałą z połączenia elementów 
matematyki, nauk ścisłych i humanistycznych. Końcowy produkt informatyki – infor-

matyczne systemy użytkowe – przewyższają stopniem komplikacji wiele zadań inżynier-
skich ze względu na odmienny typ przetwarzanych materiałów, wysoki poziom abstrak-
cji i konieczność dyskretnego prezentowania obiektów i procesów zachodzących w ciągłej 
rzeczywistości. Artykuł wskazuje również na podobieństwa i różnice pomiędzy inżynierią 
oprogramowania a tradycyjnymi dziedzinami inżynierskimi, takimi jak budownictwo, me-
chanika czy elektronika, i na tej podstawie stawia tezę o wysokiej przydatności systemów 
komputerowych do budowy aplikacji informatycznych.

Słowa klucze: komunikacja, komputer, inżynieria komputerowa, informatyka, programo-
wanie, technika programowania, oprogramowanie
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MniejSzOści narOdOwe w raMach 
SzwajcarSkiegO SySteMu pOLitycznegO1

1. wprOwadzenie, 
główna hipOteza i iStniejący Stan wiedzy

Mniejszości etniczne, narodowe, językowe i religijne w Europie są bardzo zróż-
nicowane, bowiem kontynent europejski jest, historycznie rzecz biorąc, ob-

szarem wielokulturowym. Wieloetniczność w Europie kształtowana była przez kil-
ka stuleci, zaś jej wizerunek rzutował na stosunki między poszczególnymi krajami 
i był źródłem międzynarodowych i wewnętrznych napięć i konfliktów. W tym celu 
na arenie międzynarodowej podjęte zostały starania, które mają na celu uregulo-
wanie statusu mniejszości w Europie i na świecie. Systemy ochronne dla mniej-
szości narodowych ukształtowane zostały na różnych płaszczyznach politycznych, 
od rozwiązań globalnych, mających charakter ogólnikowy i deklaratywny, po roz-
wiązania regionalne, charakteryzujące się większym stopniem instytucjonalizacji, 
i narodowe z funkcjonującymi mechanizmami kontroli.

Od połowy XX wieku nastąpił znaczny postęp w procesie regulacji statusu mniej-
szości narodowych. Dotychczasowe uregulowania dotyczące praw człowieka zosta-
ły uzupełnione szczegółowymi gwarancjami, obejmującymi różne dziedziny życia 

1 Projekt wykonywany w ramach prac Zakładu Kultur Mniejszości Narodowych Instytutu Kultury 
Europejskiej (IKE) PUNO w Londynie.
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zbiorowości mniejszościowych – są to zmiany w zakresie praw politycznych, spo-
łecznych, ekonomicznych i kulturalnych o charakterze regionalnym i globalnym.

W Szwajcarii mniejszości narodowe należy podzielić zasadniczo na tradycyj-
ne, które są mniejszościami etniczno-językowymi, i tak zwane mniejszości nowe, 
ukształtowane na skutek imigracji w ostatnim półwieczu2. Badania na temat mniej-
szości tradycyjnych są daleko posunięte, natomiast – jeśli chodzi o nowe – istnieje 
kilka istotnych problemów z ich klasyfikacją i pozycją polityczno-społeczną.

Biorąc pod uwagę rolę mniejszości narodowych w systemie politycznym Szwaj-
carii, należy wziąć pod uwagę specyfikę szwajcarskiej demokracji bezpośredniej, 
która determinuje bezpośrednio status owych mniejszości w tym państwie. Wpływ 
polityki Szwajcarii, a w głównej mierze rola inicjatywy ludowej i referendum, 
na uregulowania odnoszące się do mniejszości, nie zostały do końca zbadane w li-
teraturze przedmiotu.

Celem niniejszej pracy jest zbadanie tego wpływu, a w szczególności anali-
za uzależnienia statusu nowych językowo-religijnych mniejszości w Szwajcarii 
od elementów demokracji bezpośredniej w tym kraju. Czy szwajcarska demokra-
cja bezpośrednia, która nie ma odpowiednika w żadnym innym państwie, wpływa 
korzystnie, czy też niekorzystnie na rozwój i równouprawnienie mniejszości naro-
dowych w tym kraju? Aby móc w pełni odpowiedzieć na powyższe pytanie, prze-
analizowałem wyniki bezpośrednich głosowań w Szwajcarii od momentu powsta-
nia Konfederacji Szwajcarskiej w 1848 roku do dzisiaj, dotyczące regulacji i statusu 
mniejszości narodowych na terytorium tego państwa. Doszedłem do wniosku, że 
istnieje bezpośredni wpływ szwajcarskiego systemu politycznego na status prawny 
mniejszości narodowych w państwie helweckim.

Obok wpływu polityki na kształtowanie się mniejszości narodowych w Szwaj-
carii, niemniej istotnym celem projektu jest przedstawienie całej złożonej proble-
matyki mniejszości narodowych w tym państwie.

2. definicja i nazewnictwO 
MniejSzOści narOdOwych

2 .1 . Definicja mniejszości narodowych

Podobnie jak w przypadku definicji narodu, trudno jest również zdefiniować po-
jęcie „mniejszości narodowej”. W poszczególnych państwach termin ten jest 

różnie interpretowany. We Francji wychodzi się z założenia, iż mniejszości narodo-
we jako takie nie istnieją w ogóle, bowiem społeczeństwa nie różnicuje się w tym 
kraju. Rząd francuski mimo to stara się zapewniać ochronę mniejszościom naro-
dowym i respektować ich prawa. W Chorwacji natomiast konstytucja zawiera listę 
mniejszości narodowych, które traktowane są jako tak zwane mniejszości uznane 

2 M. Matyja, Mniejszości w Szwajcarii, „Aspekt Polski”, 2013, nr 186.
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prawnie i w pełni respektowane. Powyższe przykłady świadczą o tym, jak bardzo 
jest zróżnicowane podejście do zdefiniowania mniejszości narodowych.

Generalnie w Europie pojęcie „mniejszości narodowe” łączy się z mniejszościa-
mi religijnymi, językowymi, etnicznymi i kulturalnymi. Nie istnieje jednak kon-
kretna definicja tego terminu. Z pojęciem „mniejszości narodowych” wiąże się jed-
nak ściśle kwestia ich ochrony, która posiada dwa cele. Po pierwsze, ochrona ta ma 
zapewnić równouprawnienie członków mniejszości z członkami narodu, którego 
terytorium zamieszkuje. Po drugie, mniejszość winna mieć zapewnioną ochronę 
jako całość i nie podlegać jakiejkolwiek dyskryminacji.

W prawie międzynarodowym dla określenia mniejszości stosuje się współcześnie 
trzy główne kategorie. Mówi się więc o mniejszościach narodowych, mniejszościach 
regionalnych oraz o mniejszościach etnicznych. Wyróżnikiem tych wszystkich grup 
jest zawsze odmienne pochodzenie od pochodzenia ich sąsiadów, dominujących 
w danym regionie czy państwie, oraz przeświadczenie o wspólnocie krwi. Stąd 
w antropologii stosowane są pojęcia wspólnot pochodzeniowych i kulturowych 
– jako kategorii ogólnych – aczkolwiek i one powodują pewne kontrowersje. Wszyst-
kie te terminy intuicyjnie zdają się być jasne i nie budzą wątpliwości. Według części 
politologów podstawowym kryterium różnicującym te dwie mniejszości jest kryte-
rium instytucjonalne: fakt, czy dana mniejszość w innym państwie stanowi więk-
szość, decyduje o jej statusie mniejszości narodowej. Przedstawiciele wspólnoty 
kulturowej nieposiadającej państwa są więc jedynie mniejszością etniczną. To roz-
różnienie nie jest powszechnie akceptowane i należy wskazać, że wyklucza ono uzy-
skanie statusu mniejszości narodowej przez na przykład Kurdów czy Romów.

Na płaszczyźnie europejskiej określenie „mniejszości narodowe” używane jest 
często jako pojęcie nadrzędne w stosunku do mniejszości religijnych, językowych, 
etnicznych i kulturowych. Zarówno w dokumentach Rady Europy, jak i ustaleniach 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie używany jest termin „mniej-
szości narodowe”. Jednakże organizacje te nie definiują go jednoznacznie. Zgro-
madzenie Parlamentarne Rady Europy podjęło w 1993 roku próbę zdefiniowania 
tego pojęcia. W projekcie do protokołu dodatkowego Europejskiej konwencji praw 
człowieka, dotyczącego ochrony mniejszości narodowych, który nie został jednak 
zrealizowany, „mniejszość narodowa” została zdefiniowana jako grupa osób, która:
 ■ zamieszkuje na terytorium innego państwa i jej członkowie są jego obywatelami,
 ■ posiada długoletnie, trwałe powiązania z państwem zamieszkania,
 ■ wyróżnia się szczególnymi cechami etnicznymi, kulturalnymi, religijnymi bądź 
językowymi,

 ■ jest wystarczająco reprezentatywna, mimo iż jest mniej liczna niż społeczeństwo 
zamieszkujące dany kraj lub region,

 ■ dąży do zachowania swojej tożsamości i charakterystycznych cech, szczególnie 
własnej kultury, tradycji, religii lub języka3.

3 Propozycja do protokołu dodatkowego Europejskiej konwencji praw człowieka, zalecenie 1201 
z 1993 r.

MNIEjSZOśCI NARODOWE…



190

Natomiast Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych (ang. Fra-
mework Convention for the Protection of National Minorities) z 1995 roku, która we-
szła w życie 1 lutego 1998, zawarta pod auspicjami Rady Europy, nie wymienia żad-
nej definicji mniejszości narodowych i pozostawia jej interpretację poszczególnym 
państwom. Jej sygnatariuszami jest obecnie 39 państw spośród 47 członków Rady 
Europy. Konwencja ustanawia minimalne standardy ochrony mniejszości narodo-
wych, w szczególności zapewnia równość wobec prawa i niedyskryminację, prawo 
do zgromadzeń i stowarzyszania się, swobodę wypowiedzi, myśli, przekonań i reli-
gii oraz zapewnia ochronę języków i kultur mniejszościowych.

Wśród przedstawicieli państw uczestniczących w negocjowaniu tekstu Kon-
wencji nie było zgody co do jednej, wspólnej definicji i koncepcji mniejszości naro-
dowych. Dlatego przyjęto rozwiązanie pragmatyczne, aby zagwarantować określo-
ne prawa osobom należącym do mniejszości narodowych. Natomiast państwom, 
które przystąpią do Konwencji, należy pozostawić swobodę w zakresie uznawa-
nia określonych grup zamieszkujących ich terytorium za mniejszości narodowe. 
Od samego państwa zależy więc, czy uznaje ono określoną mniejszość narodową, 
co osłabia wymowę Konwencji i jej funkcję zagwarantowania praw osobom nale-
żącym do mniejszości narodowych.

2 .2 . Nazewnictwo mniejszości narodowych

Powyżej opisane próby przynajmniej bardzo ogólnego sformułowania definicji 
mniejszości narodowych, wskazują na fakt, iż różni się ona zasadniczo od grupy 
narodowej i od mniejszości etnicznej. Pojęcie to ma raczej charakter prawny, gwa-
rantujący określone uprawnienia między innymi w dziedzinie edukacji i pielęgno-
wania języka. Istotne jest, aby dana grupa nie była związana etnicznie z państwem, 
na którego terytorium zamieszkuje (na przykład Duńczycy w Niemczech, Węgrzy 
w Rumunii, Włosi w Słowenii, niemieckie mniejszości w krajach Europy Wschod-
niej) lub była zadomowiona w innym państwie jako grupa etniczna (na przykład 
mniejszość kaszubska w Polsce).

Następną problematyczną kwestią, obok definicji mniejszości narodowych, jest 
ich – często mylnie używane – nazewnictwo. W literaturze przedmiotu przyjmuje 
się, że „mniejszość etniczna” jest pojęciem szerszym od „mniejszości narodowej”4. 
Różnica między tymi dwiema grupami dotyczy przede wszystkim kwestii obywa-
telstwa jednostek, które przynależą do danej mniejszości. Członkowie mniejszości 
etnicznej nie muszą być bowiem obywatelami danego państwa, poza tym grupa ta 
nie jest związana – w przeciwieństwie do mniejszości narodowej – z innym naro-
dem niż ten, którego państwo zamieszkuje5. Kwestią sporną w zdefiniowaniu różni-

4 S. Łodziński, Ochrona osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych – perspektywa 
europejska, raport nr 208 dla Biura i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, 2002, wersja elektroniczna 
(PDF), s. 8.

5 K. Podgórska, Zróżnicowanie etniczne społeczeństwa francuskiego – sytuacja prawna versus rzeczy-
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cy między mniejszością etniczną i narodową jest okres zamieszkania w danym pań-
stwie. Charakterystyczną cechą mniejszości narodowej jest fakt, że posiada ona lub 
posiadała własne państwo. To właśnie zasadniczo różni ją od mniejszości etnicznej.

Termin „mniejszości narodowe” jest potocznie używany do określania mniej-
szości etnicznych, narodowych, językowych i religijnych, stosowany zamiennie 
z określeniem „mniejszości”. Mimo braku konkretnej definicji, Konwencja ramo-
wa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych jest pierwszą wiążącą, wielo-
stronną umową międzynarodową, która stawia sobie za cel ochronę tychże mniej-
szości. Regulacje zawarte w Konwencji są stosunkowo szczegółowe i obszerne. 
Już sama nazwa wskazuje, iż ma ona przede wszystkim służyć jako punkt wyjścia 
do dalszych działań, zwłaszcza zaś jako zbiór norm, które powinny istnieć w krajo-
wych porządkach prawnych lub zostać do nich wprowadzone.

Podobnie jak nie ma powszechnie uznawanej w stosunkach międzynarodowych 
definicji pojęcia „mniejszość narodowa”, tak samo trudno jest ustalić jednolite bądź 
w pełni odpowiadające danej sytuacji nazewnictwo. Wynika to z faktu, że – w od-
różnieniu od obywatelstwa zdecydowanie określanego przez prawo – narodowość 
jest stanem świadomości każdego człowieka i wynikającym z tego stanu poczuciem 
przynależności narodowej. Należy zaznaczyć, że może to być poczucie przynależ-
ności do więcej niż jednego narodu, co występuje często w rodzinach mieszanych 
za granicą bądź w przypadku mniejszości narodowych, które są zarówno mniejszo-
ściami religijnymi, jak i językowymi.

3. OchrOna praw MniejSzOści narOdOwych 
w eurOpie

3 .1 . Rozwiązania w ramach Rady Europy

Kwestia mniejszości narodowych i ich prawnego uznania w poszczególnych 
państwach na kontynencie europejskim podejmowana jest na różnych płasz-

czyznach. Rozwiązania o charakterze globalnym są z reguły ogólnikowe i deklara-
tywne, a tym samym słabo zinstytucjonalizowane, głównie ze względu na wielką 
liczbę zaangażowanych podmiotów6. W miarę postępującej instytucjonalizacji, wy-
pracowane prawa i rozwiązania stają się bardziej konkretne i funkcjonalne. Nadal 
jednak zauważa się w tym kontekście dużą rozbieżność między europejskimi ure-
gulowaniami i praktyką poszczególnych państw7.

wistość społeczna, w: Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej – stan prawny i faktyczny, 
red. E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk, Lublin, 2013, s. 172.

6 Pośród rozwiązań globalnych na uwagę zasługują: Deklaracja praw osób należących do mniejszo-
ści narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych – rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
nr 47/135, przyjęta i proklamowana 10 XII 1992 r., oraz Konwencja o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem nr 111, Rzym, 4 XI 1950 r.

7 Por. M. Boden, Nationalitäten, Minderheiten und ethnische Konflikte in Europa, München, 1993.
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W Europie ochroną praw mniejszości narodowych zajmuje się przede wszyst-
kim Rada Europy. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno-
ści, uchwalona 4 listopada 1950 roku, jest fundamentalnym dokumentem antydy-
skryminacyjnym na kontynencie europejskim.

Istotne są również dwa inne akty prawne przyjęte przez Radę Europy. Pierw-
szym z nich jest Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, 
przyjęta przez Komitet Ministrów jako Konwencja Rady Europy 15 czerwca 1992 
roku, która weszła ostatecznie w życie 1 marca 1998 roku. Jej tekst jest stosunkowo 
ogólny, mimo to sformułowane zostały pewne zasady, które winny wyznaczać po-
litykę państw sygnatariuszy.

Drugim dokumentem jest wspomniana Konwencja ramowa o ochronie mniej-
szości narodowych, która weszła w życie 1 lutego 1998 roku i definiuje zasady swo-
body określania przynależności narodowej przez obywateli państw sygnatariuszy. 
Mimo braku konkretnej definicji Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie 
mniejszości narodowych jest pierwszą wiążącą, wielostronną umową międzyna-
rodową, która stawia sobie za cel ochronę tychże mniejszości. Regulacje zawarte 
w Konwencji są stosunkowo szczegółowe i obszerne, a jej nazwa wskazuje, iż ma 
ona przede wszystkim służyć jako punkt wyjścia do dalszego działania, zwłaszcza 
zaś jako zbiór norm, które powinny istnieć w krajowych porządkach prawnych 
lub zostać do nich wprowadzone.

3 .2 . Rozwiązania w ramach KBWE i Unii Europejskiej

Na uwagę zasługują również rozwiązania w ramach Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie8, mające służyć jako forum dialogu między Wschodem 
a Zachodem. Akt końcowy KBWE z 1 sierpnia 1975 roku zawiera jednak tylko 
ostrożne i ogólne stwierdzenia, odnoszące się do mniejszości narodowych. Posta-
nowienia tak zwanego koszyka trzeciego KBWE poświęcone są dziedzinie kultury 
w odniesieniu do mniejszości narodowych i zaangażowaniu mniejszości w między-
narodową współpracę kulturalno-oświatową. Rezolucje te nie są jednak wiążące 
i mają charakter zdecydowanie deklaratywny.

Warto również zwrócić uwagę na inicjatywy w ramach ochrony mniejszości 
narodowych w Europie, podejmowane przez Unię Europejską. Są to jednak rów-
nież postanowienia niewiążące i koncentrujące się na ogólnych sformułowaniach 
o charakterze niedyskryminacyjnym ze względu na pochodzenie rasowe i etniczne. 
Traktat lizboński z 13 grudnia 2007 roku wprowadził postanowienia zasady niedy-
skryminacji ze względu na pochodzenie rasowe i etniczne (art. 2). Ponadto art. 3 
Traktatu stanowi, że Unia Europejska zwalcza wyłączenie społeczne i dyskryminację 
oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, 
solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka.

8 Od 1 stycznia 1995 r. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
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W przypadku umów wielostronnych należałoby także przywołać Inicjatywę 
Środkowoeuropejską, a przede wszystkim tak zwany instrument ochronny praw 
mniejszości tej Inicjatywy, złożony do podpisu 19 listopada 1994 roku. Mimo iż do-
kument ten posiada charakter deklaratywny, to jego pozytywną stroną jest wpro-
wadzenie definicji mniejszości narodowych.

Istotnymi rozwiązaniami w zakresie ochrony praw mniejszości na kontynen-
cie europejskim są także umowy dwustronne, których zaletą jest łatwiejsze uzyska-
nie bardziej adekwatnego konsensusu w ramach bilateralnych porozumień mię-
dzypaństwowych.

4. SzwajcarSki SySteM pOLityczny

4 .1 . Specyfika systemu politycznego w Szwajcarii

Aby zobrazować funkcjonowanie szwajcarskich instytucji politycznych, należy 
przypomnieć, że funkcjonują one w specyficznych warunkach geograficznych 

i kulturowych, w obrębie oddziaływania kształtowanego przez historię, a dykto-
wanej koniecznością tradycji sprawowania bezpośrednich form kierowania pań-
stwem9.

Licząca 41,3 tys. km2, mająca ponad 8 milionów ludności Szwajcaria jest po-
dzielona na 26 odrębnych kantonów o stosunkowo dużej autonomii. Jeżeli dodamy 
do tego silne zróżnicowanie pod względem językowym, religijnym i ekonomicz-
nym, wówczas funkcjonowanie federalizmu i demokracji bezpośredniej w wydaniu 
helweckim staje się zrozumiałe.

Początki Szwajcarii sięgają 1291 roku, kiedy zjednoczyły się trzy niemieckoję-
zyczne kantony: Uri, Schwyz i Unterwalden. Państwowość rozwijała się tu przez 
wieki, a do państwa związkowego (federacji) dołączały systematycznie kolejne kan-
tony o odmiennym zabarwieniu etnicznym i językowym. Wczesna historia Szwaj-
carii jest pełna niepokojów, buntów i częstych wojen między kantonami, ale to 
również historia żmudnego poszukiwania zasad pokojowego rozwiązywania kon-
fliktów w tym stosunkowo małym, lecz bardzo zróżnicowanym społeczeństwie. 
Bez wątpienia federalny system polityczny Szwajcarii pozwolił przetrwać temu 
państwu i istnieć w harmonii, mimo ogromnej różnorodności regionalnej, religij-
nej i językowej10.

W sensie formalnym – według szwajcarskiego prawa – nie istnieją mniejszości 
językowe, lecz równoprawne języki oficjalne (francuski, niemiecki, włoski) oraz ję-
zyki narodowe (francuski, niemiecki, włoski, retoromański). Nie istnieje również 
dominująca religia narodowa, mimo iż obydwie religie chrześcijańskie (katolicyzm 
i protestantyzm) są dominującymi w państwie.

Przynależność lokalno-polityczna jest bardzo głęboko wrośnięta w mentalność 
obywatela Szwajcarii, który na pierwszym miejscu utożsamia się z gminą i kanto-

9 Por. M. Matyja, Swiss made. Jak funkcjonuje wielokulturowa Szwajcaria?, Brzezia Łąka, 2010.
10 Por. S. Moeckli, Das politische System der Schweiz verstehen, Altstätten, 2007.
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nem, natomiast Berno jest dla niego w większym stopniu siedzibą rządu niż stoli-
cą państwa.

4 .2 . Szwajcarski federalizm

W 1848 roku, po wiekach konfliktów i wojen wywołanych utrzymującymi się po-
działami społecznymi i politycznymi, uchwalona została w Szwajcarii konstytucja, 
która jest podstawą niewątpliwie skutecznie funkcjonującej demokracji. Obecna 
wersja zmodyfikowanej konstytucji pochodzi z roku 1999. Istotny jest jej art. 3: 
Kantony są suwerenne, o ile ich suwerenność nie została ograniczona przez Konstytu-
cję Federalną; wykonują te wszystkie prawa, które nie zostały przekazane Federacji. 
Artykuł ten jest w zasadzie podstawą systemu federalnego Szwajcarii.

Szwajcarskie państwo posiada trzy podstawowe filary polityczne: federacja 
– kantony – samorządy (gminy). Jest to rodzaj zdecentralizowanego federalizmu, 
opartego na zasadzie subsydiarności. Oznacza to, że wszelkiego decyzje podejmo-
wane są oddolnie, z bezpośrednim udziałem obywateli; a te, które nie mogą być 
podjęte na szczeblu gminy, podejmowane są przez władze kantonalne. W wielu 
dziedzinach regułą jest, że rząd federalny tworzy prawo, ale jego wdrożenie pozo-
stawia kantonom, które dokonują tego w sposób stosowny do swoich wymogów. 
Silna tradycja wymaga od nich zajmowania się własnymi problemami i powstrzy-
mywania się od krytykowania działań innych kantonów11.

Kantonów nie można porównywać do prowincji lub dystryktów administracyj-
nych w innych demokratycznych krajach, na przykład do polskich województw. 
Są to w zasadzie niezależne samorządy o charakterze państwa i same używają 
w stosunku do siebie nazwy „państwo” (niem. Staat, franc. Etat). Posiadają właści-
wie wszystkie prawa państwa z wyjątkiem tych, których zrzekły się dobrowolnie 
na rzecz Federacji. Zgodnie z ogólną doktryną polityczną Szwajcarii, należy po-
wierzyć jak najwięcej zadań politycznych jak najniższym instancjom. Doktryna ta 
gwarantuje zachowanie przez każdy kanton własnej konstytucji, parlamentu i rzą-
du oraz suwerenności finansowej i podatkowej. Jednakże, oprócz przestrzegania 
własnych, ustalonych autonomicznie praw, kantony mają obowiązek wprowadza-
nia w życie ogólnych praw federalnych12.

Szwajcarska kultura polityczna podkreśla zasadę proporcjonalności i konsen-
su w reprezentacji politycznej i stosuje ją zarówno do partii politycznych, jak i wo-
bec języków narodowych. Sprawia to, że państwo wykazuje bardzo niski poziom 
konfliktowych lub pokrywających się postanowień prawnych Federacji, kantonów 
i społeczności lokalnych.

11 Por. H. Blöchliger, Baustelle Föderalismus. Metropolitanregionen versus Kantone, Zürich, 2005.
12 Por. P. Bois du, R. Freiburghaus, Le fédéralisme dans tous ses états, „Revue d’Allemagne et des Pays 

de langue allemande”, 2003, no 3.
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4 .3 . Podstawy demokracji bezpośredniej

Wyrazem szwajcarskiego federalizmu jest demokracja bezpośrednia, której pod-
stawowymi narzędziami są referendum i inicjatywa ludowa. Praktycznie każda 
ustawa federalna i lokalna może zostać poddana pod referendum, które pozwa-
la obywatelom zweryfikować decyzję parlamentu na szczeblu ogólnospołecznym 
i zmusić instytucje ustawodawcze do zmodyfikowania danej ustawy13.

Referendum organizuje się, jeśli przynajmniej 50 tysięcy obywateli uprawnionych 
do głosowania zgłosi taki wniosek. W rzeczywistości jest ono swego rodzaju poli-
tycznym narzędziem o charakterze hamującym, pozwalającym zablokować ustawy 
konstytucyjne, zaś inicjatywa ludowa pozwala obywatelom poddać pod powszechne 
głosowanie propozycje modyfikacji federalnej konstytucji i w konsekwencji przefor-
sować nową ustawę. Z inicjatywą może wystąpić partia polityczna lub grupa oby-
wateli, proponując zmianę konkretnego paragrafu konstytucji lub jego nowe sfor-
mułowanie. Pod wnioskiem musi się podpisać w ciągu 18 miesięcy co najmniej 
100 tysięcy obywateli. Po zarekomendowaniu wniosku przez federalny aparat rzą-
dowy, parlament rozpatruje daną propozycję, by później przedłożyć ją narodowi 
w referendum14. Jest to na pewno system skomplikowany i związany z wieloma kwe-
stiami organizacyjnymi i kosztami. W praktyce jednak generuje on rzeczywistą, au-
tentyczną partycypację obywateli w życiu politycznym państwa i daje uprawnionym 
do głosowania satysfakcję z współdecydowania w sprawach, które ich bezpośred-
nio dotyczą. Każdą ustawę, uchwaloną przez parlament, można odrzucić za pomocą 
referendum. Jak już wspomniałem, aby wylansować przeprowadzenie głosowania 
dotyczącego konkretnej inicjatywy, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę podpisów 
w określonym czasie. To gwarantuje, że decyzje podejmuje zawsze obywatel i to wła-
śnie on ma ostateczny głos.

5. charakteryStyka MniejSzOści narOdOwych 
w Szwajcarii

5 .1 . Mniejszości językowe

Mniejszości narodowe w Szwajcarii to w pierwszej kolejności mniejszości języ-
kowe, a więc te grupy, których tożsamość wyraża się w posługiwaniu wspól-

nym językiem. Natomiast fenomen mniejszości religijnych pojawił się w Szwajcarii 
dopiero w ostatnich latach, co związane jest z napływem do tego kraju społeczno-
ści muzułmańskiej.

Od czasu utworzenia Konfederacji Szwajcarskiej w roku 1848 państwo helwec-
kie określa się mianem kraju wielojęzycznego. W 1938 roku język retoromański zo-

13 T. Donovan, S. Bowler, Direct Democracy and Minority Rights. An Extension, „American Journal 
of Political Science”, 1999, no. 45, s. 1020–1024.

14 Por. A. Kost, Direkte Demokratie, Wiesbaden, 2008.
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stał uznany – obok języka niemieckiego, francuskiego i włoskiego – za język naro-
dowy, a w roku 1999 stał się oficjalnym językiem urzędowym w tym kraju.

Wielojęzyczność jest podstawowym elementem tożsamości szwajcarskiego 
państwa i gwarantem uznawania mniejszości narodowych. Jest ona zagwarantowa-
na konstytucyjnie, zaś federacja i kantony zobowiązane są do ochrony mniejszości 
językowych. Nauczanie w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach odbywa 
się w jednym z języków narodowych – w zależności od kantonu. Na uniwersytecie 
studiuje się po francusku bądź niemiecku (i włosku w kantonie Ticino).

Język codzienny Szwajcarów w kantonach niemieckojęzycznych to dialekt ale-
mański (Schwyzerdütsch), różniący się jednak od niemieckiego języka literackiego. 
Języki francuski i włoski, mimo drobnych odmienności na przykład w niektórych 
liczebnikach oraz w wymowie, nie różnią się od standardowego języka. Język ro-
mansz (retoromański) jest używany tylko w niektórych gminach kantonu Gryzo-
nia, gdzie dominuje dialekt alemański.

W przeciwieństwie do Belgii, regiony językowe w Szwajcarii nie posiadają wła-
snych struktur politycznych i granica językowa nie jest odpowiednikiem granicy 
kantonalnej. To wyjaśnia poniekąd brak sytuacji konfliktowych między szwajcar-
skimi mniejszościami językowymi15.

Konstytucja szwajcarska definiuje dwie fundamentalne zasady polityki języko-
wej w tym kraju. Pierwsza z nich określa prawo mniejszości językowych do posłu-
giwania się własnym językiem; druga zasada definiuje ochronę i wspieranie mniej-
szości językowych. Potwierdza to polityka językowa w Szwajcarii, która przykłada 
szczególnie dużą wagę do ochrony języka włoskiego i retoromańskiego w kanto-
nach Gryzonia i Ticino16. Przede wszystkim język retoromański, mimo iż jest uzna-
ny za język narodowy i urzędowy, wydaje się zagrożony. Od 1990 roku społeczność 
szwajcarska posługująca się tym językiem zmalała z 0,6 do 0,46 procent i obecnie 
posługuje się nim na co dzień ok. 34 tysięcy osób.

Według spisu powszechnego ludności z 2012 roku, struktura społeczeństwa ze 
względu na język ojczysty przedstawiała się następująco:
1. niemiecki – 64,9%,
2. francuski – 22,6%,
3. włoski – 8,3%,
4. romansz – 0,5%,
inne – 3,7%17.

Obok tradycyjnie dominujących języków używanych przez społeczeństwo 
szwajcarskie (niemiecki, francuski, włoski i retoromański) pojawiły się również 
inne mniejszości językowe (serbsko-chorwacki, albański, portugalski, hiszpański, 
angielski, arabski).

15 Por. N. Bakić, Sprachliche Minderheiten in Serbien und in der Schweiz, Zürich, 2010.
16 Por. Die viersprachige Schweiz, hrsg. H. Bickel, R. Schläpfer, Aarau, 2000.
17 Dane pochodzą z Departamentu Statystyki Konfederacji Szwajcarskiej, strona internetowa: Bfs.ad-

min.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/05/blank/key/sprachen.html, dostęp 3 X 2014.
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5 .2 . Mniejszości religijne

W Szwajcarii dominują dwie podstawowe religie: katolicka i ewangelicko-reformo-
wana. W zależności od kantonu wyznawcy tych religii występują albo jako więk-
szość, albo mniejszość. Oprócz tych dwóch dominujących religii wyróżnia się 
szereg innych mniejszościowych wyznań, z których najbardziej liczna jest grupa 
wyznawców islamu.

Wolność sumienia i wyznania, a więc wolność przynależności do danej religii, 
jest zagwarantowana w art. 15 konstytucji szwajcarskiej, w którym państwo jest 
zobowiązane zagwarantować obywatelom ich religijną i wyznaniową neutralność. 
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż jakkolwiek według konstytucji państwo 
gwarantuje ochronę i neutralność religijną, to jednak – w przeciwieństwie do po-
lityki wobec mniejszości językowych – nie przejmuje aktywnej roli w popieraniu 
adaptacji mniejszości religijnych.

Pojawienie się nowych mniejszości religijnych w Szwajcarii związane jest bez-
pośrednio z imigracją, a tym samym z utworzeniem na terytorium państwa hel-
weckiego nowych mniejszości narodowych, które stanowią równocześnie nowe 
mniejszości religijno-językowe. Niewątpliwie stosunkowo nowym zjawiskiem jest 
pojawienie się w Szwajcarii muzułmańskich mniejszości narodowo-religijnych, co 
stanowi również nowe wyzwanie dla polityki integracyjnej w tym kraju.

Społeczność muzułmańska jest pod względem wielkości trzecią grupą religijną 
w Szwajcarii, stanowiącą około 5 procent społeczeństwa kraju. Współżycie chrze-
ścijan i muzułmanów wymaga rozwiązania problemów, które rodzą się niejako au-
tomatycznie w wypadku zetknięcia się tak różnych religii i kultur. Nie jest to łatwe, 
nawet w tak liberalnym i demokratycznym państwie, jakim jest Szwajcaria.

Napływ muzułmańskiej społeczności do Szwajcarii w ostatnich latach zwią-
zany jest bezpośrednio z migracją „za chlebem” i stosunkowo dużym napływem 
uchodźców z trzeciego świata i państw byłej Jugosławii. Obecnie mieszka w Szwaj-
carii około 340 tysięcy muzułmanów ze 105 krajów. Do tej liczby należy jeszcze do-
dać około 50 tysięcy osób, które nie figurują w statystykach lub przebywają w tym 
kraju nielegalnie. Muzułmanie, żyjący w obrębie Konfederacji Szwajcarskiej, zrze-
szeni są w 160 stowarzyszeniach, które troszczą się o budowę meczetów, ośrodków 
kulturalnych i szkół koranicznych. 2/3 muzułmanów to sunnici, znaczącą grupę 
tworzą także szyici i alawici. Stowarzyszenia muzułmańskie na terenie Szwajcarii 
są bardzo zróżnicowane politycznie i nieufne wobec siebie. Dlatego też nie potrafią 
wyłonić przedstawiciela, który byłby reprezentatywny i prowadził dialog z władza-
mi szwajcarskimi.

Z prawnego punktu widzenia trudno jest pogodzić egzystencję muzułmanów 
w Szwajcarii, bowiem systemy prawne tych „dwóch światów” różnią się zasadni-
czo. Muzułmańskie prawo opiera się na woli boskiej, zaś demokracja szwajcarska 
na woli społeczeństwa. Rodzi się tu problem stosunku muzułmanów do państwa 
świeckiego i jego demokratycznej państwowości. Istotną rolę odgrywają w tym 
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procesie prawa człowieka i obywatela. Problemy dialogu islamsko-chrześcijańskie-
go występują również w kwestii językowej, bowiem jednakowe pojęcia czy określe-
nia mają niejednokrotnie odmienne znaczenie w różnych językach.

6. SzwajcarSki MOdeL deMOkracji BezpOśredniej 
a MniejSzOści narOdOwe

6 .1 . Polityka integracyjna Szwajcarii

Analizując historyczny rozwój mniejszości narodowych w Szwajcarii, należy 
dokonać – jak uprzednio wspomniałem – podziału na mniejszości tradycyjne 

i te, które wyodrębniły się w ostatnich dziesięcioleciach. Dzięki utworzeniu w 1848 
roku szwajcarskiego państwa federalnego mogły zostać w dużym stopniu spełnio-
ne oczekiwania mniejszości językowych i religijnych w ramach samostanowienia 
szwajcarskich kantonów. Także dzisiaj szwajcarski system polityczny uznawany jest 
za wzorcowy w ramach rozwiązywania problemów multietnicznych. Jednak nie 
wszystkie tradycyjne mniejszości narodowe mogą w jednakowym stopniu korzy-
stać z pozytywnych cech systemu federalnego18. Jaskrawym tego przykładem była 
polityka Konfederacji Szwajcarskiej wobec Romów, która doprowadziła w okre-
sie 1930–1970 do zniszczenia ich wędrującej formy egzystencji. Podobnie polityka 
Rady Federalnej wobec tak zwanej nowej imigracji, mającej swój początek w latach 
50. XX wieku, nie daje się porównać ze wspaniałomyślnym nastawieniem Helwe-
tów wobec tradycyjnych mniejszości narodowych.

Konieczność prowadzenia systematycznej polityki integracyjnej w Szwajcarii 
pojawiła się w jej polityce dopiero w latach 90. XX wieku – po odsunięciu tendencji 
antymigracyjnych. Aktualna polityka Szwajcarii wobec tradycyjnych mniejszości 
narodowych w tym kraju została sformułowana w raporcie rządowym, dotyczącym 
Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych. Konfederacja Szwajcar-
ska, ratyfikując tę Konwencję w 1998 roku, sformułowała definicję mniejszości na-
rodowych, dostosowując ją do sytuacji w swym kraju.

Według tej nowo stworzonej definicji, biorącej pod uwagę z jednej strony su-
gestie Rady Europy, a z drugiej szwajcarskie położenie geopolityczne, mniejszości 
narodowe w Szwajcarii to grupy osób, które liczbowo są mniejsze od reszty społe-
czeństwa w tym kraju lub w odpowiednim kantonie i które są obywatelami Szwaj-
carii. Osoby te winny posiadać tradycyjne i solidne powiązania z Konfederacją, 
jednocześnie jednak powinny kultywować własną tożsamość narodową, w szcze-
gólności tradycje kraju pochodzenia, własną kulturę, religię i/lub język19. Należy 
jednak stwierdzić, że polityka integracyjna Szwajcarii wobec nowych mniejszości 
nie jest jeszcze w pełni uregulowana i wymaga konkretnych przedsięwzięć.

18 Por. S. Cattacin, C. R. Famos, M. Duttwiler, H. Mahnig, Staat und Religion in der Schweiz – Aner-
kennungskämpfe, Anerkennungsformen, Bern, 2003.

19 T. Milic, Ideologie und Stimmverhalten, Zürich, 2008.
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6 .2 . Równouprawnienie szwajcarskich 
mniejszości narodowych

Demokracja bezpośrednia utrudnia i przeciąga w czasie równouprawnienie mniej-
szości narodowych w Szwajcarii. Badania Narodowego Programu Badawczego 
na uniwersytecie w Bernie wykazują, iż referenda przeprowadzone w Szwajcarii 
w ciągu ostatnich 120 lat – dotyczące mniejszości narodowych – wypadały z regu-
ły na ich niekorzyść. Równouprawnienie rzeczonych grup przesuwano za każdym 
razem w czasie, natomiast odpowiednie ustawy były zaostrzane. Jednak nie tyl-
ko instrumenty demokracji bezpośredniej, a więc referendum i inicjatywa ustawo-
dawcza, wpływały negatywnie na położenie mniejszości narodowych w tym kraju. 
Dużą rolę odgrywały, i odgrywają nadal, urzędy państwowe i elity polityczne.

Mimo iż elity rządzące akceptują i uznają prawa mniejszości narodowych, to 
jednak nie przedstawiają tego problemu na forum parlamentu – w obawie przed 
walką polityczną w wypadku ewentualnego głosowania obywateli. Obok tej tak-
tyki, prowadzanej przez polityków i administrację państwową, istotne są również 
wartości i poglądy, reprezentowane przez społeczeństwo.

Kto opowiada się za otwartą na zewnątrz Szwajcarią, ten z reguły jednocześnie 
popiera rozszerzenie praw mniejszości narodowych w tym kraju. Konserwatyści 
natomiast usiłują te prawa ograniczać do minimum, argumentując to obawą przed 
wyobcowaniem społecznym i utratą szwajcarskiej tożsamości narodowej. Również 
same mniejszości narodowe wpływają na ich pozycję i szanse równouprawnienia 
w społeczeństwie szwajcarskim. Mniejszości niepotrafiące się zasymilować i re-
prezentujące prowokująco obce wartości, mają nikłe szanse na ich zaakceptowanie 
przez wyborców.

W XIX wieku głównie katolicy i Żydzi byli ofiarami negatywnych głosowań i re-
ferendów20. W 1874 roku ograniczone zostały prawa katolików w zmodyfikowanej 
wówczas konstytucji, zaś dopiero w 1973 zniesiono zakaz funkcjonowania zakonu 
jezuitów21.

Szczególnie Żydzi byli przez długi czas dyskryminowani na terytorium państwa 
szwajcarskiego. Już w pierwszej wersji konstytucji z 1848 roku zostały ograniczone 
ich prawa wyznaniowe i prawa osiedlania się. Dopiero w zmodyfikowanej ustawie 
zasadniczej z 1874 roku ta mniejszość religijna uzyskała pełne prawne i społeczne 
równouprawnienie22.

W ostatnich latach jaskrawym przykładem negatywnego wpływu demokracji 
bezpośredniej na równouprawnienie mniejszości narodowych było referendum 
z 2009 roku dotyczące budowy minaretów w Szwajcarii – naród republiki opowie-
dział się zdecydowanie przeciwko stawianiu muzułmańskich świątyń.
20 Por. P. Krauthammer, Das Schächtverbot in der Schweiz 1854–2000. Die Schächtfrage zwischen Tier-

schutz, Politik und Fremdenfeindlichkeit, Zürich, 2000.
21 W. Linder, R. Zürcher, Ch. Bolliger, Gespaltene Schweiz – geeinte Schweiz. Gesellschaftliche Spaltun-

gen und Konkordanz bei den Volksabstimmungen seit 1874, Baden, 2008.
22 F. T. Külling, Antisemitismus in der Schweiz zwischen 1866 und 1900, Zürich, 1977.
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6 .3 . Szwajcarski federalizm a mniejszości narodowe

Pytanie, czy system federalny Szwajcarii posiada więcej wad, czy zalet w odnie-
sieniu do mniejszości narodowych w tym kraju, pociąga za sobą dyskusję ideolo-
giczną, ponieważ brakuje tu bezpośrednich porównań z systemami politycznymi 
innych państw. Federalizm tego kraju ma wiele uwarunkowań, które – w zależ-
ności od punktu widzenia i sytuacji – można uznać za plusy bądź minusy, biorąc 
pod uwagę stosunek państwa szwajcarskiego do mniejszości narodowych.

Ze względu na wielokulturowość Szwajcarii trudno byłoby osiągnąć społecz-
no-polityczny konsensus bez federalizmu. Dzięki temu systemowi mniejszości na-
rodowe, językowe czy religijne nie powinny czuć się pokrzywdzone lub „niespra-
wiedliwie” traktowane. Szereg decyzji podejmuje się na najniższym politycznym 
szczeblu, co chroni obywateli przed nieuzasadnioną bądź nietrafioną ingerencją 
państwa23. Faktem jest, iż federalizm hamuje napięcia międzykulturowe i etnicz-
ne oraz dopasowuje działalność państwa na rzecz różnic międzyregionalnych. Ni-
kłe napięcia regionalne, jak również znikome konflikty polityczne, są najlepszym 
świadectwem tego, iż państwo federalne w szwajcarskim wydaniu funkcjonu-
je optymalnie. Wprawdzie proces negocjacji na płaszczyźnie międzykantonalnej 
i na szczeblu federacja – kantony jest niejednokrotnie długotrwały, co bywa często 
– z punktu widzenia z osób zewnątrz – niezrozumiałe, jednak w efekcie końcowym 
prowadzi do pozytywnych i pozbawionych większego ryzyka rezultatów. Z drugiej 
strony przedstawiciele mniejszości narodowych jakiegoś kantonu mogą czuć się 
w pewnym sensie poszkodowani, jeśli nie posiadają tych samych praw, jakimi dys-
ponują inne osoby z tych grup w sąsiednim kantonie.

Kantonalne kompetencje i bezpośrednia demokracja bronione są w Szwajcarii 
konsekwentnie, a tam, gdzie dochodzi do kontrowersji międzykantonalnych, szuka 
się pokojowych rozwiązań na zasadzie tak zwanego konkordatu, czyli umowy mię-
dzykantonalnej.

Szwajcarski system polityczny – jak już wspomniałem – różni się od innych 
znanych systemów demokratycznych krajów europejskich, w których dominu-
je demokracja parlamentarno-reprezentatywna. Poprzez ustawodawstwo konsty-
tucyjne i specyficzne narzędzia, jakimi są referendum i inicjatywa ludowa, naród 
stał się prawdziwym suwerenem, mającym głos w każdej ważnej sprawie: od tych 
na poziomie gminy po wypowiedzenie się na temat zmian konstytucji na poziomie 
Federacji. Kolektywny system władzy oraz duży wpływ grup interesów i obywateli 
nie znajdują odpowiednika w żadnym innym państwie – dlatego szwajcarskiego fe-
deralizmu, z całą jego kompleksowością i specyfiką, nie da się bezpośrednio prze-
nieść, bez uprzedniej dokładnej analizy jego genezy, na system polityczny innych 
państw24.

23 R. Eichenberger, Starke Föderalismus. Drei Reformvorschläge für politischen Wettbewerb, Zürich, 
2002.

24 G. Kirchgässner, L. P. Feld, M. R. Savioz, Die direkte Demokratie. Modern, erfolgreich, entwicklungs- 
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W związku z tym, wnikliwa analiza funkcjonowania mniejszości narodowych 
w państwie szwajcarskim możliwa jest jedynie, kiedy oprzemy się na zbadaniu spe-
cyfiki systemu politycznego Szwajcarii determinującego egzystencję tych mniej-
szości. Równie istotne w tym kontekście jest zdefiniowanie i usystematyzowanie 
szwajcarskich mniejszości narodowych, językowych, etnicznych i kulturowych 
w aspekcie historycznym i polityczno-społecznym.

7. wpływ deMOkracji BezpOśredniej na StatuS 
MniejSzOści reLigijnych w Szwajcarii

7 .1 . Referenda kantonalne

W zrealizowanych przeze mnie badaniach kantonalnych głosowań dotyczą-
cych statusu mniejszości religijnych na poziomie konstytucyjnym i ustawo-

wym, przeprowadzonych w Szwajcarii w ostatnich 50 latach, daje się zauważyć, iż 
w 15 przypadkach, związanych z mniejszościami chrześcijańskimi i żydowskimi, 
były one pozytywne. Pozostałe referenda, dotyczące poprawy statusu mniejszości 
muzułmańskiej, spotkały się ze sprzeciwem społeczeństwa. Przykładem jest kan-
tonalne referendum w Zurychu z 1982 roku, dotyczące publiczno-prawnego uzna-
nia dotychczas nieuznawanych prawnie mniejszości religijnych, jak również prawa 
do głosowania dla obcokrajowców. Obydwie propozycje, które w głównej mierze 
dałyby więcej praw mniejszości muzułmańskiej, zostały odrzucone.

W 1990 roku głosowano po raz pierwszy w kantonie berneńskim za uznaniem 
niechrześcijańskich mniejszości. Również w tym wypadku wynik głosowania był 
negatywny i połączony z werbalnymi atakami mniejszości muzułmańskiej.

Kontynuacją prawnego uznania mniejszości narodowych w Szwajcarii było ko-
lejne referendum w kantonie zuryskim w 2003 roku, dotyczące prawnego uznania 
mniejszości muzułmańskiej. Wynik był ponownie negatywny, przeciwnicy referen-
dum przeprowadzili szeroką kampanię pod hasłem „Podatki dla szkół Koranu?”

Debaty na temat prawnego uznania mniejszości religijnych stały się jednocze-
śnie możliwością określenia bezpośredniego wpływu narzędzi demokracji bezpo-
średniej na status tych mniejszości w państwie szwajcarskim25. Dokonana przeze 
mnie analiza kantonalnych procesów decyzyjnych wykazała, iż kantonalne insty-
tucje decyzyjne zwracają większą uwagę i reagują z większą odpowiedzialnością 
w kwestii równouprawnienia mniejszości religijnych, aniżeli społeczeństwo. Insty-
tucje te, szczególnie parlamenty kantonalne, opowiadają się za liberalizacją pań-
stwowych reguł i ustaleń dotyczących równouprawnienia wszystkich mniejszości 
narodowych, niezależnie od religii i wyznania26. Na uwagę zasługuje fakt, iż pozy-

und exportfähig, Basel – Genf – München, 1999.
25 S. Hug, Occurrence and Policy Consequences of Referendums, „Journal of Theoretical Politics”, 2004, 

no. 16, s. 321–356.
26 Por. A. Christmann, Damoklesschwert Volksabstimmung? Genese von Anerkennungsregeln für reli-

giöse Minderheiten in den Schweizer Kantonen, „Swiss Political Science Review”, 2010, no. 16 (1), 
s. 1–41.
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tywne nastawienie kantonalnych parlamentów wobec liberalizacji statusu mniej-
szości religijnych daje się zauważyć przede wszystkim w tych procesach decyzyj-
nych, w których nie dochodziło do rozstrzygnięć na bazie referendum. Organy 
decyzyjne na płaszczyźnie kantonalnej zakładają jednak zawczasu odrzucenie li-
beralizacji i uznania mniejszości religijnej poprzez powszechne głosowanie, stąd 
prowadzą strategię wprowadzania równouprawnienia tych mniejszości poprzez re-
wizję kantonalnych konstytucji i niepoddawanie pod głosowanie tych zagadnień. 
W ten sposób dochodzi do stopniowej liberalizacji statusu prawnego mniejszości 
religijnych bez prowadzenia publicznej kampanii i zdawania się wyłącznie na de-
cyzje społeczeństwa w tej drażliwej kwestii społeczno-prawnej. Jest to z pewnością 
manipulacja za pomocą narzędzi demokracji bezpośredniej, prowadząca jednak do 
stopniowego, choć powolnego, uznania praw niechrześcijańskich mniejszości reli-
gijnych w helweckim państwie.

7 .2 . Status mniejszości muzułmańskiej w Szwajcarii

Od początku lat 60. do połowy lat 70. nastąpił duży napływ do Szwajcarii tureckich 
robotników, którzy z czasem sprowadzili swoje rodziny. W latach 90. pojawili się 
poszukujący azylu muzułmanie z państw byłej Jugosławii, a w następnych latach 
z krajów północnoafrykańskich. W 1992 roku było w Szwajcarii już około 152 ty-
sięcy muzułmanów, obecnie ich liczbę szacuje się na około 400 tysięcy.

Muzułmańskie wspólnoty cały czas starają się o stworzenie dla siebie właści-
wych warunków istnienia, o wystarczającą liczbę miejsc do modlitwy, centrów kul-
tury i szkół koranicznych. Dotąd mieszczą się one na obrzeżach miast, w halach 
fabrycznych, garażach. Sprawia to, że część muzułmanów, pragnących wyznawać 
swą religię, czuje się dyskryminowana. Do tej pory obok 130–160 meczetów w tym 
kraju powstało zaledwie kilka minaretów.

Rewizje kantonalnych konstytucji pozwoliły doprowadzić do uznania prawnego 
mniejszości muzułmańskiej w siedmiu kantonach. Debaty na płaszczyźnie kanto-
nalnej wykazują jednak, że uchwalenie nowych ustaw dotyczących statusu mniej-
szości religijnych napotyka również bariery ze strony demokracji bezpośredniej 
na arenie parlamentarnej. Przykładowo, w kantonie bazylejskim w 1984 roku i kan-
tonie zuryskim w 2005 kantonalne parlamenty nie przegłosowały prawnego uzna-
nia mniejszości muzułmańskiej w obawie przed negatywnym wynikiem głosowa-
nia w ramach późniejszego referendum. Przykłady te potwierdzają restryktywny, 
pośredni wpływ narzędzi demokracji bezpośredniej na społeczno-prawne uznanie 
i akceptację mniejszości religijnych w państwie helweckim. Należy jednak dodać, 
iż istotne jest, które mniejszości religijne są przedmiotem debaty. W przypadku 
mniejszości muzułmańskiej przeforsowanie decyzji o liberalizacji jej społeczno-
-prawnego statusu jest szczególnie trudne27.

27 M. Helbling, H. Kriesi, Staatsbürgerverständnis und politische Mobilisierung. Einbürgerungen in 
Schweizer Gemeinden, „Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft„, 2004, Nr. 10, s. 33–58.
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7 .3 . Referendum dotyczące zakazu budowy minaretów

Z powyższej analizy wynika, że aktualna sytuacja konfliktowa, dotycząca uzna-
nia mniejszości religijnych, związana jest w Szwajcarii wyłącznie z uznaniem praw 
mniejszości muzułmańskiej. Odzwierciedleniem tego było wylansowanie w 2007 
roku przez polityków prawicowych ze Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP) inicja-
tywy dotyczącej zakazu budowy minaretów, która została dość niespodziewanie 
przegłosowana 29 listopada 2009 roku.

Analiza referendum w sprawie tego zakazu wskazuje na fakt, iż przytoczone 
przez elity polityczne argumenty dotarły do społeczeństwa i zdeterminowały na-
stawienie głosujących28. Te osoby, których przekonały kulturowo-protekcjonistycz-
ne argumenty o zagrożeniu islamem w świecie zachodnim, głosowały pozytywnie, 
a więc opowiedziały się za zakazem budowy świątyń muzułmańskich. Ci natomiast, 
którzy uważali, iż propaganda politycznej prawicy jest przesadzona i nieadekwatna 
do domniemanego zagrożenia ze strony islamu, głosowali na „nie”. W konsekwen-
cji wyborcy nie opowiadali się w głosowaniu za prawem muzułmanów do budowy 
minaretów, lecz postulowali swój punkt widzenia na temat konfliktu polityczno-
-kulturowego, zdominowanego obawą utraty zachodnich wartości pluralistyczno-
-społecznych. Nastawienie głosujących było zdominowane mocno zarysowanym 
podziałem między lewicą a prawicą. W tej sytuacji politycznej partie umiarkowane 
były w stanie określić, i określiły, ostateczny wynik referendum – 57,5 procent „za”.

Rada Europy zażądała od Szwajcarii zniesienia zakazu budowy minaretów tak 
szybko, jak tylko to możliwe. Zakaz uznano za dyskryminujący i na okres przej-
ściowy Rada zaleciła Szwajcarii wprowadzenie moratorium na stosowanie owe-
go postanowienia. Rezolucję w tej sprawie uchwaliło jednomyślnie Zgromadze-
nie Parlamentarne Rady Europy w Strasburgu. Podkreślono, że zakaz dyskryminuje 
społeczność muzułmańską i narusza Europejską konwencję praw człowieka.

Inicjatywa w sprawie budowy minaretów była najistotniejszym referendum 
dotyczącym praw muzułmanów w Szwajcarii, wskazującym na ogromny wpływ 
narzędzi demokracji bezpośredniej na przebieg konfliktów związanych z przy-
znaniem praw dla mniejszości niechrześcijańskich i możliwości ich rozwiązania. 
Na podstawie wywiadów i analizy innych konfliktów potwierdza się teza, iż pra-
wa muzułmanów w Szwajcarii są ograniczone lub ich przyznanie tej mniejszo-
ści znacznie spowolnione przez istniejące prawodawstwo. Poza tym możliwe jest 
dostrzeżenie konfliktu między elitami politycznymi i społeczeństwem. Instytucje 
państwowe i politycy czują się odpowiedzialni za przyznanie mniejszościom naro-
dowym podstawowych praw społeczno-politycznych, natomiast dla społeczeństwa 
aspekty prawne odgrywają rolę drugoplanową. Grupy społeczne koncentrują się 
na sprawach na poziomie gminy i kantonu, nie przykładając większej wagi do wol-
ności religijnej i wyznaniowej mniejszości29.

28 Por. Vom Schächt- zum Minarettverbot, hrsg. A. Vatter, Zürich, 2011.
29 Por. A. Vatter, D. Danaci, Mehrheitstyrannei durch Volksentscheide? Zum Spannungsverhältnis zwi-
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Właśnie na tym poziomie Szwajcarska Partia Ludowa mobilizowała społeczeń-
stwo do opowiedzenia się przeciwko budowie muzułmańskich świątyń. Należy 
przy tym dodać, iż sam zakaz budowania minaretów był dla prawicy drugorzęd-
ny – politykom prawicowym chodziło w większym stopniu o zainscenizowanie 
protestu przeciwko konkretnej, muzułmańskiej mniejszości religijnej i wskazanie 
na potencjalne zagrożenie ze strony islamu dla kultury szwajcarskiej. Poza tym była 
to również dogodna sposobność do zmobilizowania społeczeństwa po stronie pra-
wicy przed zbliżającymi się wyborami do parlamentu.

7 .4 . Demokracja bezpośrednia i demokracja reprezentatywna 
wobec mniejszości narodowych

Obok wpływu demokracji bezpośredniej na status mniejszości religijnych w Szwaj-
carii, zbadałem również wpływ systemu politycznego tego typu w odniesieniu 
do mniejszości w ogóle w tym kraju i spróbowałem go porównać z taką sytuacją 
w demokracji reprezentatywnej. Doszedłem do wniosku, iż demokracja bezpo-
średnia i jej narzędzia, jakimi są inicjatywa ludowa i referendum, wpływają z regu-
ły niekorzystnie – jak wcześniej wspomniano – na sytuację prawną mniejszości30. 
Negatywny wpływ pojawia się generalnie wówczas, kiedy zainicjowane jest rozsze-
rzenie tych praw. W wypadku demokracji reprezentatywnej dochodzi natomiast 
o wiele łatwiej i szybciej do poszerzenia praw mniejszości. Należy jednak rozróżnić 
znaczenie obu rodzajów demokracji w stosunku do poszczególnych grup mniej-
szościowych. W wypadku demokracji bezpośredniej uznanie praw homoseksuali-
stów, inwalidów i mniejszości językowych następuje w jednakowym stopniu, jak 
w przypadku demokracji parlamentarnej, natomiast jeśli chodzi o status prawny 
obcokrajowców – wyniki głosowań w systemie bezpośrednio-demokratycznym 
wypadają częściej na ich niekorzyść.

Porównując przyznawanie praw mniejszościom w Szwajcarii i w Niemczech, 
należy jednak stwierdzić, iż w niemieckich komunach i landach ma miejsce ostrzej-
sza kontrola formalna i administracyjna przed podjęciem decyzji o przyznaniu 
praw mniejszościom31.

Taka weryfikacja nie występuje w Szwajcarii, gdzie dominuje teza in- i outgro-
ups, określająca daną mniejszość dyskryminująco już przed referendum. Decyzje 
społeczeństwa dotyczące przyznania lub rozszerzenia praw dla outgroups, szczegól-
nie obcokrajowców i muzułmanów, wypadają z tego powodu z reguły negatywnie. 
Natomiast pozytywne nastawienie społeczeństwa szwajcarskiego do tradycyjnych 
mniejszości językowych, zintegrowanych kulturowo, sprawia, iż referenda dotyczą-
ce tych mniejszości wypadają na korzyść tych ingroups. Mniejszości, które nie po-

schen direkter Demokratie und Minderheitenschutz, „Politische Vierteljahresschrift„, 2010, Nr. 51 
(2), s. 205–222.

30 B. S. Gamble, Putting Civil Rights to a Popular Vote, „American Journal of Political Science”, 1997, 
no. 41, s. 245–269.

31 Ch. Schulte, R. Warnke, Direkte Demokratie und repräsentative Demokratie, Berlin, 2004.
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siadają żadnych praw politycznych i należą do obcego kręgu kulturowego, potrze-
bują więc większej ochrony prawnej w systemie bezpośrednio-demokratycznym, 
w porównaniu z systemem parlamentarno-reprezentatywnym. 

7 .5 . Mniejszości językowe wobec mniejszości religijnych

Niejako produktem ubocznym moich badań był stosunek tradycyjnych mniejszo-
ści etniczno-językowych w Szwajcarii do nowych mniejszości religijnych w tym 
kraju. Na podstawie zbadanych referendów, dotyczących statusu mniejszości re-
ligijnych w ostatnich 30 latach, nasuwa się wniosek, iż mniejszości tradycyjne, 
posiadając same status mniejszościowy, nie akceptują praw innych grup społecz-
nych (outgroups) o charakterze mniejszościowo-religijnym. Przykładowo, włoska 
mniejszość językowa głosuje najczęściej negatywnie w sprawach dotyczących in-
nych mniejszości, podczas gdy niemieckojęzyczna Szwajcaria wypada w tym po-
równaniu umiarkowanie. Negatywne nastawienie mniejszości językowych wobec 
nowych mniejszości należy tłumaczyć obawą mniejszościowych grup językowych 
przed utratą ich przywilejów i szczególnego statusu w ramach Konfederacji Szwaj-
carskiej. Należy do tego dodać, iż występują tu duże kantonalne różnice32.

Stosunek mniejszości językowych do mniejszości religijnych jest na pewno nie-
co zakłamany, gdyż w „dobrym tonie” jest bycie tolerancyjnym w każdej sprawie 
dotyczącej innej mniejszości. Mniejszą sympatią cieszą się mieszkający w Szwajca-
rii obywatele z państw byłej Jugosławii. Da się tutaj zauważyć, że Szwajcarzy wło-
skojęzyczni nie akceptują tych mniejszości, które są najliczniejszą grupą pośród 
mniejszości muzułmańskiej.

8. pOdSuMOwanie i perSpektywy

W ostatnich latach daje się zaobserwować w Szwajcarii praktyczny zanik sy-
tuacji konfliktowych w ramach demokracji bezpośredniej między obiema 

podstawowymi religiami chrześcijańskimi – katolikami i protestantami. Nato-
miast na porządku dziennym jest konflikt związany ze społeczno-prawną akcep-
tacją mniejszości niechrześcijańskich, przy czym zarysowuje się zasadniczo po-
dział na mniejszość muzułmańską, naprzeciw której stoi chrześcijańska większość 
społeczeństwa. Dominują przy tym takie negatywne reakcje jak obawa przed utra-
tą podstawowych historycznych wartości i poczucie zagrożenia. Prawdopodobnie 
również w najbliższej przyszłości tendencje społeczne podczas głosowania o roz-
szerzenie praw mniejszości muzułmańskiej (na przykład zakaz okrywania głowy 
w miejscach publicznych przez kobiety wyznające islam) pozostaną te same, bo-
wiem – jak uprzednio wspomniałem – nie chodzi tu wyłącznie o konflikt religij-
ny w wąskim tego słowa znaczeniu, lecz o etniczno-kulturowy podział społeczeń-
stwa. Ów podział zdominowany jest z kolei podziałem mieszkańców tego kraju 

32 A. Vatter, Kantonale Demokratien im Vergleich. Entstehungsgründe, Interaktionen und Wirkungen 
politischer Institutionen in den Schweizer Kantonen, Opladen, 2002. 

MNIEjSZOśCI NARODOWE…



206

na zwolenników wartości tradycyjnych i narodowych z jednej strony, a protagoni-
stów otwartej i zglobalizowanej Szwajcarii z drugiej33.

Negatywne kulturowe nastawienie społeczeństwa w czasie referendów, de-
cydujących o przyznaniu praw mniejszościom religijnym, nie oznacza jednak, iż 
argumenty prawne i ekonomiczne w kampanii przedreferendalnej nie odgrywa-
ją żadnej roli. Społeczeństwo staje bowiem przed dylematem wyboru między ko-
rzyściami ekonomicznymi a obawą przed Überfremdung, a więc wyobcowaniem 
społeczeństwa szwajcarskiego. Wymieniając aspekty ekonomiczne, mam na myśli 
przede wszystkim uregulowanie kwestii podatkowej w przypadku przyznania peł-
nych praw mniejszościom wyznaniowym34.

Niewątpliwie społeczeństwo szwajcarskie jest bardziej skłonne – poprzez narzę-
dzia demokracji bezpośredniej – powiększyć w głosowaniu powszechnym swobodę 
ekonomiczną mniejszościom niechrześcijańskim, aniżeli zgodzić się na przyznanie 
im większych uprawnień w sferze politycznej i kulturowo-wyznaniowej. Przyczyną 
takiego nastawienia jest obopólna korzyść w przypadku uznania swobód ekono-
micznych mniejszościom religijnym niż przyznanie im pełnych praw polityczno-
-religijnych, co – w mniemaniu większości społeczeństwa szwajcarskiego – uderza 
bezpośrednio w tożsamość narodową kraju.

Szwajcarski system polityczny, zdominowany demokracją bezpośrednią, wpły-
wa więc negatywnie na rozwój i równouprawnienie mniejszości religijnych w pań-
stwie. Szczególnie jeśli chodzi o mniejszości niechrześcijańskie, przede wszystkim 
muzułmańską, naród szwajcarski – wykorzystując elementy demokracji bezpo-
średniej – opowiada się przeciwko rozszerzeniu praw politycznych i społecznych 
dla tej grupy religijnej. Natomiast status tradycyjnych mniejszości językowych zo-
stał zagwarantowany konstytucyjnie, co również jest przyczyną pozytywnego na-
stawienia społeczeństwa w przypadku ogólnego głosowania dotyczącego upraw-
nień tych mniejszości.

Mimo że elity polityczne akceptują i uznają prawa mniejszości religijnych, to 
jednak nie przedstawiają tego problemu na forum parlamentu – w obawie przed 
walką polityczną w wypadku ewentualnego referendum. W ten sposób problem 
przyznania praw mniejszościom religijnym przesuwany jest w czasie. Obok tej tak-
tyki, prowadzonej przez elity polityczne i administrację państwową, istotne są rów-
nież wartości i poglądy, reprezentowane przez społeczeństwo. Kto opowiada się 
za otwartą na zewnątrz Szwajcarią, ten z reguły jednocześnie popiera rozszerzenie 
praw mniejszości narodowych w tym kraju. Partie konserwatywne natomiast usiłu-
ją te prawa ograniczać do minimum, argumentując to obawą przed wyobcowaniem 
społecznym i utratą szwajcarskiej tożsamości narodowej.

33 Por. B. Frey, L. Goette, Does the Popular Vote Destroy Civil Rights?, „American Journal of Political 
Science”, 1998, no. 42, s. 1343–1348.

34 L. P. Feld, M. R. Savioz, Direct Democracy Matters for Economic Performance. An Empirical Investi-
gation, „Kyklos”, 1997, no. 50, s. 507–538.
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Również same mniejszości narodowe wpływają zasadniczo na ich pozycję 
i szanse równouprawnienia w społeczeństwie szwajcarskim. Mniejszości niepotra-
fiące się zasymilować i reprezentujące prowokująco obce wartości, mają nikłe szan-
se na ich zaakceptowanie przez wyborców. Niemniej należy stwierdzić, iż tradycyj-
ne mniejszości językowe są w pełni akceptowane w społeczeństwie szwajcarskim, 
natomiast status mniejszości religijnych uzależniony jest w dużym stopniu od na-
strojów społecznych i aktualnych tendencji politycznych, zaś mechanizm demo-
kracji bezpośredniej hamuje prawne uznanie tych mniejszości, a w szczególności 
mniejszości muzułmańskiej.

Mirosław Matyja

natiOnaL MinOritieS 
within the SwiSS pOLiticaL SySteM

Summary

In Switzerland national minorities might be divided essentially into traditional and so-
called „new” minorities. New minorities were formed as a result of immigration in the 

last half-century. The role of the Swiss national minorities in the political system of this 
country is connected to the special conditions of Swiss direct democracy, which directly 
determines the status of minorities in the country. The impact of Swiss policy, especially the 
popular initiative and referendum on the regulations relating to minorities, has not been 
fully researched in the literature. The purpose of this article is to analyse the status of mi-
norities, primarily non-Christians, in Switzerland, and to show how these minorities relate 
to elements of Swiss direct democracy.

Key words: Switzerland, national minorities, non-Christian minorities, direct democracy
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pOMniki zgładzOnych rOMów eurOpy1

Z szacowanej na około milion populacji Romów i Sintów, przebywających przed 
drugą wojną światową w Europie, zginęła w czasie jej trwania niemal połowa. 

Nie są to dane powszechnie uznane, w tekstach badaczy i w inskrypcjach umiesz-
czonych na monumentach pojawiają się informacje mówiące o 200 do 500 tysięcy 
zgładzonych. Rozmiar wojennej katastrofy jawił się powoli, podobnie jak świado-
mość, iż był to najstraszliwszy kataklizm, jakiego doświadczyli Romowie od czasu 
przybycia do Europy2. O kilkudziesięciu powojennych latach niepamięci i milcze-
nia zaświadczał też brak dzieł sztuki publicznej, upamiętniającej romskie ofiary.

1 Tekst jest fragmentem pracy poświęconej pomnikom wzniesionym Romom Europy zgładzonym 
w czasie drugiej wojnie światowej. Projekt badawczy, którego część stanowi, obejmuje wielorakie 
formy upamiętniania ofiar cywilnych hitleryzmu w latach 1939–1945 i realizowany jest we współ-
pracy z dr. Marianem Turskim.

2 Cyganie (nazwa własna: Romowie) napłynęli z Azji do Europy w XV w., najpierw na Węgry i Bał-
kany, a potem do reszty kontynentu. Do Niemiec przybywali sporadycznie od XVIII w., a w więk-
szej liczbie od drugiej połowy XIX w. Wędrowny tryb życia i uznanie ich przez osiadłą ludność eu-
ropejską za element obcy określało w znacznym stopniu zawody, jakie uprawiali (handel, zwłaszcza 
końmi, kowalstwo, kotlarstwo, muzykanctwo itp.). Przylepiano im etykietę złodziei i szpiegów, co 
zwiększało niechęć do nich lub wręcz wywoływało wrogość i agresję otoczenia. Tabory cygańskie 
zazwyczaj zatrzymywały się w przysiółkach, na ugorach. Jak podaje znany niemiecki badacz tego 
problemu Michael Zimmermann: W okresie późnego absolutyzmu pojawiły się próby, by „Cyganów” 
skłonić do przyjęcia norm społeczeństwa mieszczańskiego i – częściowo pod przymusem – do osiadło-
ści. Przymusowe osiedlenie kończyło się jednak zwykle niepowodzeniem, najczęściej wskutek niecier-
pliwości osiedlających i ducha niezależności osiedlanych; M. Zimmermann, Polityka wobec „Cyga-
nów” w Niemczech – szkic historyczny, w: 50-lecie zagłady Romów w KL Auschwitz-Birkenau, wyd. 
W. Długoborski, Oświęcim, 1994, s. 18.
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Monumenty w otwartych przestrzeniach Europy, a wśród nich rzeźby figura-
tywne i abstrakcyjne, pojedyncze głazy lub ich aranżacje, wieloelementowe kom-
pozycje przestrzenne pojawiać się zaczęły dopiero w późnych latach 70. XX wie-
ku. Jednym z pierwszych, znaczących artystycznie dzieł upamiętniających pożogę 
wojenną i losy Cyganów Europy, jest praca holenderskiej rzeźbiarki Heleen Leva-
no (ur. 1941). Dzieło, odsłonięte w roku 1978, otrzymało znakomitą lokalizację 
na placu Muzealnym, jednym z największych w Amsterdamie, przy którym miesz-
czą się muzea o światowej sławie: Rijksmuseum, Stedelijk i Muzeum Van Gogha. 
Plac, odnowiony w latach 90. przez znanego szwedzkiego architekta krajobrazu 
Svena-Ingvara Anderssona (ur. 1927), jest rozległy, ale skąpo zadrzewiony, dzięki 
czemu dwa znajdujące się na nim monumenty upamiętniające ofiary drugiej wojny 
światowej – figuracyjna rzeźba Cyganów i abstrakcyjne, stalowe płachty dedykowa-
ne więźniarkom z obozu kobiecego w Ravensbrück – widoczne są z dużej odległo-
ści3. Z racji rozległości terenu rzeźba przedstawiająca rodzinę cygańską, uchodzą-
cą przed pożarem, wydaje się nikła w skali. Oglądana z bliska stanowi zwartą bryłę 
z brązu, blisko dwumetrowej wysokości (rozmiary: 180 × 100 × 160 cm), osadzoną 
na granitowym cokole o ponadmetrowej wysokości. Nad uciekającą przed pożogą 
rodziną, postaciami ojca, matki i niemal wtopionego w nich dziecka, unosi się wy-
soko ciemne, zastygłe skrzydło ognia. Liczba ofiar poddana na tablicy z brązu to 
pół miliona4.

W latach 80. ważnym terytorium znaków pamięci stały się okolice dawnych 
obozów cygańskich, a za przykłady posłużyć tu mogą monumenty znajdujące się 
na terenie Austrii i Czech.

W Austrii jako pierwszy odsłonięty został w 1984 roku wieloelementowy mo-
nument w miejscowości Lackenbach, w Burglandii. Obóz dla Cyganów utworzony 
tu został w listopadzie 1940 roku, na terenie dawnych posiadłości hrabiego Ester-

3 Monument zaprojektowany przez artystę holenderskiego Joosta von Santen składa się z 11, za-
chodzących na siebie płacht aluminium i wolno stojącej kolumny, z której rozchodzi się dźwięk 
i światło. Pasma świetlne przypominają sygnały latarni morskiej, reflektory w czasie nalotów lotni-
czych lub migające światła ambulansów. Towarzyszy im niezwykła sekwencja narastających i od-
dalających się dźwięków – jakby nadlatywały bombowce czy też nadjeżdżały – odjeżdżały pociągi. 
Dźwięki te, według artysty, zostały wytworzone w laboratorium akustycznym i niczego nie naśla-
dują. Istotną rolę w odbiorze dzieła, w „ukierunkowaniu” indywidualnych skojarzeń, odgrywa na-
pis: „Kobietom z Ravensbrück 1940–1945” z dodatkową inskrypcją „Tym, które miały odwagę po-
wiedzieć »nie« faszyzmowi”.

4 Informacje o bardzo zawyżanych liczbach ofiar znaleźć można w artykule zatytułowanym Holo-
kaust, Porrajmos, Samudaripen… Tworzenie nowej mitologii narodowej, opublikowanym w „Studia 
Romologica”. Jego autorzy Elena Marushiakova i Vesselin Popov piszą o zawyżaniu przez romskich 
działaczy liczby ofiar Zagłady Cyganów i pojawiającej się liczbie 1,5 miliona, a nawet 3,5 miliona 
ofiar, co przekracza liczebność całej przedwojennej populacji Romów w Europie; „Studia Romologica”, 
2010, nr 3, s. 82. Pojawiają się w ostatnich latach dane, m.in. w broszurze wydanej w 2009 r. przez 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi I skrzypce przestały grać… Obóz cygański 1941–
1942, Łódź, b.r., s. 41, mówią o unicestwieniu 25% populacji cygańskiej przedwojennej Europy, 
a więc około 220 tys. osób.
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hazyego; powstał na miejscu założonego w 1939 roku, krótko działającego, obo-
zu pracy dla ludności lokalnej. Nazwany cygańskim obozem przejściowym (An-
halterlager), funkcjonował jako obóz pracy przymusowej niemal do końca wojny. 
Z ponad 2300 więźniów, głównie Romów z Burglandii, z których jedną trzecią sta-
nowiły dzieci, około 300 osób zmarło na miejscu. W listopadzie 1941 roku dwa 
transporty po 1000 osób zostały wysłane do getta w Łodzi, a stamtąd do obozu 
śmierci w Chełmnie. Potem były już tylko mniejsze transporty albo jednostkowe 
transfery do obozów koncentracyjnych5. Obóz w Lackenbach został zamknięty 
pod koniec marca 1945 roku.

Na obrzeżu dawnych terenów obozowych – dziś zbiegają się tu dwie ulice, Rit-
zingerstraße i Berggasse – a przy głównej drodze miasteczka, widnieje konfigu-
racja kamiennych płyt i bazaltowych głazów. Zaprojektował ją architekt austriac-
ki Matthias Szauer (ur. 1935), z pochodzenia Chorwat z miejscowości Nikitsch, 
gdzie ludność chorwacka mieszała się z licznie tam przebywającymi Cyganami. 
Przyjaźnie dzieciństwa, utrata kolegów, wreszcie namowy przyjaciela, Josepha Foy-
ma, utalentowanego muzyka cygańskiego, który zwolniony był z zajęć obozowych 
i dzięki temu przeżył Lackenbach, skłoniły twórcę do pracy nad monumentem. Ini-
cjatorem pomnika był też, zaprzyjaźniony zarówno z Foymem, jak i z Szauerem, 
dr Günther Engelberg, sekretarz gubernatora Burglandii, odpowiedzialny wówczas 
za projekty socjalne. Matthias Szauer projekt wykonał za darmo, natomiast prace 
przy jego realizacji, w tym koszty wydobycia kamienia na pomnik, opłacone zosta-
ły przez władze landu6.

Uwięzieni w Lackenbach budowali drogi z kamienia, pochodzącego z kamie-
niołomu oddalonego od obozu około 15 kilometrów. Nadzwyczaj ciężka, niewol-
nicza praca obejmowała wydobycie i obróbkę potężnych bloków kamiennych, 
a także transport i układanie drogowego materiału. Ten trud i ogromny wysiłek 
upamiętnia 20 głazów różnych rozmiarów i kształtów oraz kamiennych płyt, nie-
regularnie rozłożonych wśród traw. Spoczywają na niewielkim, zadbanym terenie, 
niektóre kamienie mają chropowate powierzchnie z głębokimi pęknięciami, inne 
są wygładzone – a centralny głaz niesie na wypolerowanej powierzchni frontowej 
znak krzyża. Napis w języku niemieckim na tablicy, spoczywającej na ziemi, głosi: 
„Cierpieli i zginęli tylko dlatego, że byli odmienni”.

5 Liczba więzionych w Lackenbach szacowana jest w niektórych źródłach na około 4000. Dokładne 
dane więzionych w Lackenbach i historię obozu znajdzie czytelnik w książce Eriki Thurner, Natio-
nalsozialismus und Zigeuner in Österreich, Wien, 1983 i w poszerzonej wersji angielskiej książki, 
National Socialismus and Gypsies in Austria, Tuscaloosa, 1998, s. 42–101.

6 W wywiadzie udzielonym 30 października 2012 r., Szauer mówił z wielkim wzruszeniem o swo-
jej rodzinie i jej wojennych losach – o śmierci ojca, powołanego do wojska w 1941 r., który zginął 
w 1942 r. w Kiel, podczas nalotu alianckiego, i o matce, z trudem zarabiającej na utrzymanie troj-
ga dzieci. Ojciec bardzo lubił muzykę cygańską i taniec, a jego przyjaźnie z Cyganami wpłynęły 
również na stosunek młodego Matthiasa do cygańskich rówieśników i tragedii wojennej Romów.
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Co roku, pomiędzy 6 a 17 listopada, odbywają się tu uroczystości upamiętnia-
jące romskie ofiary wojny. Pomnik budził początkowo niechęć władz lokalnych 
i miejscowej ludności, postrzegających Cyganów przede wszystkim jako „złodziei 
kur”, jednak miejscowi zaakceptowali go z upływem czasu, a władze gminne La-
ckenbach pokrywają koszty uprzątania terenu i dbają o porządek. Natomiast Ro-
mowie (wśród nich działacz romski z Felixdorfu oraz Związek Romów z Oberwal-
du) byli – wedle słów Szauera – zadowoleni z niego, a nawet dumni.

Drugi austriacki pomnik romski, odsłonięty w 1985 roku, dedykowany jest Cy-
ganom więzionym w obozie pracy Salzburg-Maxglan, który funkcjonował w latach 
1939–1943. Liczba przebywających w nim Cyganów wynosiła 300–400 osób, więź-
niowie pracowali m.in. przy regulacji rzeki Glan, niektórzy statystowali też w filmie 
Leni Riefenstahl „Tiefland”7.

Teren, gdzie w roku 1939 spędzono po raz pierwszy i przetrzymywano Cyga-
nów, służył wyścigom konnym; były tu stajnie i ujeżdżalnia.

Fakt, że działo się to na terenie wyścigów, miał swoiste konsekwencje. Gdy zbliżał się bo-
wiem kolejny termin wyścigów (zwyczajowo w październiku) – trzeba było z tego terenu „wy-
ekspediować” przebywających na nim Romów. Dlatego na 2 miesiące przed nowym sezonem 
wyścigowym przeniesiono więźniów z tego miejsca na obrzeża Salzburga, do Maxglanu (nie-
daleko obecnego lotniska). […] Sam teren wyścigów należał po wojnie do osoby prywatnej, 
która nie zgodziła się, by na jej posesji wystawić pomnik. Ale jego część jest własnością miasta 
i tu właśnie, z inicjatywy Wydziału Kultury w Salzburgu, stanął pomnik8.

Na tle wysokich drzew i w pobliżu miejsca zabaw dzieci wydaje się on nieco 
zagubionym i nieoczekiwanym elementem miejskiego krajobrazu, ale przyciąga 
uwagę niezwykłą formą. Jest dziełem Zoltana Papa (ur. 1941), węgierskiego artysty 
osiadłego w Austrii, i jak dotąd stanowi koncepcyjnie i artystycznie najambitniejszą 
pracą poświęconym austriackim Cyganom. Dwuczłonowa rzeźba intryguje przede 
wszystkim wizerunkiem ludzkiej dłoni, skierowanej ku widzowi, odciśniętej w me-
talowym kwadracie, skomponowanym z pięciu, nałożonych na siebie, warstw mie-
dzianej blachy. Według artysty:

Pięć płacht blachy miedzianej ma symbolizować pięć dziesięcioleci, jakie upłynęły po wyda-
rzeniach. Pamięć po latach, po półwieczu, ulatnia się. Pozostaje wyrwa, dziura. […] Pamięć 
ludzka słabnie, a ja mówię: skoro tak, człowieku, nie zapominaj, bądź czujny!9

Gest ręki jest gestem wieloznacznym: Po pierwsze – jest to gest oznaczający: stop! 
Zatrzymaj się. Po drugie – jest to deklaracja: moja ręka jest odkryta, otwarta, bo ja 

7 Praca nad filmem i udział w nim Cyganów z Maxglanu opisane zostały m.in. w książce Stevena Ba-
cha, Leni. The Life and Work of Leni Riefenstahl, New York, 2008, w rozdziale Leni at war.

8 Informacja udzielona przez artystę w rozmowie przeprowadzonej przy pomniku, na Ignaz Riered 
Kai, 31 października 2012 r. Z materiałów dostarczonych przez Austriackie Forum Kultury w War-
szawie wynika, że inicjatorką pomnika była dr Erika Thurner. Artysta wprawdzie potwierdził, że 
kontaktował się z dr Thurner telefonicznie, ale powiedział, że dokumentację dotyczącą projektu 
otrzymał z innych źródeł.

9 Rozmowa z artystą, jw.
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jestem bezbronny, nieuzbrojony. Po trzecie: nie strzelać!10 Można też wizerunek od-
czytać jako rękę przestrzeloną, a gest – jako daremną próbę powstrzymania agresji.

Rzeźba stoi na cokole w kształcie komina, wykonanym z klinkierowych cegieł, 
kontrastującym z organiczną formą ręki, a także z materiałem, w jakim została 
zrealizowana. Komin kojarzyć się może z krematoriami, a wyłaniające się z niego 
ostre, stylizowane języki płomienia, symbolizujące ogień, przywoływać mają wspo-
mnienie zniszczenia, eksterminacji. Ten trop interpretacyjny można uznać za jed-
noznaczny – komin, ogień i wyrwa w dłoni stanowią, według ich twórcy, metaforę 
zniszczenia11.

Podczas dwugodzinnej rozmowy w restauracji w Salzburgu, 1 listopada 2012 
roku, artysta opowiadał m.in. o swoich pierwszych kontaktach z Cyganami. Po-
wiedział:

– Kiedy studiowałem jeszcze na Węgrzech – wakacje spędzaliśmy, my, studenci, na wodzie, 
na Dunaju. Były to lata 60. W czasie tych spływów stykaliśmy się z Cyganami. Po prostu cie-
kawi byliśmy ich życia. Można powiedzieć – takie zaciekawienie antropologiczne: co robią, 
jak się zachowują, jakie mają obyczaje? Okazaliśmy im przyjaźń, a oni odpłacili nam otwar-
ciem się na nas.

– Czy to wtedy poznaliście ich losy wojenne?
– Nawet nie. Bardziej nastawieni byliśmy na współczesność. Ale jako student ideowo byłem 

nastawiony przeciw faszyzmowi, przeciw rasizmowi, przeciw antysemityzmowi.

Nie osłabia to wieloznaczności rzeźbiarskiej kompozycji jako całości, z jej au-
torskim przesłaniem, że zniszczone zostały nie tylko istoty ludzkie, ale i idee, 
a upływ czasu zaciera pamięć o wydarzeniach i ofiarach. W bezpośredniej per-
cepcji „ręka” zainicjować może skomplikowany proces myślowy odbiorcy, wskazać 
na potrzebę szukania wyjaśnień, wywoływać rozmaite asocjacje. Ukierunkować 
ten proces ma tekst, wpisany w miedziane karty: „W Salzburgu zgromadzono w 
obozie [gelagert] 300 Romów i Sinti, od 1940 do 1943 więzieni byli w nieludzkich 
warunkach. Wiosną 1943 zostali deportowani do obozu zagłady Auschwitz. Ku pa-
mięci i przestrodze. Społeczność miejska [Stadtgemeinde] Salzburg 1985”.

Słowa te, stanowiące integralną część dzieła, uformowane zostały przez czte-
ry tysiące wyborowanych przez artystę otworów, przebijających metalowe płachty. 
Pojawiły się na ostatnim etapie półrocznej pracy, a poprzedziły je rysunki, mode-
lowanie w papierze, odlewanie w metalu, rozmaite czynności wykończeniowe. Do-
datkowym wyzwaniem dla artysty, który zazwyczaj pracuje sam, było wykonanie 
cokołu-komina, z obcego mu ceglanego tworzywa, a także bez znajomości wymo-
gów konstrukcyjnych. Wszystko, począwszy od wykopu ziemi pod betonowe fun-
damenty, zrealizował sam, po uzyskaniu instrukcji od zawodowego murarza.

Pomnik z upływem czasu wrósł w swe miejscowe sąsiedztwo, uzyskując akcep-
tację ludności lokalnej i Romów. Jednak przez blisko 20 lat po odsłonięciu pomnika 

10 Jw.
11 Jw.
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problemy i okrucieństwo przywołane przez artystę pozostawały nadal poza strefą 
społecznej pamięci i narodowej historii. Od roku 2005 sytuacja uległa zmianie – co 
roku odbywają się wokół pomnika uroczystości gromadzące studentów i uczniów, 
którzy zapoznają się z poezją cygańską, uczą się pieśni cygańskich, rozmawiają 
o przeszłości. Wedle słów artysty: Rocznica jest zarazem seansem edukacyjnym i lek-
cją wychowawczą12.

W rozmowie ze mną artysta opowiadał także o kontaktach z Cyganami, które 
– w jego wypadku – wywarły znaczący wpływa na postawę wobec „odmienności”:

– Cyganie zapraszali nas. Mogłem uchwycić ich inne spojrzenie na nasze życie, inne podej-
ście do naszego sposobu życia. I wtedy zapewne zrodziło się moje zrozumienie ich postawy, 
ich nastawienia do życia. Żeby ich zrozumieć – trzeba okazać wiele cierpliwości, wiele empa-
tii dla ducha narodu wędrowników. Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że we mnie rodził się 
duch tolerancji. Kiedy używam słowa cierpliwość, mam na myśli również aspekt pragmatycz-
ny. Politycy nie mają cierpliwości. Chcą szybkich zmian, by uzyskać szybkie rezultaty. Nawet 
ci nastawieni – ze swojego punktu widzenia – pozytywnie wobec Cyganów, dążyli do tego, by 
Cyganie jak najszybciej osiedlili się i wtopili w lokalne społeczności.

Zaangażowanie twórcy w problematykę romską przyniosło mu w nowym stu-
leciu zlecenie na wykonanie drugiej rzeźby, upamiętniającej więźniów z Maxgla-
nu. Umieszczona została w roku 2011 przy drodze biegnącej wzdłuż dawnych tere-
nów obozowych i przedstawia samotnego wędrowca, na dwukołowym pojeździe, 
przypominającym fragment antycznego rydwanu. Jego poza jest odległym echem 
klasycznych rzeźb woźniców, z ramionami ugiętymi w łokciach i o pustych dło-
niach dzierżących dawno utracone lejce. Jednocześnie ostro cięte, postrzępione 
na obrzeżach blachy, przemieniające organiczną formę wędrowca w mechanicznie 
zgeometryzowane kształty, budują konsekwentnie stylizowaną postać męską, z gło-
wą uformowaną na kształt antycznego hełmu, bez rozpoznawalnych rysów twarzy, 
w stylistyce bliskiej XX-wiecznemu modernizmowi.

Pomnik symbolizuje – według jego twórcy – istotę Romów: zawsze w ruchu, 
nigdy w spokoju. Wpisany w rozległy, poobozowy krajobraz przywołać może my-
śli o swobodnej, niekończącej się drodze i podróży, która jest wartością samą 
w sobie.

Napis na niewielkiej, metalowej tablicy przymocowanej do głazu-postumentu 
głosi: „Ku pamięci i przestrodze. Ponad 230 Sinti i Roma stało się ofiarami naro-
dowosocjalistycznej polityki rasistowskiej. Zamknięci w tak zwanym Zigeunerla-
ger Maxglan, wykonywali pracę przymusową w ramach projektu regulowania rzeki 
Glan. Wiosną 1943 r. zesłani zostali do obozów zagłady”. Tablica sprawie wrażenie 
późniejszego „dodatku” do pomnika. Artysta wyjaśnia:

Bo też jest to twór całkiem nowy. W pomnik, a raczej obok pomnika, wmontowane było 
urządzenie – rodzaj dyktafonu, który miał regularnie wymieniać na głos te 230 nazwisk więź-

12 Jw.
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niów. Niestety, po trzech dniach bateria się wyładowała, a na tym odludziu nie ma dostawy 
prądu stałego, więc dyktafon zastąpiono tabliczką z tekstem13.

W Maxglanie umieszczono też, w tym samym okresie, sześć tabliczek na po-
wierzchni drogi tzw. Stoplersteine, upamiętniających cygańskie dzieci, które uro-
dziły się w obozie, zostały deportowane do Auschwitz i tam zginęły.

Ofiarom trzeciego, najkrócej działającego obozu, NS-Lager Weyer-St. Pantale-
on, który powstał w czerwcu 1940 jako Arbeitserziehungslager („edukacyjny obóz 
pracy”) dla austriackich „asocjalnych” (więziono w nim około 500 osób), a w stycz-
niu 1941 roku przemieniony został w cygański obóz pracy – Zigeuneranhaltelager, 
dedykowana jest grupowa rzeźba „Weyer – Sankt Pantaleon”. Przedstawia ona pięć 
figur, wykonanych z patynowanego brązu i oplecionych sznurami z miedzianego 
drutu. Niewielkie postacie (około 70 cm wysokości), odziane w długie, proste szaty 
stoją na kamiennym, kolumnowym cokole (o wysokości 160 cm) w pobliżu mostu, 
zwanego Brücke der Erinnerung (Most Wspomnień), przy rzece Moosach, gdzie 
więźniowie z obozu koncentracyjnego z Weyer wykonywali przymusowe prace 
melioracyjne. Po zamknięciu obozu, pod koniec roku 1941, przewiezieni zostali 
do obozu w Lackenbach14.

Twórcą monumentu, odsłoniętego w czerwcu 2000 roku, jest niemiecki rzeź-
biarz, a także wyszkolony mistrz kamieniarski Dieter Schmidt (ur. 1941), który 
przez większość swego życia mieszkał w Fidolfing, parędziesiąt kilometrów od St. 
Pantaleon, niedaleko granicy niemiecko-austriackiej15.

Mała grupa pomnikowych postaci, samotnych, choć ustawionych w ciasnym 
kręgu, stoi odwrócona plecami do widza, skrępowana metalowymi sznurami, sym-
bolizującymi uwięzienie. Z wyjątkiem jednej postaci, oczy mają otwarte, ale nie 
patrzą na siebie, a ich hieratyczne, sztywne pozy przypominają austriackie świątki, 
do których w swej stylistyce nawiązują. Brązowa powierzchnia szat jest szorstka, 
ze strużkami i kroplami zastygłego metalu, żłobieniami i niewielkimi zapadnię-
ciami. Odwiedzający przystają przy nich w milczeniu; jest to trudne spotkanie za-
mkniętego świat obozowej niewoli z otwartym światem wolnej codzienności.

Komentując niewielką skalę swego pomnika, Schmidt powiedział:
Nie zrobiliśmy wyższego, m.in. dlatego, że biorąc pod uwagę nadwrażliwość mieszkańców – 

nie chcieliśmy, by ten pomnik był wyższy niż stojący w St. Pantaleon pomnik poświęcony pole-

13 Informacja uzyskana w rozmowie z artystą przy pomniku w Maxglanie 1 listopada 2012 r. Tropy 
interpretacyjne, istotne dla odbioru dzieł Papa, dyskutowane były także w galerii „Pap Art” w Sal-
zburgu (Bergstrasse 11), prowadzonej przez żonę artysty Ewę, 31 października i 2 listopada, oraz 
w Bibliotece Uniwersytetu Salzburskiego 2 listopada.

14 Krótką historię obozu, wraz z opisem odsłonięcia poświęconego mu pomnika, prezentuje ilustro-
wana broszura autorstwa Ludwiga Lahera, Erinnerungsstätte Lager Weyer / Innviertel, St. Pantaleon, 
b.r.

15 Dieter Schmidt pracował w Niemczech, Austrii, Portugalii, USA i w Indiach. Jego rzeźby oglądać 
można w wielu miejscach na świecie – m.in. w Trauenstein, Moosburgu, Monachium, Trostbergu, 
Falkenbergu, Trauenreut, Waging, a także w Santa Monica w USA.
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głym żołnierzom – mieszkańcom gminy – w II wojnie. Miał być – w pierwotnym zamierzeniu 
artysty – otoczony siedmioma drzewami, ale ostatecznie kolumna otoczona jest kręgiem wy-
znaczonym przez granitowe bloki kamienne – aby ludzie czuli się w nim zespoleni16.

W jakiś czas po zakończeniu pracy – w pewnym oddaleniu od monumentu, 
przy drodze wiodącej do Mostu Wspomnień, umocowana została na niewysokim 
słupku prostokątna tablica, w formacie zbliżonym do rozłożonych stron książki, 
relacjonująca krótko historię obu obozów: po stronie lewej – austriackich „asocjal-
nych”, po prawej – Cyganów.

Na terenie Czech, we wsi Lety, położonej w odległości około 70 kilometrów 
na południe od Pragi, obóz cygański działał w latach 1940–1943, a pomiędzy 

sierpniem 1942 a majem 1943 roku przebywało w nim ponad 1300 osób, z których 
około jedna trzecia zmarła na miejscu, a pozostali zostali wywiezieni do Auschwitz.

Rozległa kompozycja głazów, zaprojektowana przez czeskiego malarza i rzeź-
biarza Zdenka Hulę, spoczywa na terenie dawnego, obozowego cmentarza17. 
W pierwszych latach istnienia monumentu, który powstał w roku 1995, trudno 
było go odnaleźć pośród rozległych, nieuprawnych pól, gęstych krzewów i drzew. 
Nieregularne kamienne bryły, częściowo ukryte wśród traw z liniami rytymi na po-
wierzchniach, sugerowały rozbicie, odejście z tego miejsca nieznanych ludzi i ich 
kultury. Skłaniały do kontemplacji, pytań o symbolikę kamieni, o przeszłość, o to, 
co się tu mogło wydarzyć. Nie towarzyszyły im informacje o wydarzeniach, które 
upamiętniały, poza zwięzłą notą: „Ofiarom obozu Cyganów w Letach 1942–1943”. 
Artysta wspomina, że kiedy przybył na ten teren, była to jakby polana wśród chasz-
czy, z niewielkimi i większymi zapadnięciami. Powiedziano mu, że zapadnięcia to 
miejsca pochówku – niektóre indywidualne, ale w większości masowe – więźniów, 
zmarłych głównie na skutek epidemii tyfusu, których grzebano na obrzeżach obo-
zu cygańskiego. Nie chciał przywoływać wprost wizji cmentarza, przy zapadnię-
ciach postanowił ułożyć kamienie, które mogłyby symbolizować ognisko taborowe 
lub różne rody cygańskie.

16 Rozmowa z Dieterem Schmidtem przeprowadzona była w restauracji w St. Pantaleon 31 paździer-
nika 2012 r. Organizatorem i uczestnikiem tego spotkania był Ludwig Laher (ur. 1955), autor nie-
zwykłej, faktograficznej powieści zatytułowanej Herzfleischentartung, Innsbruck – Wien, 2001, 
wydanej w tłumaczeniu na język angielski pod tytułem Heart Flesh Degeneration, Riverside, Kali-
fornia, 2006. To dzięki jego zaangażowaniu i długotrwałym badaniom, obejmującym kilka tysięcy 
stron z kartotek i oryginalnych, archiwalnych dokumentów z lat 1940–1955, wstrząsająca opowieść 
o obozie Weyer 1940/41, jego katach i ofiarach, dotarła do dzisiejszego czytelnika, dając też świa-
dectwo zbyt pośpiesznemu i łatwemu „wybaczeniu”, któremu towarzyszy społeczna i historyczna 
„niepamięć”. Książka i działania jej autora spowodowały, że władze prowincji postanowiły ufundo-
wać pomnik, a gmina St. Pantaleon go zaakceptowała.

17 Na terenach poobozowych powstała w 1975 r. farma świńska, o której likwidację zabiegają po dziś 
dzień organizacje romskie. W 1994 r. pisarz amerykański Paul Polansky rozpoczął poszukiwania 
ludzi, którzy przeżyli obóz w Letach; znalazł ponad 100 osób, ocaleńców mieszkających na terenach 
Republiki Czech i spisał ich opowieści w książce zatytułowanej Black Silence. The Lety survivors spe-
ak, Praha, 1998.
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Zdenek Hula wygrał konkurs na pomnik, ogłoszony przez władze centralne, 
którego oficjalnym sponsorem, obok ministra kultury, był powiat Pisek, gdzie po-
łożone są Lety. Za utrzymanie terenu odpowiada wójt miasteczka Lety, natomiast 
ogólną pieczę nad monumentem sprawuje, decyzją rządu czeskiego (Rezolucja nr 
589 z 4 maja 2009 roku) organizacja Miejsce Pamięci Lidice. W komisji konkurso-
wej nie było Romów, nie opiniowali ani nie zatwierdzali projektu.

Twórca pomnika tak mówi o osobistych motywacjach do udziału w konkursie:
Wyzwanie do udziału w konkursie na pomnik ofiar obozu cygańskiego w Letach koło Pi-

ska zainteresowało mnie z dwóch powodów. Problematyka narodowości romskiej nie jest mi 
zupełnie obca: moja żona przez dziewięć lat pracowała jako kuratorka do spraw Romów 
w dzielnicy Praga 1 i z tego powodu miałem okazję przyjrzeć się ich historii oraz problemom 
współczesnym. Przede wszystkim jednak w mojej obecnej pracy często występuje problem sto-
sunku części do całości, ideału do rzeczywistości, pełni do cząstkowości. Myślę, że właśnie nie-
zrozumienie tych relacji jest źródłem obojętności, a często też nienawiści do odmiennych na-
rodowości18.

Powiedział też: Tabory cygańskie zawsze zatrzymywały się na ugorze, bo tylko 
tam im zezwalano zatrzymać się. Więc mój zamysł był: ta rzeźba – w kompleksie 
– to jest siedlisko na ugorze19. Centralnym elementem pomnika, zajmującego po-
wierzchnię około 450 metrów kwadratowych (18 × 24 m), stał się ułożony z kamie-
ni krzyż, najlepiej widoczny z góry, z lotu ptaka. W ostatecznym kształcie zrealizo-
wanego monumentu na przecięciu ramion krzyża znajduje się niepełna kula.

Kiedy usunie się z kuli jakąś część, traci ona stabilność. Podobnie z kręgiem społecznym. 
Na daną społeczność składają się różne części składowe: na naszą m.in. Żydzi i Cyganie. 
Chciałem to wyrazić, że kiedy ubywa jakaś część ustabilizowanej społeczności, wtedy to, co 
pozostało, jakby okulało. Gubi się stabilność20.

W projekcie konkursowym rzeźbiarz pisał m.in. o idealnej kuli jako symbolu 
doskonałości – część brakująca narusza harmonię pod względem stabilności i pięk-
na, może też stać symbolem nieukończonej drogi. Powiedział też:

Myślę, ze podobne prawa obowiązują także w społeczności ludzkiej. Każda grupa – czy nam 
się to podoba czy nie, jakkolwiek sądzę, że podobać się nam powinno – jest częścią całości wyż-
szego rzędu, bez której niemożliwe jest wytworzenie doskonałej harmonii. Tego, co dziś wyda-
je się nam nieważne i nieprzyjemne, za kilka lat może nam brakować21.

W dziele Huli nakładają się na siebie rozmaite światy i intencje – przyroda, 
w całej swej zmienności i naturalnych rytmach pór roku, trwałość kamiennych 
brył, próba przywołania cygańskiego życia i wojennej katastrofy, a nade wszystko 
ludzka potrzeba pamięci i upamiętnienia. Ład i wizualną stabilizację ma w kom-

18 Rozmowa przeprowadzona 5 maja 2012 r. w pracowni artysty w Pradze.
19 Jw.
20 Jw.
21 „Informacja o projekcie konkursowym” przesłana przez artystę drogą mailową 24 VI 2012. Por. też 
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pozycję całości wprowadzić… geometria. Fascynacja geometrią, widoczna w bo-
gatym dorobku twórcy, w znacznej mierze determinuje ostateczny kształt pomni-
ka; artysta mówi: Dla mnie punktem wyjścia jest koło, krąg, kula. […] Wszystko to 
chciałem zmieścić w prostokącie, a wewnątrz niego mniejszy prostokąt – jakbym pla-
nował to na kratownicy22.

Ów „narzucony” porządek w rozległej, naturalnej scenerii umyka odbiorczej 
percepcji zwiedzającego, widać go natomiast w zdjęciach robionych z wysokości. 
Otoczenie, w którym narodziła się idea pomnika, uległo z upływem czasu istotnej 
przemianie i pomnika w Letach nie szuka się już, błądząc wśród zarośli – wiodące 
ku niemu drogi zostały oznakowane i uporządkowane, na skraju pomnikowego te-
renu znajdują się amfiteatralnie ułożone siedziska. Nowym, mocnym i widzialnym 
z daleka akcentem stał się krzyż z figurą Chrystusa, wpisujący symbolikę tego miej-
sca i gehennę ofiar w strefę chrześcijańskiej ikonosfery. O ziemskich losach ofiar 
informują przy wjeździe na starannie uporządkowany teren ilustrowane tablice, 
a role muzealnej ekspozycji spełniają niewielkie, drewniane baraki, wzorowane 
na stojących tu ongiś obozowych pomieszczeniach – z historią miejsca opowie-
dzianą poprzez teksty, plansze, zdjęcia i nieliczne materialne pozostałości obozu. 
Od roku 2009 opiekę nad całym terenem przejęło Miejsce Pamięci Lidice, na pod-
stawie Rezolucji rządu czeskiego, w której opisana została jego misja, zawierająca 

22 Rozmowa przeprowadzona 5 maja 2012 r. w pracowni artysty w Pradze.
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między innymi zlecenie stałej ochrony pamięci o losie i cierpieniach Romów inter-
nowanych w byłym obozie cygańskim w Letach.

Pomnik w Letach przywołany tu został jako znaczący przykład artystycznej 
idei, której realizacja stanowiła połączenie osobistych twórczych upodobań i fa-
scynacji, a wśród nich figur geometrycznych, z koncepcyjną i emocjonalną reakcją 
na teren, w którym dzieło miało się pojawić. Towarzyszyło temu, istotne w przy-
padku dzieł kommemoratywnych, społeczne i etyczne zaangażowanie twórcy 
w proces upamiętniania wojennych losów i tragedii Cyganów. Artysta mówi:

Ponieważ pomnik stoi na odludziu, powinien zlać się z otoczeniem i stać się wartościowym 
elementem krajobrazu. W ten sposób, moim zdaniem, pełnić może też role miejsca medytacyj-
nego, w którym ci zmarli są częścią naszego kraju, naszej historii i naszego sumienia23.

W nowym stuleciu coraz częściej pojawiają się symboliczne znaki pamięci po-
święcone anonimowym ofiarom doraźnych egzekucji dokonanych na cy-

gańskich wędrowcach. Rodzą się z rozmaitych doświadczeń, motywacji i intencji, 
czego przykładem może być pomnik słowacki w Dunajskiej Stredzie, poświęcony 
57 Romom rozstrzelanym w 1941 roku, w pobliskich lasach. Ta część Słowacji po-
zostawała wówczas w posiadaniu Węgier, a słowaccy inicjatorzy pomnika chcieli – 
w klimacie narastających w roku 2006 sporów węgiersko-słowackich – zainicjować 
w społeczeństwie dyskusję nad ludobójstwem Romów i ich współczesnymi proble-
mami w Europie, ale także zwrócić uwagę na konflikty i szkody powodowane złymi 
stosunkami między populacją większości a grupami mniejszości etnicznych.

Władze lokalne Dunajskiej Stredy ofiarowały działkę w parku miejskim, jako 
gest dobrej woli wobec Romów. Sponsorem była instytucja działająca pod nazwą 
Europejska Romska Pracownia Agentura, a koncepcja artystyczna pochodziła 
od jej dyrektora, Romana Kaisera; impulsem, który zdeterminował jej kształt, było 
uczestnictwo w obchodach Dnia Romów w Auschwitz-Birkenau. Kaiser mówi:

Chciałem, aby odwiedzający pomnik odnosili wrażenie, że stykają się z barakiem obozu 
koncentracyjnego, który mieści Romów – stąd ceglane obłożenie ściany betonowej pod pła-
skorzeźbę. Moja koncepcja była dyskutowana z dr. Jozsefem Ravaszem, intelektualistą rom-
skim, pisarzem i filozofem, a także z ludowymi twórcami romskimi, kowalami artystycznymi 
od wielu pokoleń, braćmi Alojzym i Robertem Sarkozy z miejscowości Dunajska Luzna. 
W wyniku powstała synteza pomnika – coś w rodzaju celi więziennej, z zakratowanym okien-
kiem i drutem kolczastym. Ta synteza miałaby zarówno odwoływać się do przeszłości, jak 
i tragicznych warunków wspólnego bytowania Romów. Taką treść zwłaszcza chciał zmieścić 
w swojej wizji Robert Sarkozy, twórca płaskorzeźby24.

Małe okienko z kratami, postać skulonego więźnia, drut kolczasty mówią o prze-
śladowaniu, izolowaniu i wykluczeniu ze społeczności. Elementy pomnika – figura 

23 „Informacja o projekcie konkursowym”, przesłana przez artystę drogą mailową, 24 VI 2012.
24 Roman Kaiser, szef Europejskiej Romskiej Pracowni Agentura, rozmowa w biurze 21 czerwca 2010 r.
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ludzka, kraty i drut wykonane zostały w brązie. Projekt i jego realizacja zajęły tylko 
dwa miesiące, a większość prac wykonali bezinteresownie twórcy romscy.

Pomnik został odsłonięty 3 lipca 2006 roku, z udziałem ówczesnego premiera 
Słowacji, Roberta Fica; na uroczystości zjawili się dziennikarze z całej Europy. We-
dle relacji Romana Kaisera, premier Słowacji po raz pierwszy wyraził wtedy ubo-
lewanie, w imieniu narodu słowackiego, za to, co uczyniono Romom w drugiej 
wojnie światowej. Uroczystość stała się wydarzeniem państwowym i od tej pory 
każdego 3 lipca – w Dniu Pamięci o Zagładzie Romów – przyjeżdżają tutaj czołowi 
politycy na obchody.

Pomnik słowacki jest wyrazistym przykładem programowego łączenia tragedii 
cygańskiej czasu wojny z ich współczesną sytuacją i dyskryminacją w Europie. Dys-
kryminacja ta nadal trwa w wielu europejskich krajach.

Halina Taborska

MOnuMentS fOr the Murdered rOMa Of eurOpe
Summary

The article presents selected monuments from Austria, the Czech Republic and Slovakia 
commemorating the Roma People of Europe exterminated during the Second World 

War. These monuments are located mostly on the sites of former concentrations camps for 
Gypsies, where they were killed or from which they were deported to death camps estab-
lished by the German authorities in occupied Poland. It is based on material gained by the 
author through interviewing their makers and patrons, and contains descriptions and anal-
ysis of the works derived from numerous viewings in situ.

The article is linked to an extensive research project focused on diverse works of art in 
open spaces of Europe commemorating civilian victims of the Nazi regime in the years 
1939–1945.

Key words: Roma People, Gipsies, Labour camps, concentration camps, monuments, com-
memoration.
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kuLtura czy kuLtury? 
różnOrOdnOść rOMów w pOLSce

Naukowe rozważania dotyczące kultury rozpoczęły się wraz z powstaniem an-
tropologii kulturowej. Wówczas w obszarze zainteresowań badaczy znajdo-

wała się kultura ludzka. W miarę upływu czasu, wraz z rozwojem dyscypliny i tym 
samym badań empirycznych dowiedziono, że różnorodne społeczności ludzkie 
tworzą nie kulturę, jak dotąd twierdzono, a różniące się od siebie kultury. Nasuwa 
się zatem myśl, że być może wówczas łatwiej było prowadzić badania w tym obsza-
rze. Zwykle bowiem mówiono o kulturze trobriandzkiej, samoańskiej czy innuic-
kiej. Współczesne procesy związane z globalizacją, a także z procesami migracji 
znacznie to komplikują i tym samym stanowią wyzwanie dla badaczy.

Jednym z głównych problemów w tym kontekście jest złożoność i zmienność 
tożsamości ludzkich. Zgodnie z koncepcją Zygmunta Baumana, współcześnie toż-
samość nie jest czymś stałym, zaprojektowanym na dłużej, a wręcz przeciwnie 
– jest nietrwała, zmienna i hybrydyczna1. Dlatego tak trudno jednoznacznie stwier-
dzić, czym dzisiaj jest kultura europejska, brytyjska czy francuska i jakie są cechy 
ich typowych przedstawicieli. Owszem, istnieją pewne cechy charakterystyczne 
czy wspólne. Niemniej jednak istnieją znaczne odstępstwa od norm, których po-
wodem jest owo wewnętrzne zróżnicowanie zbiorowości ludzkich.

Rozważania te dotyczą również społeczności romskich. Procesy migracji, a tak-
że wielość kontekstów, w których się znalazły, istotnie wpłynęła na ich wewnętrzne 

1 Z. Bauman, Liquid Modernity, Cambridge, 2000.



226

zróżnicowanie nie tylko w wymiarze międzynarodowym, ale również krajowym. 
Asymilacja, migracje, odmienny status społeczny, edukacja spowodowały, że obec-
nie społeczność romska jest równie niejednorodna jak pozostała populacja nie-
romska. Mimo tego postrzeganie Romów jako jednej, ponadnarodowej grupy et-
nicznej o wspólnej historii i kulturze podtrzymują istniejące generalizacje.

Celem niniejszego artykułu jest refleksja na temat wewnętrznego zróżnicowa-
nia Romów w Polsce w obszarze kultury. Nie jest on efektem badań, a opiera się 
głównie na dostępnej w podejmowanym temacie literaturze. Odwołuję się jednak 
do badań terenowych, które prowadziłam w roku 2010 i 2011 na temat wykorzysta-
nia funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych dla Romów w Polsce2.

Zaznaczyć należy, że dotąd prowadzono niewiele badań, których celem był-
by opis kulturowych różnic między grupami romskimi, a także wewnątrz nich. 
W Polsce wymienić można dosłownie kilka publikacji3, które są efektem prac em-
pirycznych w tym zakresie. Dodać trzeba, że nie podejmuje się w nich konsekwen-
cji współczesnych procesów społecznych, które obejmują również Romów i mają 
znaczny wpływ na ich kulturę oraz stosunek do niej. Skupiają się głównie na opi-
sie struktury społecznej, specyfiki kulturowej czy tradycyjnych instytucji romskich, 
nie uwzględniając wewnętrznego zróżnicowania w ramach grup romskich czy sto-
sunku do zasad uznawanych za tradycyjne.

Jak już wspomniano, europejscy Romowie od setek lat funkcjonują w rozma-
itych środowiskach politycznych i ekonomicznych, ale także w środowiskach od-
miennych kulturowo. Stanowią grupę mniejszościową w każdym miejscu, w któ-
rym są obecni. To powoduje, że ich sytuacja społeczno-ekonomiczna zawsze 
zależała i nadal zależy od większościowego kontekstu. Status grupy mniejszościo-
wej powoduje również to, że jako społeczność odrębna kulturowo od większościo-
wych grup, wśród których przyszło im żyć, kultura grup romskich zagrożona jest 
rozmyciem, a nawet zanikiem w ramach większościowego kontekstu kulturowego.

Owo zagrożenie należy wiązać z egzystowaniem obok siebie grup odmiennych 
kulturowo, czego konsekwencją może być zjawisko synkretyzacji, kiedy to kultury 
stykających się odmiennych kulturowo grup ulegają „przemieszaniu” i „zlaniu się” 
w jedną całość. Dodatkowym niebezpieczeństwem, zagrażającym kulturze Romów, 
stała się atrakcyjność kultury otoczenia. Przejmowanie pewnych wzorów może wy-
dawać się powierzchowne, ale może też doprowadzić do głębokich zmian w kultu-
rze. Pomimo wielu niesprzyjających warunków zewnętrznych Romom udało się 
zachować kulturową odrębność. Stało się to możliwe dzięki wypracowaniu sposo-
bów interakcji z grupami większościowymi oraz umiejętności życia na pograniczu 
dwóch światów: własnego, romskiego oraz zewnętrznego, obcego.

2 J. Talewicz-Kwiatkowska, Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne 
Romów w Polsce, Kraków, 2013.

3 Np. A. Kowarska, Polska Roma. Tradycja i nowoczesność, Warszawa, 2005; M. Godlewska-Goska, 
J. Kopańska, Życie w dwóch światach. Tożsamość współczesnych Romów, Warszawa, 2011.
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W tym miejscu warto odnieść się do koncepcji Michaela Stewarta, który stwier-
dził, że romska tożsamość stanowi konceptualizację miejsca, w którym Romowie 
mogą czuć się bezpiecznie i jak u siebie. To miejsce jest przestrzenią społeczną, 
w której dominują romskie zasady i wartości. W tym sensie bycie Romem jest me-
chanizmem obronnym stosowanym przeciwko wrogiemu otoczeniu4. Silna or-
ganizacja wewnętrzna, solidarność grupowa oraz obowiązujące normy stanowią 
granicę oddzielająca świat Romów od świata nie-Romów, a jej przekroczenie nie-
jednokrotnie wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla osoby, która się tego do-
puści. Najbardziej dotkliwą karą jest wyłączenie ze społeczności Romów, co od-
zwierciedla się z zakazem jakiegokolwiek kontaktu z osobą wykluczoną.

Wymienione czynniki mają niwelować wpływy otoczenia, które bywa postrze-
gane jako zagrożenie dla kultury grup romskich. Nie oznacza to jednak, że Romo-
wie pozostali obojętni na wpływy zewnętrzne. Jak słusznie stwierdził Will Guy,

Kultura romska nie jest czymś izolowanym i jedynym w swoim rodzaju, niezależnie od swo-
ich specyficznych elementów, lecz powstaje jako odpowiedź na relacje symbiozy łączące Ro-
mów z grupami większościowymi, od których zawsze zależało romskie życie5.

Funkcjonowanie w ramach społeczeństw większościowych wpłynęło i wciąż 
wpływa na ogromne zróżnicowanie Romów – między innymi w sferze języka, spo-
sobie życia, zwyczajach, profesjach, religii. I właśnie ze względu na tę różnorodność 
nie należy mówić o jednej pierwotnej czy modelowej kulturze romskiej, ale o wielu 
kulturach społeczności romskich. Nie istnieją też uniwersalne kryteria, za których 
pomocą udałoby się opisać zróżnicowanie wszystkich Romów. Ich obecność w da-
nym kraju wiąże się z procesami adaptacyjnymi do społeczeństw większościowych. 
Bo przecież to większość stwarza warunki i tworzy przestrzeń, do której poniekąd 
dopasowują się mniejszości. Wspomniane procesy adaptacyjne przebiegają różnie 
i zależą od zewnętrznego kontekstu. Stosunek miejscowej ludności, a także obecna 
sytuacja polityczno-ekonomiczna miejsca, w którym zamieszkała mniejszość, mia-
ła i nadal ma na te procesy zasadniczy wpływ. Duże znaczenie ma również sposób 
życia poszczególnych grup romskich, bowiem osiadły tryb życia (charakterystycz-
ny dla większości Romów w Europie), a co za tym idzie – wpływ otoczenia także 
w sferze kultury i wzorców życia, sprzyjały pogłębianiu się procesów adaptacyj-
nych.

Zróżnicowanie społeczności romskiej w sferze języka jest jedną z konsekwencji 
procesów adaptacyjnych Romów do świata zewnętrznego. Zamieszkiwanie dane-
go obszaru implikuje ich dwujęzyczność, która z kolei sprzyja zapożyczeniom ję-
zykowym. Nowe zjawiska kultury, które wchodzą w horyzont poznawczy Romów, 
często nie znajdują odpowiedników w języku romskim (romani), zatem przejmu-
je się terminy z języków narodowych i modyfikuje je zgodnie z gramatyką romani. 

4 M. Stewart, The Time of the Gypsies. Studies in the Ethnographic Imagination, Boulder, 1997, s. 28.
5 W. Guy, Romani Identity and Post-Communist Policy, w: Between Past and Future. The Roma of Cen-

tral and Eastern Europe, ed. W. Guy, Hatfield, 2001, s. 5.
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Stąd też wiele wpływów języków narodowych w językach różnych grup cygańskich. 
Podkreślając istotę zróżnicowania w sferze języka, dodać należy, że współcześnie 
zdarzają się sytuacje, w których Romowie z różnych krajów mają trudności komu-
nikacyjne, nie znając podstaw języka kraju pochodzenia rozmówcy. Dodać należy, 
że istnieją grupy Romów, które całkowicie przejęły język kraju, w którym przeby-
wają, i w ogóle nie posługują się językiem romskim.

Religia jest kolejną sferą, w której Romowie stali się odzwierciedleniem oto-
czenia, w którym żyją, bowiem zwykle przejmowali religię krajów, w których po-
zostawali dłuższy czas. Są zatem wśród Romów katolicy, prawosławni, protestanci 
różnych konfesji, a także ci, którzy wyznają islam. Stosunkowo nowym zjawiskiem 
w tym obszarze jest przynależność do Kościoła zielonoświątkowego. Dotyczy to 
głównie Romów rumuńskich, słowackich, hiszpańskich gitanos, a także stosunko-
wo niedużej liczby Romów Karpackich z Polski i wpływa na zmiany związane z po-
strzeganiem etyki działalności ekonomicznej oraz powstawaniem nowej wspólnoty 
opartej na zwiększonym poczuciu własnej wartości6.

Jeśli chodzi o wykonywane profesje, to linia podziału przebiega głównie pomię-
dzy byłymi wędrowcami a Romami, którzy od pokoleń są społecznością osiadłą. 
Sposób życia determinował wykształcenie się pewnych umiejętności zawodowych. 
Ci, którzy wędrowali, trudnili się głównie handlem, kowalstwem, kotlarstwem, 
muzykowaniem, generalnie – pracowali na własny rachunek. Natomiast Romowie 
osiadli podejmowali pracę najemną, jak na przykład prace porządkowe czy tłucze-
nie kamieni na drogach. W czasach współczesnych, kiedy tradycyjne sposoby za-
robkowania zostały wyparte przez rozwój techniki, tym, co zostaje niezmienne, jest 
zakorzeniona u byłych wędrowców skłonność do pracy na własny rachunek. Z ko-
lei Romowie osiadli chętniej podejmują pracę najemną.

Zróżnicowanie kulturowe Romów nie dotyczy wyłącznie grup zamieszkują-
cych różne kraje. Także Romowie, którzy od pokoleń zamieszkują obszar jedne-
go państwa, nie stanowią grupy jednorodnej pod względem kulturowym, na co 
również wpłynął proces wcześniejszych migracji, a także sposób życia (nomadyzm 
– osiadłość). W tym kontekście trudno nie zgodzić się z Ewą Nowicką-Rusek, któ-
ra stwierdziła, że nomadyzm i osiadłość to główne czynniki różnicujące zbiorowo-
ści romskie7.

W Polsce, gdzie żyją cztery grupy Romów, wspomniane zróżnicowanie istnieje 
pomiędzy Romami karpackimi (Bergitka Roma, Romowie górscy) a grupami o tra-
dycjach wędrownych: Polska Roma, Lowarami i Kełderaszami. Trzy ostatnie gru-
py kształtowały swoją tożsamość w oparciu o prawo zwyczajowe Romanipen, które 
stanowi zbiór norm i zawiera najistotniejsze wzorce postępowania i zasad współ-

6 S. Kapralski, Kierunki transformacji tradycyjnych tożsamości romskich w globalizującym się świecie, 
w: Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji, red. T. Paleczny, J. Talewicz-Kwiatkowska, 
Kraków, 2008, s. 68.

7 E. Nowicka-Rusek, Tradycyjna kultura Romów – kapitał kulturowy czy obciążenie, w: Tożsamość 
kulturowa Romów…, s. 34–35.
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życia. Jest tradycyjnym prawem moralnym, wyznaczającym także granice etnicz-
ności. W tym sensie wśród wspomnianych grup romskich istnieje dychotomiczny 
podział życia i kultury na ten, który dotyczy grupy własnej, i ten związany z kon-
taktami ze światem nieromskim. Obowiązuje on bezwzględnie wszystkich człon-
ków grupy romskiej (np. w obrębie Polska Roma, Kełderasze) i nie wykracza poza 
wspólnotę romską.

Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie obejmuje nie-Romów. Romanipen regulu-
je kontakty między Romami a nie-Romami, pozwala na identyfikację „innych” oraz 
określenie pozycji innego wobec siebie i w tym sensie wykracza poza krąg Romów. 
Jest regulatorem zachowań wewnątrz grupy i kontaktów ze społecznością nierom-
ską, co miało szczególny sens, gdy prowadzili życie wędrowne. Wówczas stworze-
nie modelu interakcji ze światem zewnętrznym, który jednocześnie nie zakłóci we-
wnętrznego porządku, było sprawą nadrzędną.

Jedną z najważniejszych zasad Romanipen jest nakaz szacunku dla starszych 
– zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Szacunek powinien wyrażać się w powściągli-
wości w zabieraniu głosu w towarzystwie starszych (osoba młoda powinna zapytać 
o zgodę, zanim się włączy do rozmowy) oraz w zachowaniu. W niektórych grupach 
zachował się zwyczaj całowania w rękę starszych przez młodych. Zwracając się 
do starszych, nawet w przypadku braku pokrewieństwa, należy mówić „ciociu”, 
„wujku”, używając przy tym formy „wy”. Osoby starsze uważane są za ludzi posiada-
jących doświadczenie i mądrość życiową, dlatego stanowią wzór dla ludzi młodych.

W związku z wiodącą wśród społeczności romskiej rolą ludzi starszych, moż-
na przyjąć za Margaret Mead, że Romowie zorganizowani są według zasad charak-
terystycznych dla społeczeństw postfiguratywnych. Wewnątrz tego typu społecz-
ności wyznacznikiem wiedzy i mądrości nie jest poziom wykształcenia jednostek, 
ale wiek właśnie. Wobec braku źródeł pisanych to starsi przekazują wiedzę mło-
dym. Ponadto stoją na straży tradycji i kształtują osobowość oraz sposób myślenia 
ludzi młodych. Andrzej Mirga i Lech Mróz stwierdzili, że chociaż Romowie żyją 
wśród społeczności, które dawno już wyszły z etapu postfiguratywnego, nadal za-
chowali względnie archaiczny model społeczny8.

Powszechną zasadą wśród Romów jest zasada ceremonialnej gościnności (pa-
tyw, pacziwa), będąca przejawem więzi społecznej i świadomości wspólnoty. Ce-
chą charakterystyczną przyjęć jest bogactwo potraw i wystawność (bez względu 
na sytuację materialną organizatora spotkania). Patyw organizuje się najczęściej 
przy okazji świąt, ślubów, pogrzebów, narodzin dziecka, spotkań rodzinnych itp. 
Ważne jest, by osoby zaproszone na przyjęcie odwzajemniły się tym samym, czyli 
zorganizowały następne spotkanie. Ten, kto tego nie uczyni, narażony jest na utratę 
dobrego imienia i szacunku.

Romanipen nakłada na Romów o tradycjach wędrownych obowiązek manife-
stowania romskości, zakaz wypierania się swojego pochodzenia, solidarności gru-

8 A. Mirga, L. Mróz, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa, 1994, s. 125–126.
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powej oraz obowiązek posługiwania się językiem romani w kontaktach międzygru-
powych. Równie ważnym obowiązkiem jest przestrzeganie tradycyjnych obrzędów 
i rytuałów. W społeczności romskiej istotny jest podział za względu na płeć. Patry-
lokalność i patriarchalność romskich rodzin powoduje, że to mężczyźni pełnią rolę 
dominującą. Są głowami rodzin, rodów i to na nich spoczywa odpowiedzialność za 
podejmowanie kluczowych decyzji. Ponadto kobieta przez większość swojego życia 
jest istotą nieczystą, co wpływa na jej podrzędność względem mężczyzn. Podział 
według płci uwidacznia się na przykład podczas organizowanych przyjęć okolicz-
nościowych i spotkań rodzinnych: wtedy to kobiety siedzą po jednej, a mężczyźni 
po drugiej stronie stołu. Jeśli jest to możliwe, przy okazji organizowania spotkań 
w szerszym gronie, przygotowuje się dwa stoły: jeden dla kobiet, a drugi dla męż-
czyzn.

Podstawowym elementem tworzącym strukturę społeczną Romów jest rodzina, 
którą Romowie definiują jako grupę spokrewnionych ze sobą osób (rodzice, dzieci 
– także z poprzednich związków, dziadkowie). Są to osoby silnie ze sobą związane. 
Natomiast inni krewni oraz ich dzieci określani są członkami rodu.

W rodzinach romskich szczególną wagę przywiązuje się do wychowania dziew-
czynek. Od najmłodszych lat uczą się, jak zachowywać się w określonych sytu-
acjach, by w przyszłości mogły godnie wypełniać rolę żony i matki. Dziewczyn-
ki uczy się manier, skromności i delikatności. Kiedy dojrzałość dziewczyny staje 
się widoczna, powinna chodzić odpowiednio i skromnie ubrana (długa spódni-
ca, zakryte ramiona). Dziewczynie nie wolno siadać przy stole, kiedy siedzą przy 
nim mężczyźni, przechodzić przez sztućce, gdy te upadły. Nie powinna wieczora-
mi wychodzić z domu, bowiem takie zachowanie jest źle odbierane. Nie powinna 
też wychodzić w towarzystwie chłopców. Do ślubu powinna pozostać dziewicą, na-
tomiast po ślubie musi być wierna mężowi, dbać o dom i potomstwo, być zaradną 
i skromną.

W wychowaniu chłopców duży nacisk kładzie się na wpajanie im zasad, jak być 
głową rodziny i jak ją reprezentować w kontaktach z innymi Romami. Chłopcy 
od najmłodszych lat uczą się stać na straży tradycyjnych zachowań kobiety i innych 
mężczyzn.

Istotne jest wpajanie zarówno chłopcu, jak i dziewczynce zasad i form okazywa-
nia szacunku starszym, ponieważ to starsi ustanawiają hierarchię w grupie. Dobrze 
wychowane dziecko to takie, które zna obyczaje romskie, okazuje szacunek star-
szym, dba o dobre imię swojej rodziny oraz w sytuacjach koniecznych staje w jej 
obronie. Rodzina jest dla Romów najwyższą wartością, bowiem całe życie społecz-
ne toczy się na jej forum. To właśnie rodzina utrzymuje ciągłość kultury poprzez 
edukowanie potomstwa na temat istotnych dla grupy wartości, a jej starsi członko-
wie kontrolują zachowania społeczne krewnych tak, by nie odbiegały od powszech-
nie przyjętych norm.

Konsekwencją odstępstwa od zasad jest tabuiczne skalanie (mageripen) osoby, 
która nie przestrzegała tradycyjnych norm postępowania. Mageripen to niepisany 
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kodeks czynów zakazanych. W rozumieniu Romów o tradycjach wędrownych, ska-
lanie rozdziela świat na sfery czyste i sfery nieczyste i dotyczy wyłącznie członków 
danej grupy romskiej. Agnieszka Kowarska stwierdza, że

pojęcie skalania kategoryzuje zachowania, przedmioty, osoby, czas i przestrzeń na to, co jest 
czyste, i na to, co jest nie czyste. […] Tym samym sprowadza się do fundamentalnego w spo-
łecznościach romskich wartościowania wszelkich zachowań związanych ze spożywaniem po-
karmów, higieną, wiekiem, płcią oraz funkcjonowaniem grup romskich w społeczeństwie nie-
romskim9.

Mówiąc o czystości i nieczystości, należy podkreślić, że istotą nie jest tylko brud 
fizyczny, ale także brud w sensie rytualnym, którego można pozbyć się poprzez od-
bycie wyznaczonej kary i powtórne rytualne włączenie w obręb wspólnoty rom-
skiej10. Prócz niedopuszczalnych czynów, takich jak nieuczciwość wobec innego 
Roma czy jego zabójstwo, nieczystość mogą powodować pewne części ciała ludz-
kiego, jego wydzieliny, plwociny, włosy, odchody, a także to, co się od ciała oddzie-
la, ponieważ – zgodnie z wnioskami, do jakich podczas swoich badań doszła Judith 
Okely – istnieje dychotomiczny podział ciała na ciało zewnętrzne oraz wewnętrz-
ne. Dlatego niebezpieczny, bo kalający, jest kontakt z kobietą, będącą w czasie men-
struacji lub po porodzie. Ze względu na „bycie wewnątrz” ciała kobiety, niebez-
pieczny (zanieczyszczający) jest również kontakt z nowo narodzonym dzieckiem. 
Nieczystość obejmuje dół ciała kobiety (od pasa w dół), a także wszystko to, co się 
z nim styka (obuwie, bielizna, spódnica)11. Dodać należy, że wspomniany podział 
świata na sfery czyste i nieczyste w sensie rytualnym dotyczy Romów o tradycjach 
nomadycznych w Polsce (Polska Roma, Lowarzy, Kełderasze).

Kontakt z osobą skalaną (nazywaną przez Romów z Polska Roma magerdo, 
a u Lowarów i Kełderaszów mahrim’e) jest niewskazany ze względu na jej właściwo-
ści kalające, które mogą dotknąć każdego wchodzącego z nią w interakcję. Dlate-
go osoba skalana jest separowana czasowo lub dożywotnio (w zależności od czynu, 
jakiego się dopuściła) od reszty społeczności romskiej i nie może ukrywać swoje-
go statusu. Dzieci oraz osoby starsze są wyłączone z kręgu osób zagrożonych ska-
laniem. Okres bezpieczeństwa u dzieci kończy się wraz z osiągnięciem dojrzałości 
płciowej i wejścia w związek małżeński.

Nad przestrzeganiem tradycyjnych zasad czuwają tradycyjne instytucje rom-
skie. Tym samym konflikty, odstępstwa od normy oraz wszelkie niejasne sytuacje 
pozostają sprawami wewnętrznymi. Najwyższym sędzią i zwierzchnikiem Polska 
Roma jest Szero Rom, natomiast u Kełderaszów i Lowarów funkcję tę pełni Roma-
no Kris, czyli Rada Starszych. Szero Rom (Šero-Rom, Baro-Šero) orzeka o winie 
bądź niewinności oskarżonego. Jest jedynym, który może nakładać i ściągać skala-

9 A. Kowarska, Polska Roma…, s. 38.
10 Tamże, s. 38.
11 J. Okely, Gypsy Women. Models in Conflicts, w: Perceiving Women, ed. S. Ardener, London, 1975, 

s. 57–69.
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nia, stając się tym samym niekwestionowanym przywódcą i autorytetem. Współ-
cześnie zdarzają się sytuacje, w których podważany jest autorytet i wola zwierzch-
nika, na skutek czego spory rozwiązywane są w polskich sądach. To samo dotyczy 
Lowarów i Kełderaszów w przypadku podważenia decyzji Romano Kris. Niemniej 
podkreślić należy, że wciąż są to sporadyczne sytuacje, bowiem, jak już wspomnia-
no, zgodnie z zasadami Romanipen konflikty i spory w grupie Romów należących 
do Polska Roma, Lowarów czy Kełderaszów są sprawą wewnętrzną.

Szero Rom wybierany jest spośród przywódców poszczególnych rodów podczas 
zjazdu głów rodzin romskich Romano Celo. Zjazdy odbywają się w nieregularnych 
odstępach czasowych, także wówczas, gdy zaistnieje potrzeba omówienia ważnych 
dla grupy spraw. W spotkaniach uczestniczy Szero Rom. Od ponad dwudziestu lat 
funkcję Szero Roma pełni mieszkający w Nowym Dworze Mazowieckim Henryk 
Kozłowski.

Analogiczną do instytucji Szero Roma jest dla Lowarów i Kełderaszów Rada 
Starszych, zwana Kris, będąca, podobnie jak Szero Rom, rodzajem romskiego sądu, 
z tym, że rola sędziego nie jest jednostkowa, bowiem pełni ją kilkunastu bądź kil-
kudziesięciu przywódców rodów, których głos jest równoprawny. Spośród człon-
ków Rady Starszych wybierany jest starszy, który pełni rolę przewodniczącego, 
a jego głos jest decydujący w kwestiach spornych. Kris, podobnie jak Szero Rom, 
podejmuje decyzję o nałożeniu skalania na winnego bądź przesądza o jego niewin-
ności. W kompetencji Kris leży również ściąganie skalania. Oprócz wyroków ska-
zujących winnego na wydalenie poza społeczność romską, u Kełderaszów stosuje 
się również grzywny, której część wypłaca się poszkodowanemu, a część przezna-
cza się na przyjęcie dla uczestników Kris.

W odróżnieniu od Romów o tradycjach wędrownych, Romowie karpaccy nie 
kształtowali swojej tożsamości w oparciu o Romanipen. Zasady, które są funda-
mentalne dla Romów o tradycjach wędrownych, nie mają tego samego znacze-
nia dla Romów górskich. Zmiany, wynikające z adaptowania się do otoczenia ze-
wnętrznego, jako że Romowie karpaccy od wieków są społecznością osiadłą, żyjącą 
w bliskości przestrzennej ze społecznością nieromską, implikowały utratę tych 
cech kultury.

W świadomości Romów karpackich nie istnieje podział świata na sfery czy-
ste i nieczyste w sensie rytualnym, a co za tym idzie – nie ma znaczenia instytucja 
Szero Roma czy Kris. Jerzy Ficowski stwierdził, że jeszcze do niedawna instytucje 
te były dla Romów górskich czymś nieznanym12. W przeszłości kontakt z Roma-
mi karpackimi był zabroniony pod groźbą skalania, ponieważ oskarżano ich m.in. 
o konsumpcję psów i mięsa końskiego, co wśród wędrowców było również suro-
wo zabronione. Kolejnym powodem dystansu, dzielącego grupy romskie, są zawo-
dy wykonywane przez Romów karpackich, które pod groźbą skalania są zabronio-
ne wśród pozostałych grup żyjących w Polsce, bowiem stoją one w sprzeczności 

12 J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Kraków, 1985, s. 152–163.
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z zasadami czystości. Należą do nich prace porządkowe (np. zamiatanie ulic, pra-
ca przy obsłudze toalet publicznych), praca w szpitalach – ze względu na kontakt 
z nieczystościami ludzkimi, z dolnymi partiami ciała, zwłokami, a także praca 
w policji. Dla Romów karpackich zawody te są zgodne z wyznawaną przez nich za-
sadą tak zwanej dobrej pracy (laćhi bući), która przynosi dochody i uznanie. Wedle 
kodeksu, obowiązującego wśród Romów o tradycjach wędrownych, osoba wyko-
nująca powyższe zawody jest wykluczona na stałe ze społeczności romskiej.

Na stosunki pomiędzy Romami karpackimi a pozostałymi grupami wpływ ma 
także strój kobiet z grupy Romów Bergitka, dla których noszenie spodni jest nor-
malne i powszechne, co z kolei u Romów o tradycjach wędrownych jest niezgodne 
z zasadą czystości i skromności.

Pomimo istotnych różnic kulturowych należy podkreślić, że dystans dzielący 
grupy romskie i separowanie Romów karpackich od pozostałych grup żyjących 
w Polsce zmniejsza się. Trudno dokładnie określić początek tego trwającego wciąż 
procesu, ale wydaje się, że nie bez znaczenia w tym kontekście było przymusowe 
osiedlanie wędrujących Romów w latach 60. XX wieku. Żyjący do tej pory w sepa-
racji przestrzennej Romowie w wielu przypadkach zmuszeni byli zamieszkać w są-
siedztwie, dzieląc wspólny status, jako że dla społeczeństwa większościowego byli 
i są po prostu Cyganami.

Bardzo istotny wpływ na niwelowanie dystansu międzygrupowego mają rów-
nież ludzie młodzi, którzy życie wędrowne znają z opowieści starszych, gdyż sami 
urodzili się już jako ludzie osiadli. Tym samym pewne zasady czy reguły nie mają 
już dla nich takiego samego znaczenia jak dla starszych członków rodziny. W wie-
lu przypadkach wzajemna niechęć, którą czasem młodzi ludzie wynoszą z domu, 
zostaje zweryfikowana przez życie codzienne (uczęszczanie do tych samych szkół 
czy klas, borykanie się z podobnymi problemami). Bliższa Romom karpackim 
stała się również wiedza na temat zasad obowiązujących w grupach o tradycjach 
wędrownych, co w niektórych przypadkach prowadzi do nawiązywania do nich 
przez Bergitka Roma. Adam Bartosz uważa, że jest to sposób na dowartościowanie 
grupy własnej i chęć podniesienia jej prestiżu13.

Poczucie związku z byłymi wędrowcami uwidacznia się również w przejmo-
waniu symboli życia wędrownego przez Romów, którzy nigdy nie byli nomadami. 
Za przykład niech posłużą pielgrzymki Romów i imprezy kulturalne, organizowa-
ne m.in. przez organizacje Romów karpackich, kiedy odtwarzane jest życie taboro-
we, którego sami nigdy nie prowadzili. Zmiany związane z relacjami grup Romów 
wędrownych i karpackich uwidaczniają proces zmian zachodzących w kulturze 
Romów. W przeszłości bliższy kontakt członków tych grup był w zasadzie niemoż-
liwy i nie był akceptowany, zwłaszcza ze strony Romów o tradycjach wędrownych. 
Romowie górscy znajdowali się w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji, bowiem z jed-
nej strony byli Cyganami i z tego tytułu spotykali się z niechęcią ze strony społe-

13 A. Bartosz, Nie bój się Cygana. Na dara Romestar, wprow. L. Stomma, Sejny, 2004, s. 172.
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czeństwa większościowego, a z drugiej dla Romów o tradycjach wędrownych byli 
ludźmi, z którymi kontakt był niewskazany, a nawet zabroniony.

Jak już wspomniano, przymusowe osiedlenie wędrowców, a także zmiany cywi-
lizacyjne spowodowały istotne zmiany w kulturze Romów. Ponadto współcześnie 
można zaobserwować, że linia podziału między Romami nie dotyczy przynależno-
ści grupowej, która – o czym była mowa – ma dziś mniejsze niż w przeszłości zna-
czenie, lecz między Romami skupionymi wokół organizacji romskich i ich liderów, 
co potwierdziły badania terenowe, które autorka niniejszego artykułu prowadziła 
w roku 2010 i 2011.

Zaznaczyć należy, że w tym kontekście znaczącą rolę odgrywają środki finanso-
we, które w wielu przypadkach stawały się przyczyną konfliktów i nieporozumień, 
a także zmian wewnątrz społeczności romskich. Zdobycie środków finansowych 
w sytuacji braku dotacji podmiotowych dla organizacji pozarządowych jest kwe-
stią kluczową dla ich istnienia i działalności i tym samym – realizacji zamierzonych 
celów. Poza tym dla wielu liderów działalność w organizacji stała się sposobem 
na życie i jedynym źródłem dochodu. Stąd też zdobycie poparcia Romów stało się 
w wielu kwestiach sprawą kluczową.

Niemniej jednak na podstawie materiału empirycznego i obserwacji uczest-
niczącej uznać należy, że liderzy grup romskich o tradycjach wędrownych mają 
świadomość swojej pozycji w społeczności. Generalnie pełniona przez nich funk-
cja nie powoduje, że są oni wyżej w hierarchii, bowiem to miejsce niezmiennie 
należy do starszyzny (Lowarzy, Kełderasze), a w przypadku Polska Roma również 
do zwierzchnika. Liderzy organizacji nie są zatem liderami grupy i osobami, które 
mogą decydować o sprawach najważniejszych. Muszą się liczyć z głosem starszy-
zny (Lowarzy, Kełderasze), a w przypadku grupy Polska Roma z opinią Szero Roma 
(co sami podkreślali), bowiem w przeciwnym przypadku stracą mandat zaufania 
ze strony społeczności.

Jak się okazuje, mają miejsce odstępstwa od tradycji, co doskonale obrazu-
je między innymi sytuacja, w której liderzy organizacji romskich z grupy Pol-
ska Roma współpracują w ramach prac Zespołu ds. Romskich Komisji Wspólnej 
ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych z wykluczonym z romskiej wspólno-
ty (Polska Roma) przedstawicielem grupy Polska Roma. Jak pokazały badania 
w tym względzie, zwyciężyły względy pragmatyczne i osoby należące do Polska 
Roma nie odeszły z Zespołu, co jest symptomem zmian w postrzeganiu decydują-
cej roli zwierzchnika.

Dodać należy, że wśród Romów z grupy Polska Roma pojawiają się opinie, pod-
ważające jego autorytet, jednak są to opinie wygłaszane nieoficjalnie. Nikt bowiem 
nie naraziłby się na publiczne wypowiadanie się na ten temat, podobnie jak nikt 
z osób uczestniczących w pracach Zespołu ds. Romskich nie przyznałby oficjalnie, 
że współpracuje z osobą, którą Szero Rom ze społeczności wykluczył.

Respondenci reprezentujący grupę Polska Roma podkreślali, że Szero Rom 
oraz starszyzna posiadają głos decydujący w społeczności. Działalność liderów wi-

joanna talewicz-Kwiatkowska
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dzą natomiast jako formę pomocy, ale także jako sposób zdobywania przez nich 
środków finansowych. Podobnie wypowiadali się przedstawiciele Lowarów i Keł-
deraszów, dla których najważniejszą rolę w społeczności odgrywa rada starszych. 
Jeśli chodzi o Romów karpackich, to tu zmiany są najbardziej widoczne. Dostrze-
gają je zarówno ludzie starsi, jak i młodzież. Na znaczeniu tracą osoby starsze, któ-
re dawniej posiadały głos decydujący. Współcześnie osoby młode, wykształcone 
w mniejszym stopniu liczą się z ich zdaniem, chyba że jest to osoba należąca 
do najbliżej rodziny.

W tym przypadku czynnikiem, który wpływa na zmiany, jest edukacja w szko-
łach i na uniwersytetach. Osób, które zdecydowały się kontynuować edukację, jest 
coraz więcej i pochodzą one również z grup byłych wędrowców (Lowarzy, Kełde-
rasze, Polska Roma), choć w mniejszym stopniu niż z grupy Romów karpackich. 
Tym samym kontakt dzieci i młodzieży z nieromskim otoczeniem jest znacznie in-
tensywniejszy niż ten, który mieli ich rodzice czy dziadkowie, dlatego też inaczej 
niż oni interpretują obowiązujące dotąd zakazy czy nakazy. Coraz częściej młodzi 
ludzie wybierają edukację i karierę niż rodzinę w stosunkowo młodym wieku. Chcą 
żyć jak ich nieromscy koledzy i koleżanki, z którymi kontakt mają od najmłodszych 
lat. Korzystają z dobrodziejstw współczesnego świata i nie zawsze znajdują aproba-
tę starszych przedstawicieli społeczności romskiej. Powodem tego jest fakt, iż czę-
sto wybory młodych kolidują z tradycją i nadrzędnymi, obowiązującymi wewnątrz 
społeczności romskich zasadami.

Mimo tego wyedukowani, młodzi Romowie zdają sobie sprawę, że warunkiem 
przetrwania w tak zwanym nowoczesnym świecie są wybory, których dokonują, 
a które kłócą się z romskimi wartościami. Być może rację miał starszy Rom, który 
podczas jednej z naszych rozmów w 2012 roku powiedział:

„Romowie od zawsze żyli w otoczeniu innym, często obcym. Nasza kultura, ję-
zyk, tradycja przetrwały wojny i totalitaryzmy. Wciąż istniejemy, nie rozmyliśmy 
się wśród innych społeczeństw. Ale czy tak pozostanie? Mieliśmy wielu wrogów, ale 
nigdy takiego jak ten, który nazywany jest nowoczesnością”.

joanna Talewicz-Kwiatkowska

the intrinSic diverSity Of the rOMa in pOLand
Summary

For centuries Roma have lived in various political and economic environments, as well 
as in environments that are culturally diverse. They are a minority group in every place 

in which they are present. That is why their socio-economic circumstances have always de-
pended and still depends on the majority context. The status of this minority group results 
also in the fact that the culture of Romani groups – communities so culturally different 
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from the majority groups amongst which they live – is in danger of dispersion or even dis-
appearance in the majority context.

Furthermore, existing as a minority within particular societies has influenced and still 
strongly influences the great diversity of the Roma as far as language, way of life, customs, 
professions and religion are concerned. And because of this diversity it is inappropriate to 
talk about one primal or exemplary Romani culture, but rather, about cultures of the Roma 
communities. There are no universal criteria that would be useful in describing the diver-
sity of all of the Roma. Their presence in a given country is linked to adaptive processes of 
the majority society. It is the majority that creates the conditions and space to which mi-
norities need to adapt somehow. The results of the adaptive processes also vary and depend 
on an external context. The attitude of given populations towards minorities and the cur-
rent political and economic situation of a given country in which the Roma settled had and 
still have significant influence on the abovementioned processes. The way of life of differ-
ent Romani groups also holds great importance, because a sedentary way of life (typical for 
most European Roma) and external influences especially on culture and models of lifestyle 
have also furthered the adaptive processes.

Cultural diversity among the Roma is present not only among groups living in different 
countries. It needs to be emphasized that Roma who have lived in one country for centuries 
are not a homogenous group in terms of their culture. Previous migration processes and 
a sedentary or nomadic way of life have had a great influence on this internal diversity. In 
Poland, with four distinguishable Romani groups, such diversity occurs between Carpathi-
an Roma (Bergitka Roma, Polish Highlander Roma) and traditionally nomadic groups: Pol-
ska Roma, Lovara, and Kelderari.

This article is based mainly on available sources and dissertations on the subject. How-
ever, it also refers to field research regarding the use of European Union funds for the Roma 
community in Poland, which was conducted by the author in 2010 and 2011.

Key words: Roma communities, minority groups, sedentary life, nomadic way of life, socio-
economic situation, cultural diversity
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włodzimierz Bronic-czerechowski
PUNO w Londynie

prOjekt SiedziBy krajOwej SpółdzieLczej 
kaSy OSzczędnOściOwO-kredytOwej 

w gdyni. wStępna kOncepcja 
urBaniStycznO-architektOniczna 
– werSja 2: „gateway tO the future”

Will architects know how to rise to the
challenge of creating immaterial space?

W ramach ograniczonego konkursu inwestorskiego na zaproszenie Spółdziel-
czej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) – zgodnie ze zleceniem in-

westora – zostały przygotowane dwie wersje zabudowy terenu położonego przy alei 
Zwycięstwa w Gdyni.

Do opracowania tych wariantów wstępnej koncepcji urbanistyczno-architekto-
nicznej utworzone zostało Konsorcjum – prof. Włodzimierz Bronic-Czerechowski 
Research Design Studio Londyn i CKK Architekci Biuro Projektowe s.c. w Gdyni 
(wersja 1 w Gdyni, wersja 2 w Londynie).

wprOwadzenie

Inicjatywa lizbońska Unii Europejskiej z 2000 roku, która miała umożliwić UE 
osiągnięcie w ciągu 10 lat najbardziej na świecie konkurencyjnej i dynamicznej 

gospodarki opartej na wiedzy – wykorzystując innowacyjność wynikającą z ba-
dań naukowych i stworzenia inteligentnego społeczeństwa – zakończyła się fia-
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skiem, bowiem założony trzyprocentowy wzrost na badania i rozwój nie przekro-
czył średnio 1,9 PKB. W Polsce nakłady na b + r wynosiły budżetowo 0,36% PKB.

Budownictwo, przemysł budowlany oraz przemysły powiązane z obiektami bu-
dowlanymi (meblarski, elektrotechniczny etc.) – z uwagi na konotacje socjoekono-
miczne, technologiczne i ekologiczne, przestrzenne, jak i polityczne – jest kołem 
zamachowym rozwoju każdego kraju, zarówno rozwijającego się, jak i rozwinięte-
go gospodarczo.

Nagły rozwój technologii w ostatnich kilkudziesięciu latach szeregu nowych ga-
łęzi przemysłowych (IT, VR – ang. information technology, virtual reality) powodu-
je przyspieszenie procesu cywilizacyjnego na całym świecie, przynosząc wzrasta-
jące, wymierne korzyści ludzkości, jednocześnie powodując zjawiska negatywne, 
bowiem społeczność nie nadąża za dynamiką rozwoju technologicznego. W związ-
ku z powyższym w środowisku ludzkim, skupisk miejskich, powstały dysproporcje, 
które nadal się pogłębiają.

Miasta określa bardziej niż jakiekolwiek inne parametry rosnące zapotrzebowa-
nie energii, która stanowi serce i puls naszej cywilizacji. W Polsce sprawa bezpie-
czeństwa energetycznego nie wygląda najlepiej, szczególnie jeśli chodzi o energię 
odnawialną, bowiem ok. 97% energii elektrycznej powstaje ze spalania geopaliw, 
którą w ok. 40–50% konsumują obiekty budowlane. Generalnie zasoby energetycz-
ne obliczane są na jedno pokolenie.

Zmniejszanie się tradycyjnych źródeł energii i ich ujemny wpływ na biosferę 
wymaga holistycznego podejścia progresywnych rozwiązań technologicznych przy 
równoczesnym pogłębianiu wiedzy o środowisku człowieka w zakresie antropolo-
gii kulturowej, socjologii skupisk miejskich – miejsc zamieszkania, pracy i odpo-
czynku – szeroko pojętej ekologii życia człowieka.

Rosnąca konkurencja pomiędzy miastami, aglomeracjami europejskimi po-
przez zaangażowanie w masowe programy inwestycyjne w celu wzmocnienia ich 
publicznego wizerunku, stanowi również wyzwanie dla Gdyni/Trójmiasta.

załOżenia

Podstawę nowej filozofii zagospodarowania przestrzennego stanowi konferencja 
ONZ w Rio de Janeiro z 1992 roku „Środowisko i Rozwój” (Agenda 21), zobo-

wiązująca do realizowania m.in. Programu Działań na rzecz Trwałego Rozwoju.
Zagrożenia ekologiczne wymuszają nowe sposoby sterowania gospodarką, 

opierając się na analizach SWOT (siły, słabości, szanse, zagrożenia), STEP (uwa-
runkowania społeczne, techniczne, ekonomiczne i polityczne) – ocenie szans i re-
alizacji rozwoju, którego głównym celem jest zapewnienie zrównoważonego, trwa-
łego rozwoju.

Ekspotencjalny wzrost nowych technologii, m.in. IT i VR, ma zasadniczy wpływ 
na organizację obiektów budowlanych zmierzających do samowystarczalności, 
w której organizm zbudowanego środowiska wymaga integracji z naturalnym oto-

Włodzimierz Bronic-Czerechowski
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czeniem poprzez wymianę materii i energii. W związku z tym zachodzi koniecz-
ność zastosowania nowych odnawialnych energii lokalnej produkcji i dystrybucji, 
niezanieczyszczających środowiska.

Stosunkowo od niedawna w kraju budownictwo tzw. zielone staje się bardziej 
popularne, uznawane jeszcze przed paru laty za ekstrawagancję. Wynika to z napły-
wających do kraju tendencji globalnych, jak i regulacji prawnych Rady Europy, któ-
re wymuszają poszanowanie środowiska naturalnego i oszczędności energii. Stąd 
na polskim rynku nieruchomości większego znaczenia nabierają certyfikaty obiek-
tów budowlanych – amerykański LEED (Leadership in Energy & Environmental 
Design, 1998), brytyjski BREEAM (British Research Establishment Environmental 
Assessment Method, 1990). BREAM i LEED promują budynki przyjazne środowi-
sku zapewniające najwyższy komfort użytkownika, łatwiejsze do wynajęcia/sprze-
daży, chociaż nie wiadomo, czy chodzi więcej o marketing, czy o ekologię środo-
wiska.

Nowe technologie prowadzą również do nowych metod konstrukcji „inteligent-
nych” obiektów budowlanych, nowych sposobów załatwiania spraw/biznesu, jak 
i zmieniają percepcję bliskości i dystansu.

Metoda BIM (Building Information Modelling), stosowana na Zachodzie przy 
wznoszenia obiektów budowlanych, jest mało znana w Polsce. BIM reprezentuje 
cyfrowy model fizycznego obiektu, który służy projektantowi, wykonawcy, inwe-
storowi i użytkownikowi do dostarczenia inwestycji, obiektu budowlanego o wyż-
szej jakości w krótszym czasie, o niższych kosztach realizacji, jednocześnie zmie-
rzając do poprawy środowiska, zmniejszania konsumpcji energii, konserwacji 
wody, jak i kosztów użytkowania.

Symulacja naturalnych procesów, ruchu pieszego i kołowego, stosowana psy-
chologia środowiska pozwalają na większe zrozumienie ekosystemu urbanistycz-
nego, w którym jakość powietrza i wody, jak również zautomatyzowana wydajność 
obiektów fizycznych może być mierzona.

Lokalizacja siedziby krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, 
największej organizacji społeczno-finansowej w kraju – wraz z odpowiednią opra-
wą – stanowi poważną szansę podniesienia statusu Gdyni.

Ogólne wytyczne inwestora, dotyczące jedynie generalnego programu obiek-
tu(ów) SKOK, bardzo krótki termin na opracowanie wstępnej koncepcji archi-
tektonicznej, tej jednej z najbardziej istotnych części dokumentacji technicznej, 
jak i konkursowe opracowanie projektu wykluczało bezpośrednią współpracę 
z inwestorem/miastem (ograniczenia wytycznych miasta). Wyklucza również 
szczegółowe opracowanie studium urbanistycznego, analizę arbitralnie przyję-
tego terenu, funkcji fizycznego środowiska, podjęcie szerszych studiów opartych 
m.in. o stosowaną psychologię środowiska, taksonomię behawioryzmu użytkow-
ników.

PROjEKT SIEDZIBY KRAjOWEj SKOK…
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kOncepcja urBaniStycznO-architektOniczna

Miasto, zespół miejski, obiekt budowlany, spełniający założone funkcje, można 
zdefiniować – z ekologicznego punktu widzenia – jako zrównoważony, jeże-

li wygeneruje odpowiednie źródła utrzymania/energii przy usunięciu zanieczysz-
czeń bez szkody dla otoczenia/biosfery.

Strategia rozwoju Gdyni określa cele i priorytety społeczno-gospodarcze. Wizją 
strategii jest – Osiągnięcie trwałego, akceptowanego społecznie i bezpiecznego ekolo-
gicznie rozwoju Gdyni, pozwalającego osiągnąć europejskie standardy, dzięki opty-
malnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych, ludzkich i gospodarczych oraz walo-
rów położenia miasta.

Elementem osłabiającym potencjał rozwojowy jest – wg analizy SWOT – Niski 
poziom innowacyjności gdyńskiej gospodarki, niezadowalający poziom oferty kultu-
ralnej, uboga oferta usług turystycznych miasta.

Powyższe wymaga progresywnego podejścia do programowania/planowania 
inwestycji, prowadzącego do elastycznie pomyślanego projektu obiektów budow-
lanych, pozwalających na wprowadzanie zmieniających się potrzeb użytkowania. 
Bowiem decyzje aktywizacji/zabudowy i użytkowania terenu są ważne nie tylko 
dla inwestora, ale również dla społeczności miasta i regionu. Wynika to z faktu, 
że decyzje te rzutują na materialne i duchowe potrzeby człowieka: kształtując jego 
środowisko, determinują jakość i wartość życia indywidualnej jednostki i społe-
czeństwa. Co więcej, przy właściwym zagospodarowaniu terenu – stosując ostrza 
najnowszych technologii – mogą znacznie wpłynąć na podniesienie stopy życio-
wej mieszkańców, wskazując nowe drogi prowadzące nie tylko do osiągnięcia, ale 
i przekroczenia standardów europejskich, przyczyniając się do spełniania wizji roz-
woju miasta. Powodują także większą wydajność użytkowników obiektów budow-
lanych, prowadząc do większego sukcesu przedsięwzięcia.

a) Studium otoczenia

W celu przyjęcia najbardziej właściwego programu zabudowy przedmiotowego te-
renu – w powyższych okolicznościach – opracowane zostało uproszczone studium 
otoczenia arbitralnie przyjętego terenu/ekosystemu.

Studium ilustrują załączone trzy rysunki – Kontekst, Oszacowanie, Konkluzje.
Istniejąca sytuacja (Kontekst) wskazuje, iż teren zabudowy SKOK – o znacz-

nym spadku i wystawie południowej – otoczony jest prawie całkowicie zabudo-
wą mieszkaniową domów jednorodzinnych. Wyjątek stanowi przylegające do tere-
nu SKOK od zachodu nowe, prestiżowe osiedle mieszkaniowe „Altus”, o wysokiej 
i wysokościowej zabudowie, jak i przylegające od północnego wschodu istniejące 
biura SKOK.

W bliskim sąsiedztwie terenu SKOK, przy alei Zwycięstwa, znajduje się ostatnio 
zrealizowany Park Naukowo-Technologiczny oraz zabudowa mieszana. Na półno-
cy w zasięgu dojścia pieszego (ok. 10 min.) – plaża Zatoki Gdańskiej.

Włodzimierz Bronic-Czerechowski
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Teren SKOK od południa przylega do głównej arterii komunikacyjnej al. Zwy-
cięstwa, łączącej Trójmiasto Gdynia-Sopot-Gdańsk. Stacja kolejowa Redłowo znaj-
duje się w odległości ok. 5 min. dojść pieszych.

Studium analizuje stan istniejący, oszacowuje i wyciąga odpowiednie wnioski 
w celu przyjęcia funkcji najlepiej służących tej części miasta, właściwego użytko-
wania terenu, jak i atrakcyjnej oprawy siedziby krajowej SKOK, określając typ, rolę 
i ekonomię – opłacalność pożądanych obiektów.

b) Wstępna koncepcja urbanistyczna Wersji 2

Holistyczne podejście do opracowania projektu stanowi próbę znalezienia odpo-
wiedzi na oczekiwania konsumenta zbudowanego środowiska. Zmierza bowiem 
do stworzenia innowacyjnego, samowystarczalnego, zrównoważonego, elastycznie 
pomyślanego modelu zabudowy omawianego terenu o wielu konotacjach, którego 
głównym celem jest odniesienie sukcesu zarówno inwestora, jak i miasta – teraz 
i w przyszłości.

Wersja 2 proponuje stworzenie nowego ponaddzielnicowego centrum o nad-
zwyczajnym środowisku – Nowego Salonu Gdyni/Trójmiasta.

Atrialny, wysokościowy obiekt siedziby krajowej SKOK stanowi dominantę 
kompozycji urbanistycznej Nowego Salonu, której głównym elementem jest plac 
o proponowanej nazwie Franciszka Stefczyka.

Zadaniem Salonu, nowego centrum Redłowa, jest aktywizacja dzielnicy, inte-
gracja lokalnej i ponadlokalnej społeczności przez wprowadzanie różnego rodza-
ju występów, np. szkół, zabaw, wystąpień politycznych, uroczystości państwowych 
(w zimie sztuczne lodowisko).

Odpowiednią oprawę tych i innych czynności, w celu podniesienia atrakcyjno-
ści placu, stanowią „sztuczne chmury” z przezroczystego materiału (pleksiglas), 
generujące energię elektryczną w dzień – przy pomocy Solar Cell Technology – od-
dając światło wieczorem i w nocy w formie kolorowej kompozycji tworzącej przy-
jazną atmosferę miejsca odpowiednią do okazji.

Do wzbogacenia powyższych celów może być również użyty gigantyczny ekran 
(16 × 20 m) o wielu możliwościach wkomponowany w obiekt krajowej SKOK. 
Obiekt KSKOK widokowo wyeksponowano zarówno od al. Zwycięstwa, jak i ul. 
Legionów, zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy biuro-
wej SKOK, z którą połączony jest kładką ponad ul. Kostka-Napierskiego poprzez 
budynek szkoleniowy zawierający hotel pracowniczy, restaurację z tarasami na naj-
wyższej kondygnacji, obejmujący plac od strony południowej.

Nowatorsko pomyślane obiekty towarzyszące od strony północno-zachodniej 
placu: atrialny hotel 5*lux. z recepcją na poziomie ±0 od al. Zwycięstwa zawiera-
jący apartamenty z ogrodami zimowymi z rozsuwanymi szklanymi ścianami; bary 
i restauracja z tarasem od strony placu (poziom +1); pomieszczenia klubowe z ba-
rami w ogrodach zimowych hotelu; pływalnia – z symulacją fal morskich, piaskiem 
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Bałtyku, z rozsuwanym szklanym dachem, sztucznym słońcem – umieszczona 
na najwyższej kondygnacji widokowo połączona z Zatoką Gdańską.

Dwa połączone budynki mieszkaniowe odsunięte od placu, posadowione w zie-
leni, stanowią wertykalne osiedle (urban village) – zawierające na każdej kondygna-
cji jednorodzinny dom lub dwa, dwukondygnacyjne bliźniaki z ogrodami zimo-
wymi, jak i wspólnym ogrodzie na dachu zlokalizowane w pobliżu nowego osiedla 
o wysokiej zabudowie.

Kompozycję Salonu od strony południowo-zachodniej zamyka przerzucona 
ponad al. Zwycięstwa sala multimedialna/teatr na ok. 900–1000 miejsc z wirtual-
nymi możliwościami.

Multimedialna sala, pierwszy na świecie wirtualny teatr oparty na technologii 
„Hologramica”, wzbogaci ofertę kulturalną i turystyczną Gdyni, pozwoli bowiem 
na odtwarzanie na żywo wspaniałych sztuk teatralnych z przeszłości, np. kasowej 
sztuki „Who’s afraid of Virginia Woolf ” z Elizabeth Taylor i Richardem Burtonem, 
„występów” Jana Kiepury w La Scali, Franka Sinatry, festiwali piosenki z „udzia-
łem” Anny German, Whitney Houston itd.

Powyższa technologia pozwoli również na wirtualnie wystąpienie prezesa SKOK 
na zjeździe reprezentantów SKOK odbywającym się raz do roku, jeżeli w tym sa-
mym czasie musi być obecny – z powodu obowiązków zawodowych – w Senacie 
lub w USA.

Na poziomie ±0 od al. Zwycięstwa zlokalizowano międzynarodowe centrum 
handlowe, dostępne również z poziomu placu/ul. Legionów. Nowe centrum za-
wiera czołowe europejskie przedstawicielstwa domów towarowych – np. Harrodsa 
z Londynu, KaDeWe z Berlina, Galerie Lafayette z Paryża, najlepszych polskich 
marek i delikatesów (według „Ecomarket 21”, projekt Włodzimierza Bronic-Czere-
chowskiego, Biuro Patentowe w Londynie).

Propozycja międzynarodowego centrum handlowego, hotelu 5*lux, wirtual-
nego teatru – wynika ze zrealizowanego w sąsiedztwie Salonu Parku Naukowo-
-Technologicznego, gdzie będą odbywały się międzynarodowe sympozja nauko-
we, konferencje, zjazdy oraz w celu wzbogacenia oferty kulturalnej i turystycznej 
miasta.

Dojścia do siedziby krajowej SKOK są możliwe zarówno od proponowane-
go placu im. Franciszka Stefczyka, al. Zwycięstwa, jak i od ul. Legionów. Dojazdy 
do obiektu SKOK od ul. Legionów do parkingów – o odpowiedniej liczbie miejsc 
postojowych, zlokalizowanych w podziemiu – od jednokierunkowej ul. Kostka-
-Napierskiego. Dojazdy do parkingu centrum handlowego od nowej, jednokierun-
kowej ulicy. Postoje taksówek przy wymienionych ulicach.

Powyższe ilustruje załączony plan zabudowy terenu, widok z lotu ptaka, jak 
i wizualizacja zabudowy.

Włodzimierz Bronic-Czerechowski
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c) Wstępna koncepcja architektoniczna

Przykładowo podany wstępny projekt koncepcyjny siedziby krajowej SKOK propo-
nuje nowe trendy aranżacji przestrzeni biurowej i wnętrz – „praca w zieleni” (szki-
cowe rysunki rzutów, wizualizacja obiektu i wizualizacja obiektu – w załączeniu).

Koncepcja siedziby krajowej SKOK o konstrukcji trzonowo-linowej pozwoli 
na wprowadzanie zmian wnętrz według zmieniających się potrzeb użytkowania, 
bowiem biuro jest żywą przestrzenią, która winna być stymulującą i inspirującą, 
zmierzając do zapewnienia pracownikom idealnego środowiska. Powyższe, jak 
i wprowadzenie intensywnej, odpowiedniej zieleni (fotosynteza), ogrodów zimo-
wych z rozsuwanym szklanymi ścianami oraz zastosowanie sufitów ACTIVEair (jo-
nizacja) przyczyni się do podniesienia wydajności pracy.

Dzięki temu biuro stanie się instrumentem zarządczym ułatwiającym organiza-
cji osiąganie sukcesów, przynosząc wymierne korzyści finansowe.

Generacja własnej, odnawialnej energii elektrycznej przy zastosowaniu wiatro-
wych turbin (WT 1500) poruszanych ciągiem powietrza wewnątrz budynku do-
starczy około 2 500 000 kWh/r. Ponadto duże powierzchnie szklanych elewacji ge-
nerujących energię poprzez Solar Cell Technology opartej o organiczny polimer 
w formie płynnej, bardziej trwały niż silikon (może być spryskiwany na powierzch-
nie szklane), zapewnią samowystarczalność energetyczną obiektu wewnątrz, jak 
i na zewnątrz, łącznie z artystycznym oświetleniem budynku. Tym bardziej przy 
zastosowaniu oświetlenia LED, prowadzącego do oszczędności energii ponad 80%.

Koncepcja proponuje zastosowanie opracowanej przez Panasonic rekordo-
wo oszczędnej – o poborze mocy mniejszym niż 1 W – ultraszybkiej komunikacji 
bezprzewodowej z częstotliwością 60 GHz, 20 razy więcej niż w przypadku obec-
nie używanych bezprzewodowych sieci LAN. Ponadto proponuje się zastosowanie 
pełnej automatyzacji obiektu, kontrolując ochronę, bezpieczeństwo i środowisko, 
w tym monitorowanie przy pomocy czujników konsumpcji wody, energii i światła, 
pozwalając na modulowanie jasności żarówek – włączania i wyłączania – oraz in-
teligentne bezprzewodowe zarządzanie siecią elektryczną. Nadmiar wygenerowa-
nej energii będzie przekazany do akumulatorów litowo-jonowych lub sprzedany 
do sieci.

Powyższe prowadzi również do znacznego zmniejszenia zanieczyszczeń biosfe-
ry, zmierzając do zerowej emisji dwutlenku węgla – zrównoważonego środowiska.

Zastosowanie metody BIM pozwoli na stworzenie obiektu siedziby krajowej 
SKOK i budynków towarzyszących o wyższej jakości, niższych kosztach realiza-
cji i użytkowania (wskaźnikowo ok. 350 zł/m2 poniżej średniego kosztu 1 m2 po-
wierzchni biurowej). Jednocześnie prowadzi do uzyskania wyższych dochodów 
ze zbycia/wynajęcia (sala multimedialna/teatr) poszczególnych obiektów, zmierza-
jąc do znacznego obniżenia kosztów realizacji i użytkowania obiektów SKOK.

W świetle powyższego, realizacja – szeroko potraktowanej – powyższej kon-
cepcji urbanistyczno-architektonicznej centrum Redłowa/Nowego Salonu spo-
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wodowałaby masowy napływ osób wizytujących miasto, prowadząc do znacznego 
podniesienia jakości życia mieszkańców, statusu miasta nie tylko Gdyni, ale i aglo-
meracji Trójmiasta oraz regionu.

Zatem powyższy projekt prowadzi nie tylko do sukcesu inwestora, użytkowni-
ka, ale przez holistyczne, innowacyjne podejście do zagadnienia wzmocni też pu-
bliczny wizerunek Gdyni.

Projekt Nowego Salonu Gdyni ma znaczenie nie tylko społeczno-gospodarcze, 
ale również polityczne, uwzględniając aspekty socjalne, technologiczne, eko-

nomiczne, ekologii i przestrzenne – integracja nauki, techniki i sztuki – wskazuje 
na konieczność podniesienia konkurencyjności przez wprowadzanie innowacyj-
nych, miastotwórczych funkcji, stosowania ostrza najnowszych pionierskich tech-
nologii, nowych trendów/form elastycznie pomyślanej organizacji, aranżacji za-
mkniętych i otwartych, jak i niematerialnych przestrzeni – piksel architektury.

Realizacja tak pomyślanego projektu prowadziłaby do spełniania wizji strategii 
Gdyni, jednocześnie stanowiąc paradygmat do rozwoju i podniesienia konkuren-
cyjności miast w kraju, jak i w Europie.

Włodzimierz Bronic-Czerechowski

the credit uniOn’S (SkOk) area and headquarterS 
deveLOpMent cOncept in gdynia 

„gateway tO the future”
Summary

The paper, in the introduction to the above preliminary project description, refers to the 
UN Agenda 21 (1992) and the Lisbon Initiative (2000) – delineating the situation in 

Europe and Poland. The growing competition between the main European cities, engaged 
in massive strengthening their public image through environmental investments and devel-
opment programmes, which constitutes also a direct challenge to Gdynia.

The above situation, the cities’ continuous energy growth consumption as well as the bio-
sphere pollution – requires holistic approaches to the urban and architectural solutions of 
the area in the SKOK’s possession.

In view of the above, the concept proposes the creation of a new centre for Redłowo quar-
ter. A new ‘Gdynia Saloon’ with an extraordinary environment.

The new centrum proposes an innovative development through the introduction of new 
city-creative functions – based on an environmental appraisal of the area, applied environ-
mental psychology – use of the latest technologies from the cutting edge. A new organisa-
tion of ‘green’ open and enclosed as well as immaterial spaces – effectively pixel architec-
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ture. New urban Saloon concept consists of a dominant SKOK headquarters, accompanied 
by + 5*lux hotel, a vertical ‘urban village’, a new type of international shopping – Ecomar-
ket 2V and a multifunctional hall/the world’s first virtual theatre, embracing the proposed 
Franciszek Stefczyk plaza.

The above intelligent buildings – with the developed new trends for the headquarter office 
(incl. photosynthesis, iodisation), hotel, ‘vertical village’, shopping and theatre – will aim to 
generate adequate energy for the centre with ‘0’ gas emissions, thus striving to achieve the 
self-sustaining development.

The application of the BIM method will lead to the considerable buildings construction 
and usage savings, as well as to the higher quality of the development.

This holistic approach consists of the integration of science, technology and art, will lead 
not only to the SKOK’s greater success but will also strengthen the city’s public image, thus 
fulfilling Gdynia’s development strategy. This will also serve as a paradigm for the Polish/
EU cities.

Key words: holistic approach, environment, energy, biosphere pollution, technology, econ-
omy sustainability, applied environmental psychology, BIM method, paradigm

Włodzimierz Bronic-Czerechowski
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cO daLej z pOLSkiM węgLeM?

Zapoznając się z zawartością i tematyką studiowanego przeze mnie kwartalnika 
Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, za-

tytułowanego „Universitas”, natrafiłam na temat, który dziś – po 20 latach – znów 
jest przedmiotem sporów i wielu kontrowersji w Polsce. Mowa o węglu, który ostat-
nio staje się materiałem opałowym silnie wypieranym z obiegu w niektórych czę-
ściach Polski. Dzieje się to do tego aż stopnia, że w przyszłości będą za ogrzewanie 
węglem nakładane na użytkowników kary pieniężne.

Kraków to pierwsze polskie miasto, które wprowadziło całkowity zakaz ogrze-
wania budynków i lokali paliwami stałymi, to jest węglem, drewnem i ciężkim 
olejem opałowym. Zrozumiałe jest to, że Kraków – jako trzecie najbardziej za-
nieczyszczone miasto w Unii Europejskiej (według danych Europejskiej Agencji 
Środowiska1) – stara się zmienić swoje miejsce w tym rankingu, jednak przymus 
narzucony mieszkańcom przez władze nie rozwiązuje problemu. Dane wynikające 
z badań prowadzonych przez ekspertów przeczą temu, że węgiel jest głównym wi-
nowajcą tak wysokiego stężenia substancji szkodliwych w powietrzu. Udało się to 
zbadać dzięki przeanalizowaniu zestawienia zanieczyszczenia powietrza z kilku lat 
i w rezultacie okazało się, że latem – poza sezonem grzewczym – wskaźniki zanie-
czyszczenia nie maleją2. Chcąc zapoznać się z opinią krakowian, autorka przeczy-

1 Strona internetowa: Eko.pb.pl/3375028,39819,krakow-trzeci-wsrod-najbardziej-zanieczyszczonych- 
miast-europy-ranking, dostęp 9 V 2014.

2 Strona internetowa: Ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/czy-to-koniec-opalania-weglem- 
w-polsce,18911.html, dostęp 8 V 2014.
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tała komentarze po przegłosowaniu przez radnych Krakowa wprowadzenia zakazu 
palenia paliw stałych. Ktoś napisał ze złością:

We Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii nie mają do czynienia z takimi niskimi tem-
peraturami, jakie są w Polsce. Niech im dowali mróz 15 stopni i nie mają się czym ogrzać. 
To po prostu chamstwo, jak chcą zmiany, to niech ją finansują. Gdy nas agitowano do Unii, 
to nikt nie mówił…3

Wracając do przedmiotu analizy – tekstów z kwartalnika „Universitas” – poru-
szały one między innymi tematy ekologii, w tym ogrzewnictwa. Czasopismo ukazy-
wało się w Szwajcarii w latach 1980–2001 i było punktem odniesienia dla Polaków 
tam mieszkających oraz lokalnych instytucji. Pełniło, oprócz funkcji wydawniczej, 
rolę pisma opiniotwórczego i kulturotwórczego. W jednym z numerów czasopisma 
z 1995 roku znajduje się artykuł dr. Tadeusza Marzantowicza zatytułowany: Postęp 
ekologiczny w ogrzewnictwie, w którym autor wyraził następującą opinię:

W planowaniu usprawnienia […] ogrzewnictwa indywidualnego przyjmuje się często złud-
ne i iluzjonistyczne oczekiwanie, np. na całkowite wyeliminowanie w najbliższej przyszłości 
[problem przewidziano już prawie 20 lat temu – przyp. Ż. S.] węgla jako materiału opałowe-
go w pojedynczo instalowanych kotłach na rzecz pobierania energii ze scentralizowanych du-
żych ośrodków jej produkcji lub też szybki rozwój użytkowania „czystej energii”, np. słonecz-
nej itp. Kraje najbardziej zaawansowane w produkcji energii ogrzewczej wszelkiego rodzaju, 
opartej na bogatych tzw. czystych zasobach energetycznych (np. energia wodna), niezależ-
nie od rozwoju nowych „ekologicznych” źródeł energii zmierzają drogą naukową i techniczną 
do ekologizacji najbardziej niesprawnych technologii ogrzewczych, np. procesów spalania 
drewna, węgla i węglopodobnych substancji. Takim krajem jest Szwajcaria […], gdzie prowa-
dzi się intensywne badania nad usprawnieniem procesu spalania drewna do celów ogrzew-
czych zarówno w aspekcie ekologicznym (zredukowanie do minimum szkodliwych substan-
cji), jak i w aspekcie ekonomicznym większego wykorzystania drewna w różnych postaciach 
do celów ogrzewczych4.

Szwajcarskie organy rządowe zajmujące się energią sponsorowały sympozja 
i konferencje naukowe w ramach programu „Energia 2000”, w ramach którego spo-
tykali się uczeni z różnych krajów Europy, żeby przedstawić i wymienić informacje 
na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie ogrzewnictwa, uzyskiwania energii 
z drewna, zwiększania wydajności procesu spalania i zredukowania do minimum 
ilości szkodliwych substancji w spalinach. Możliwości takie daje dwufazowe i dwu-
komorowe spalanie, dzięki specjalnym kotłom do ogrzewania drewnem, oraz opty-
malizacja procesu spalania i gromadzenia energii za pomocą urządzeń regulacyj-
nych. W Szwajcarii firma Heitzmann AG, zajmująca się od 1903 roku produkcją 
systemów grzewczych, wiele lat temu opracowała ekologiczny uniwersalny kocioł 

3 Strona internetowa: Polska.newsweek.pl/krakow-zakaz-opalania-weglem-palenie-weglem-newsweek- 
pl,artykuly,275591,1.html, dostęp 8 V 2014.

4 T. Marzantowicz, Postęp ekologiczny w ogrzewnictwie, „Universitas. Kwartalnik Towarzystwa Przy-
jaciół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie”, 1995, nr 61/62, s. 30.
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– PRIMAS – opalany drewnem, węglem i różnego rodzaju materiałami odpado-
wymi, oparty właśnie na dwufazowym i dwukomorowym spalaniu. Kocioł pokry-
wa zapotrzebowanie energetyczne od 25 do 140 kW, a wydajność spalania opału wy-
nosi 92%5, co potwierdziły Szwajcarskie Federalne Laboratoria Materiałoznawstwa 
i Technologii (EMPA). Dodatkowo Kantonalne Stowarzyszenie Ochrony Przeciw-
pożarowej (VKF) sprawdziło piece Heitzmanna i, opierając się na danych technicz-
nych, wydało atest. Dwufazowe spalanie polega na tym, że w pierwszej fazie pro-
cesu spalania materiałów opałowych węglopochodnych powstaje gaz, który zostaje 
następnie spalany w drugiej fazie za pomocą specjalnych dysz – służy temu komora 
wielokrotnego spalania wirowego z wmontowanymi dyszami iniektorowymi. Piec 
kotła podzielony jest na dwie komory odpowiadające dwu fazom spalania drewna, 
do których doprowadza się odpowiednio powietrze za pomocą regulacji wentylatora6.

Piece Heitzmanna dodatkowo wyposażone są w regulator Lambda Control, ste-
rowany mikroprocesorem. Regulator programuje i uruchamia automatycznie re-
alizację wszystkich zadań regulacji i sterowania. Dzięki wskaźnikowi na ekranie 
można odczytywać niezbędne informacje o temperaturze kotła, pieca, spalin, dane 
o zawartości tlenku węgla, substancji odpadowych, o poziomie wydajności, liczbie 
godzin funkcjonowania kotła itd.

Poprzez stałe nadzorowanie temperatury pieca i kotła oraz odprowadzanie ga-
zów, regulator dozuje najkorzystniejszą ilość powietrza niezbędnego do pierwsze-
go i drugiego spalania. W ten sposób optymalizuje się różne fazy (rozpalanie, tem-
peraturę procesu spalania, nastawienie kotła na częściową wydajność, wypalanie, 
dodawanie opału, odprowadzenie pozostałości ciepła). W wyniku regulacji tych 
parametrów do atmosfery ulatnia się minimum substancji trujących i tym samym 
proces spalania nie przynosi szkody środowisku.

Dzięki wbudowanej sondzie tlenu dokonuje się pomiaru pozostałości tlenków 
węgla tylko w odniesieniu do części strumienia spalin. W ten sposób unika się za-
nieczyszczenia filtra. Kocioł wyłącza się za pomocą pozostałości tlenu, co skraca 
czas wypalania i podwyższa stopień wydajności urządzenia. Nadmiar wytworzone-
go ciepła odprowadzany jest do zbiornika akumulacyjnego, pokrytego 200-milime-
trową warstwą izolacyjną. W czasie przestoju kotła regulator włącza automatycz-
nie wentylatory w regularnych odstępach czasu i piec przewietrza się, zapobiegając 
korozji. Program kontroli i bezpieczeństwa pracy systemu ogrzewczego zakodowany 
w regulatorze został dopasowany odpowiednio do wymogów świadomych ochrony 
środowiska klientów7. 

Emisja szkodliwych substancji została zminimalizowana prawie do zera. Tade-
usz Marzantowicz w artykule zatytułowanym Postęp ekologiczny w ogrzewnictwie 
napisał:

5 Heitzmanna ekologiczny system ogrzewczy, broszura opisowo-informacyjna, Schachen – Luzern, 
[1994], s. 3.

6 T. Marzantowicz, Postęp ekologiczny w ogrzewnictwie…, s. 31.
7 Heitzmanna ekologiczny system ogrzewczy…, s. 14.
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1. Schemat procesu spalania; Heitzmanna ekologiczny system ogrzewczy…, s. 8–9
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Objaśnienia do schematu
1. Minimalne ubytki ciepła dzięki optymalnej izolacji i ochronie przed stratami w proce-

sie spalania
2. Duży rozmiar drzwiczek do załadowania opału
3. Drzwiczki do czyszczenia wymiennika ciepła
4. Drzwiczki dozownika z wbudowanym wentylatorem regulowania dopływu powietrza 

do powtórnego spalania
5. Wstępne podgrzewanie powietrza do powtórnego spalania
6. Duża przestrzeń do wsadu opałowego dla 0,5–1 mb polan
7. Strefa pierwszego spalania
8. Dzięki małej powierzchni rusztów – intensywny płomień żarzenia się
9. Popielnik
10. Komora spalania gazu z dyszami iniektorowymi
11. Wprowadzanie powietrza przez komorę spalania i dysze iniektorowe do strefy wtórne-

go spalania
12. Komora spalania wirowego z betonu żaroodpornego
13. Komora wymiany ciepła
14. Wentylator ciągu odprowadzenia gazów spalinowych
RL Odprowadzenie wody
VL Odprowadzenie pary

Objaśnienia do schematu dyszy iniektorowej
Dzięki technicznemu rozwiązaniu w dyszy iniektorowej uzyskuje się idealną mieszankę 

gazu do powtórnego spalania.

Mamy przed sobą ekologiczne rozwiązanie ogrzewnictwa opartego na substancjach węglo-
wych, a więc naukową i praktyczną odpowiedź, że nie czekając na idealne źródła energii, 
można przy zastosowaniu odpowiednich technik wprowadzić normy ekologiczne do ogrzew-
nictwa, w którym opałem są: węgiel, drewno i odpady biomasy8.

Istnieje kilkanaście rodzajów kotła PRIMAS, które instaluje się w zależności 
od zapotrzebowania energetycznego, warunków klimatycznych, jakości uszczel-
nień oraz konkretnych wymogów użytkowania pomieszczeń. Kotły opalane są 
głównie drewnem, węglem, koksem, ale paliwem mogą też być wszelkiego rodza-
ju odpady drzewne, runo leśne, odpady gospodarstwa wiejskiego, zużyte materia-
ły opatrunkowe itp. W Niemczech wiele szpitali i gospodarstw rolnych zaopatrzo-
nych jest w te szwajcarskie kotły, dzięki którym, przy jednoczesnym ogrzewaniu 
pomieszczeń, rozwiązany został problem utylizacji części odpadów.

Od kilkunastu lat Heitzmann AG eksportuje swój produkt do kilku europej-
skich krajów, między innymi Austrii, Niemiec, Francji, Estonii. Od 1994 roku fir-
ma Heitzmann AG wraz z polsko-szwajcarską firmą Helma Consulting (zajmującą 
się współpracą między tymi krajami w dziedzinie gospodarki, turystyki i kultury) 

8 T. Marzantowicz, Postęp ekologiczny w ogrzewnictwie…, s. 32.
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rozpoczęła nawiązywanie kontaktów, które pomogłyby jej wejść również na polski 
rynek.

W listopadzie 1994 roku właściciel firmy, Toni Heitzmann, zwrócił się do Fun-
dacji Ekologicznej w Warszawie:

Proszę Pana Dyrektora Fundacji o udzielenie pomocy w rozpropagowaniu moich urzą-
dzeń grzewczych. Jestem producentem wysokowydajnych, uniwersalnych, ekologicznych urzą-
dzeń grzewczych opalanych biomasą (drewno, węgiel, różne odpady, które zawierają w swym 
składzie chemicznym węgiel). Kotły moje posiadają atest ekologiczny EMPA. Dwukomorowe 
spalanie zapobiega emitowaniu dymu do atmosfery. W czasie dwukrotnego pobytu w Polsce 
w kwietniu i listopadzie br. zapoznałem się z systemami grzewczymi waszego kraju. Wiedza ta 
pozwala mi sądzić, że kotły mojej produkcji spalając wysokowydajnie (do 92%) biomasę, wy-
eliminowałyby całkowicie kopcące kominy. W chwili obecnej jestem na etapie konstruowania 
kotła przystosowanego do warunków panujących w Polsce9.

Szwajcaria przekazała polskiej Fundacji Ekologicznej wysoką dotację, która 
miała służyć wprowadzaniu różnych form ekologizacji, w tym również systemów 
grzewczych. Zainteresowani nabyciem kotłów szwajcarskich mogliby korzystać 
w różnej formie z tych funduszy. 

W 1995 roku właściciel firmy wraz ze szwajcarskim organem rządowym, od-
powiedzialnym za handel zagraniczny, nawiązał kontakty ze specjalistami ogrzew-
nictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Poznańskiej 
(w zakresie badań możliwości eliminacji szkodliwych substancji w procesie spa-
lania różnych gatunków węgla). Wojciech Sadowski, który prowadził w Szwajcarii 
warsztat montażu, obsługi serwisowej i poradnictwa w zakresie ekologicznych sys-
temów ogrzewczych, w porozumieniu z firmą Heitzmann AG, zwrócił się do Opol-
skiej Izby Gospodarczej:

W systemie ogrzewczym Heitzmanna można z powodzeniem spalać odpady drewna i runa 
leśnego, których w inny sposób nie da się wykorzystać. Przy rozpowszechnianiu na rynku pol-
skim ekologicznego szwajcarskiego systemu ogrzewczego zamierzam otworzyć przedsiębior-
stwo kompletowania odpadów drewna i drewnopochodnych celem zaopatrywania systemów 
ogrzewczych w materiał opałowy, stanowiący jednocześnie w pewnym stopniu ekologiczne 
oczyszczanie środowiska […]. Pragnę skorzystać przy zakładaniu przedsiębiorstwa instala-
cji ekologicznego ogrzewnictwa z pomocy Waszej Izby i zlokalizować przedsięwzięcie w Wa-
szym regionie, który charakteryzuje się zarówno fachową kadrą, jak i możliwościami surow-
cowymi10.

Na początku – razem z zamiarem eksportu szwajcarskich pieców – zrodził się 
pomysł stworzenia na miejscu punktu serwisowo-montażowego. Opracowano 

9 List Toniego Heitzmanna do dyrektora Fundacji Ekologicznej z 16 XI 1994 r., archiwum „Univer-
sitas”, udostępniony przez dr. T. Marzantowicza. Nadmienić należy, że piec 25 kW skonstruowany 
został w drugiej połowie 1995 r., dostosowany specjalnie do polskiego budownictwa indywidual-
nego pod względem wielkości i wydajności oraz o adekwatnej na polskim rynku cenie.

10 List Wojciecha Sadowskiego, współpracującego z firmą Heitzmann AG, do Opolskiej Izby Gospo-
darczej z 6 I 1996 r., archiwum „Universitas”, udostępniony przez dr. T. Marzantowicza.
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informatory w języku polskim, które szczegółowo opisywały piece: ich budowę, 
sposób działania, zachodzące procesy oraz wszystkie parametry pomiarowe. Or-
ganizowano również prezentacje w celu rozpowszechniania wiedzy na temat eko-
logicznego systemu ogrzewczego. Redakcji kwartalnika „Universitas” udało się za-
interesować tym tematem Polski Klub Ekologiczny11. W liście do jego dyrektora 
– prof. dr. hab. Stanisława Juchnowicza – Toni Heitzmann, za pośrednictwem se-
kretarza czasopisma – dr. Tadeusza Marzantowicza – pisał:

Jesteśmy wdzięczni za zapoznanie się z dokumentacją systemu ogrzewczego Heitzmanna 
i poparcie polskich ekologów dla naszego rozwiązania. […] W naszych zamierzeniach rozwo-
jowych stawialiśmy zawsze na pierwszym planie współpracę z Polską i Polskimi Ekologami. 
Jest to ogólnoszwajcarski pogląd wyrażony m.in. konkretną pomocą finansową w postaci fun-
duszu przekazanego na rzecz przedsięwzięć ekologicznych. […] Akceptacja współpracy, wy-
rażona przez Pana Profesora w imieniu polskich ekologów, jest dla nas punktem wyjściowym 
realizacji konkretnej koncepcji transferu technologii szwajcarskiej do Polski i na tej bazie szyb-
kiego działania ekologicznego w dziedzinie ogrzewnictwa na terenie Polski, jak i współdziała-
nia technicznego i ekonomicznego w produkcji systemów ekologicznych, z korzyścią dla oby-
dwu stron. W ogólnym zarysie proponujemy podjęcie współpracy poprzez:
1. […] zapoznanie PKE z naszym systemem i ustalenie na tej podstawie szczegółowych form 

współdziałania.
2. Dokonanie przez PKE transferu technologii systemu ogrzewczego do Polski w oparciu o wy-

korzystanie środków przekazanych Polsce przez Szwajcarię w formie fundacji ekologicznej. 
Po przeanalizowaniu statutu ekologicznej fundacji szwajcarskiej w Polsce widzimy możli-
wość powołania w tym celu przedsiębiorstwa produkującego systemy ogrzewcze Heitzman-
na nie tylko na potrzeby polskie, jak i na eksport. Przedsiębiorstwo takie, wspierane w spo-
sób ciągły wspólnymi pracami w zakresie doskonalenia systemu i szkolenia kadr dla potrzeb 
produkcji kotłów, podporządkowane byłoby PKE jako działalność gospodarcza o charak-
terze badawczo-naukowym i rozwojowym. Dochód z tego rodzaju działalności może być 
poważnym źródłem dofinansowania potrzeb PKE i tym samym wzmocnić oddziaływania 
na postęp ekologiczny w Polsce.

11 Polski Klub Ekologiczny powstał w 1980 r. w Krakowie jako niezależna organizacja ekologicz-
na, pierwsza w bloku państw socjalistycznych organizacja pozarządowa otwarcie sprzeciwiająca 
się traktowaniu środowiska jako dobra niczyjego, stanowiącego wartość drugorzędną w stosun-
ku do gospodarki kraju. Klub jako pierwszy przedstawił ideę ekorozwoju, która stanowi podsta-
wę dzisiejszej polityki ekologicznej państwa. PKE przyjął zapisy Konstytucji RP dotyczące ochrony 
środowiska jako dobra ogólnonarodowego, deklarację sztokholmską, Powszechną deklarację praw 
człowieka oraz konwencję genewską. W początkowym okresie istnienia działania PKE koncentro-
wały się na przełamywaniu bariery milczenia wokół zagrożeń ekologicznych, zagrożeń zdrowia 
i kultury narodowej, szczególnie w obszarach oddziaływania przemysłu surowcowego i uciążli-
wych zakładów produkcyjnych. Celem funkcjonowania PKE jest realizacja idei ekorozwoju, sys-
tematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowania, poprzez powszechną 
edukację ekologiczną, świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi pomiędzy 
rozwojem cywilizacji technicznej a wartościami humanistycznymi; strona internetowa Zarządu 
Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego: Google.co.uk/search?q=Polski+Klub+Ekologiczny&ie
=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client, dostęp 5 V 2014.
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3. Szybkie uruchomienie prac w zakresie wykorzystania w systemach ogrzewczych tanich ma-
teriałów opałowych i odpadów, jak i ekologicznego spalania węgla jako materiału opało-
wego […].

4. Stała współpraca z Polskim Uniwersytetem w Londynie, mająca na celu skoordynowanie 
działania naukowców polskich na obczyźnie, jak i działaczy ekologicznych na rzecz pomo-
cy PKE w realizacji jego celów. Heitzmann AG uzyskało informacje o działalności polskich 
ekologów m.in. przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie z siedzibą w Londynie. PUNO dys-
ponuje kontaktami na Zachodzie w tym zakresie.

5. Powołanie wspólnego zespołu roboczego, który […] doprowadziłby do realizacji wprowa-
dzenia do Polski systemu i rozpoczęcia stałej współpracy12.

Zorganizowano przyjazd i pobyt przedstawicieli zarządu PKE w Szwajcarii, któ-
rzy zapoznawali się z możliwościami i korzyściami płynącymi z użytkowania ekolo-
gicznych systemów grzewczych. Członkowie PKE kilkakrotnie odwiedzili, w ciągu 
tygodniowego pobytu, fabrykę Heitzmanna w Schachen, uczestniczyli w prezen-
tacjach, pomiarach, a także oglądali domy i przedsiębiorstwa, które od lat użytko-
wały piece spalania dwufazowego. Polski Klub Ekologiczny zobowiązał się pomóc 
szwajcarskiemu producentowi w rozpowszechnianiu i sprzedaży pieców w Polsce.

Ruszył projekt, który dałby możliwość wprowadzenia w Polsce ekologicznych 
rozwiązań w ogrzewnictwie, z korzyścią zarówno dla polskiej branży opałowej, 
jak i dla samych użytkowników. Firma Heitzmann AG porozumiała się z banka-
mi szwajcarskimi, które chciały kredytować zakup dla indywidualnych odbiorców 
i przedsiębiorstw w Polsce. Okres spłaty rozłożono na 10 lat, to jest na okres, który 
obejmuje gwarancja urządzeń.

Planowano również skorzystać z rozwiązania, które wprowadzili u siebie Niem-
cy – każdy użytkownik pieca spalania dwufazowego mógłby korzystać z dofinan-
sowania – w Niemczech to kwota 200 euro miesięcznie. Na Mazowszu i Pomorzu 
organizowano spotkania, na których przedstawiano szczegóły przedsięwzięcia, na-
wiązano również korespondencję z polskim Ministerstwem Przemysłu i Handlu, 
które mogłoby pomóc w stworzeniu odpowiednich warunków do sprzedaży na te-
renie Polski. Jednak próby nie powiodły się, a Ministerstwo pochłonięte innymi 
sprawami nie było zainteresowane współpracą ze Szwajcarami.

Szukając możliwości wprowadzenia na polski rynek ekologicznego systemu 
ogrzewania, firma Heitzmann AG, we współpracy ze szwajcarskim organem rzą-
dowym odpowiedzialnym za handel zagraniczny, Polskim Klubem Ekologicznym, 
Europejskim Funduszem Ekologicznym, Helma Consulting oraz redakcją „Uni-
versitas”, opracowała inny wariant wejścia na polski rynek, który miał zarazem 
zmniejszyć koszty produkcji uniwersalnych kotłów spalania dwufazowego. Posta-
nowiono, że zakład produkujący piece zostanie zbudowany w Polsce, z wykorzy-
staniem polskich materiałów oraz polskich pracowników. Nadal przedsięwzięcie to 

12 List Toniego Heitzmanna do prof. dr. hab. Stanisława Juchnowicza, dyrektora PKE, z 5 VI 1996 r., 
archiwum „Universitas”, udostępniony przez dr. T. Marzantowicza.
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wymagało odpowiedniego serwisu, który umożliwiałby konserwację i świadczenie 
usług (na przykład montażowych, doradczych) dla użytkowników na terenie na-
szego kraju. Rozpoczęło się badanie warunków polskich. Zainteresowano się okrę-
giem gliwickim, zaplanowano budowę fabryki kotłów Heitzmanna w Łabędach. 
Przeprowadzono sprawdzanie materiałowe surowców potrzebnych do produkcji, 
które zakończyło się wynikiem pozytywnym. Okazało się, że polska stal ma wysoką 
jakość i spełnia wszelkie wymagane normy. Pod uwagę wzięto również moderniza-
cję posiadanych już systemów ogrzewczych, które można było stopniowo ulepszać 
poprzez stosowanie rozwiązań proponowanych przez firmę szwajcarską (automa-
tyzacja, możliwość integracji z każdym innym systemem grzewczym). Powstał pro-
jekt zakładu uwzględniający polskie przepisy i uwarunkowania.

Władzom polskim przedstawiono projekt przedsiębiorstwa wraz z planami 
utworzenia serwisu montażowo-doradczego, dokładnie prezentując założenia i za-
sady działalności firmy. Jednak strona polska, mimo zainteresowania potencjal-
nych użytkowników oraz zaangażowania wielu osób i instytucji polskich w spra-
wę, nie dążyła do nawiązania współpracy ze Szwajcarią. Firma Heitzmann AG, nie 
widząc realnej możliwości realizacji długoletniej współpracy gospodarczej na pol-
skim rynku – który w tamtym czasie okazał się zamknięty na innowacyjne pomy-
sły i nieznane technologie – długo czekając kontakt władz polskich – zrezygnowała, 
niestety, z „przeciskania się” ze swoimi ekologicznymi rozwiązaniami.

Dziś jedna z najstarszych gałęzi polskiego przemysłu wydobywczego – gór-
nictwo – jest zagrożona, a zwały polskiego węgla zalegają bezużytecznie. Gdyby 
20 lat temu Polska zaufała doświadczonym i wysoko rozwiniętym przedsiębiorcom 
z Zachodu, którzy dodatkowo przekazali fundusze pomocowe dla rozwiązań, które 
można było wykorzystać w gospodarce, dziś być może nie wydawano by rozporzą-
dzeń, które godzą w polski przemysł górniczy i jednocześnie nie wnoszą żadnych 
ulepszeń do kondycji ekologicznej naszego kraju.

Wracając do stwierdzenia oburzonej komentatorki z pierwszej strony artykułu, 
która stwierdziła, że jak Unia wymaga, to niech Unia płaci, należy dodać, że najbar-
dziej rozwinięte pod względem gospodarczym i przemysłowym kraje zaoferowały 
swoją pomoc gospodarczą i finansową Polsce na długo przed jej przystąpieniem 
do Unii Europejskiej, a przekazane środki finansowe nigdy nie zostały w żaden spo-
sób wycofane. W późniejszym czasie wszechobecne tablice informujące „Zrealizo-
wano ze środków unijnych” mówią same za siebie.

To nie Unia jest winna dzisiejszemu stanowi rzeczy, ale niemożliwa do zrozu-
mienia mentalność ludzi, którzy nawet dzisiaj, po 10 latach w Unii Europejskiej, 
podejmują decyzje, które tylko szkodzą przedsiębiorstwom i społeczności w Polsce, 
szczególnie na myśl przychodzą tu polscy górnicy… Należy jeszcze wspomnieć, że 
– orientując się na potrzeby artykułu w ofercie pieców, które są w sprzedaży w sie-
ciach budowlanych w Polsce – informacja o istnieniu ekologicznych pieców spala-
nia dwufazowego wzbudzała naprawdę duże zainteresowanie sprzedawców.
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pOLiSh cOaL: what neXt?
Summary 

This paper concerns ecology, one of the many fields covered in the T.P. PUNO Polish 
quarterly „Universitas” in Switzerland, which was researched by the author. The author 

explains two-phase heating and the benefits of the use of this type of stove with regards to 
air pollution. This article also touches upon the subject of ecological aid measures under-
taken in Poland by Swiss institutions, at a time when Polish interest in ecological problems 
was just beginning.

Key words: two-phase heating, ecology, air pollution, „Universitas” quarterly, two-phase 
heating stove

żaneta Steffek



RECENZjE





Polski UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE 
W LONDYNIE

ZESZYTY NAUKOWE

Seria trzecia: nr 2, 2014

267

halina taborska

MICHAEL fLEMING, 

AUSCHWITZ, THE ALLIES 

AND CENSORSHIP Of THE HOLOCAUST, 

CAMBRIDGE UNIvERSITY PRESS, CAMBRIDGE, 2014, 

406 S ., ISBN 9781107062795

Michael Fleming swoje dwie książki – pierwszą, dotyczącą mniejszości narodo-
wych w Polsce, National Minorities in Post-comunist Poland, opublikowaną 

w roku 2003 w Londynie przez Veritas Foundation Publication Centre, oraz drugą, 
wydaną w 2010 roku przez znane wydawnictwo brytyjskie Routledge, zatytułowa-
ną Communism, Nationalism and Ethnicity in Poland 1944–1950, w której rozwa-
żane są związki komunizmu z nacjonalizmem i etnicznością – poświęcił w całości 
powojennej Polsce. Trzecia publikacja tego młodego angielskiego naukowca, pro-
fesora historii Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, ukazała się nakładem Cam-
bridge University Press w roku 2014 i choć również dotyczy wydarzeń i problemów 
nierozłącznie związanych ze współczesną historią Polski, już w samym swym tytu-
le – Auschwitz, the Allies and Censorship of the Holocaust – powiadamia czytelni-
ka, iż głównym przedmiotem historycznych badań jest tu Holokaust, jego przebieg 
na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz cenzurowanie in-
formacji przez aliantów podczas drugiej wojny światowej.

Motyw przewodni książki stanowi pytanie o to, co i w jakim czasie wiedzieli 
alianci o ludobójstwie Żydów Europy w Auschwitz-Birkenau. Przez ponad 30 lat 
dominował pogląd, że masowe zabijanie Żydów w tym obozie było na Zachodzie 
nieznane, dopóki nie dotarł w czerwcu 1944 roku raport, znany wkrótce pod nazwą 
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Vrba/Wetzler Report. Przeświadczenie to podważyły wprawdzie takie prace, jak ar-
tykuł Barbary Rogers z roku 1999, British intelligence and the Holocaust: Auschwitz 
and the Allies re-examined, opublikowany w „Journal of Holocaust Education”, 
czy publikacje Richarda Breitmana, a wśród nich tekst z roku 1985, Auschwitz and 
the Archives, zamieszczony w piśmie „Central European History”, jednak nadal nie 
zostało ono zanegowane, a przekonanie o braku konkretnych, wiarygodnych infor-
macji dotyczących zagłady Żydów przed czerwcem 1944 roku jest nadal żywotne 
w literaturze przedmiotu.

Zdaniem Fleminga, głównym powodem trwałości owego poglądu jest to, że 
polskie materiały źródłowe nie zostały dokładnie przebadane przez zachodnich au-
torów, zajmujących się problematyką Holokaustu. Fleming śledzi, nadzwyczaj wy-
trwale i bardzo dokładnie, przepływ polskich doniesień o Auschwitz na Zachód, 
aby udowodnić, że istotne wiadomości dotyczące masowego mordowania Żydów 
w obozie dotarły do urzędników państwowych wysokich szczebli, a także prasy 
oraz innych grup odbiorczych, w przebiegu roku 1943 i 1944. Dla udowodnienia 
swej tezy przywołuje i bada ponad 40 raportów źródłowych, które dotarły na Za-
chód pomiędzy listopadem 1943 a czerwcem 1944 roku.

Znaczna część materiałów dotyczących Auschwitz, jakie znalazły się w Londy-
nie, nie była publikowana w brytyjskiej prasie krajowej. Zdaniem Fleminga, od-
powiedzialny za to był ustanowiony przez aliantów „censorship regime” – ostra 
wojenna cenzura, która systematycznie marginalizowała i wyłączała wiadomości 
dotyczące okrucieństw wobec Żydów. Fleming wskazuje również na negatywne sy-
nergie pomiędzy Brytyjczykami, którzy usuwali wiadomości o masowym zabijaniu 
z szeregu powodów, w tym także z obawy przed rodzimym antysemityzmem, a pol-
ską prawicą, chcącą to robić z racji antypatii do Żydów, a także z obawy, że los Po-
laków zostanie przyćmiony przez losy Żydów.

Książka Fleminga prezentuje szczegółowy i zniuansowany obraz funkcjonowa-
nia cenzury alianckiej, zaświadczający również o tym, że cenzurowany przepływ 
informacji nie był wynikiem działania samego polskiego rządu na uchodźstwie. 
Wykazując, że wiarygodne informacje o Auschwitz dotarły na Zachód już w roku 
1943, autor włącza się jednocześnie w trwającą od dziesiątków lat debatę nad tym, 
czy zachodni alianci mogli coś uczynić, aby powstrzymać zabijanie Żydów.

Auschwitz, the Allies and Censorship of the Holocaust stanowi ważny wkład 
w rozwój i proces pogłębiania dzisiejszej wiedzy o Holokauście, choć trudno dziś 
przewidzieć, czy – i w jakim zakresie – książka Fleminga skłoni znanych autorów, 
klasycznych już dziś opracowań, do uznania zawartych w niej tez. Dodajmy, że bę-
dzie ona z całą pewnością lekturą konieczną dla tych badaczy i czytelników, któ-
rzy chcą zrozumieć i ocenić rolę, jaką odegrał polski rząd na uchodźstwie w upo-
wszechnianiu wiadomości przychodzących z okupowanej Polski. Posługując się 
źródłami archiwalnymi z Wielkiej Brytanii, Polski, Izraela i Stanów Zjednoczo-
nych, Fleming zgromadził i przeanalizował imponującą ilość materiałów uprzed-
nio nieznanych lub mało znanych badaczom Holokaustu.

Halina Taborska
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27 stycznia 2015 roku przypada 70. rocznica wyzwolenia Auschwitz. Wśród 
rocznicowych obchodów toczyć się też będą dyskusje dotyczące reakcji i postaw 
zachodnich aliantów wobec zagłady Żydów Europy. Książka prof. Fleminga oferuje 
cenne argumenty i nowe dane do tych debat.
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Na początku tego roku na rynku księgarskim w Polsce pojawiła się nader in-
teresująca pozycja wydawnicza Jolanty Chwastyk-Kowalczyk pt. Obraz edu-

kacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych. Książka podej-
muje problematykę działalności polskich szkół i szkolnictwa wyższego w świetle 
publikacji zamieszczonych w polonijnych czasopismach na obczyźnie. Tematy-
ka emigracyjna nie jest w badaniach i publikacjach naukowych tej Autorki zagad-
nieniem nowym, bowiem na przestrzeni ostatnich lat opublikowała już kilka cen-
nych i wartościowych wydawnictw zwartych. Należą do nich: Londyński „Dziennik 
Polski”1940–1943 (Kielce, 2005), Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnie-
rza”1944–1989, (Kielce, 2008), Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism 
uchodźczych (Kielce, 2011).

Najnowsze dzieło Jolanty Chwastyk-Kowalczyk zasługuje na szczególną uwa-
gę, bowiem ukazuje zainteresowanie polskiej prasy na obczyźnie bogatymi i zróż-
nicowanymi dziejami emigracyjnego systemu edukacyjnego na przestrzeni dłu-
giego okresu, obejmującego w zasadzie lata 1940–2013 według relacji prasowych. 
W ten sposób Autorka, pisząc o tematyce oświatowej w czasopiśmiennictwie emi-
gracyjnym, dała – niejako przy okazji – znakomity, niespotykany dotychczas ze-
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staw bibliografii prasowej, dotyczącej szkolnictwa polskiego wszystkich szczebli 
w Wielkiej Brytanii. Już sam ten fakt predestynuje recenzowaną publikację do za-
jęcia ważnego miejsca w piśmiennictwie dotyczącym historii emigracji, zwłaszcza 
drugiej połowy XX wieku. Niewątpliwą zasługą Autorki jest ukazanie przez pry-
zmat prasy istotnych wydarzeń i przełomowych faktów różnych etapów edukacji, 
zmieniającej się pod względem struktury społecznej i demograficznej polskiej dia-
spory.

Książka Jolanty Chwastyk-Kowalczyk składa się z dwóch podstawowych części. 
Pierwsza obejmuje zagadnienia szkolnictwa na poziomie podstawowym i średnim 
z uwzględnieniem stałej troski o przeciwdziałanie wynarodowieniu dzieci i mło-
dzieży urodzonej w rodzinach polskich. Warto zaznaczyć, że młode pokolenie wy-
wodziło się z reguły z bardzo patriotycznej, polskiej emigracji niepodległościowej, 
mającej w swej zasadniczej grupie osoby doskonale w pamięci deportacje w głąb 
Związku Sowieckiego. Druga zaś przedstawia różne aspekty podejmowane w emi-
gracyjnych czasopismach związane z różnymi formami działalności szkolnictwa 
wyższego.

Analizę problematyki oświatowej w czasopiśmiennictwie polskim Autorka roz-
poczyna w pierwszej części publikacji od podjętej na łamach „Dziennika Polskie-
go” w 1940 roku kwestii czytania, drukowania arcydzieł literatury ojczystej. Następ-
nie przedstawia pierwsze kroki w zakresie kompletowania nauczycieli i tworzenia 
polskich szkół elementarnych i średnich. Wiele uwagi poświęca pracy oświatowej 
w lotnictwie w Wielkiej Brytanii i całym polskim wojsku na Zachodzie. Porusza 
kwestię wspaniałego rozwoju ruchu wydawniczego w zakresie podręczników i lek-
tur szkolnych na obczyźnie, a zwłaszcza w Jerozolimie. W przedstawieniu tych fak-
tów Autorka odwołuje się nie tylko do artykułów prasowych, ale także do istnieją-
cych opracowań o charakterze zwartym.

Jeśli zaś chodzi o prasę, to okazuje się, że w pierwszych latach wojny najlepszym 
informatorem o polskim szkolnictwie i oświacie dla dorosłych w polskim czasopi-
śmiennictwie uchodźczym był „Dziennik Polski”. Pismo to i inne periodyki emi-
gracyjne (np. „Tygodnik Polski”, „Orzeł Biały”), co trafnie wydobyła Jolanta Chwa-
styk-Kowalczyk, poświęciły szereg publikacji oświacie polskiej poza granicami 
Wielkiej Brytanii, a głównie w Kanadzie, Szwecji, Szwajcarii, Francji, Mandżurii, 
a przede wszystkim w Afryce Środkowej, Wschodniej i Południowej. Czasopisma 
starały się na bieżąco pokazywać w oparciu o dostępne wówczas dane skalę zja-
wiska rozmieszczenia polskich uchodźców na kontynencie afrykańskim, a wśród 
nich dzieci i młodzieży. Pojawienie się w polskich, czasowych osiedlach na obczyź-
nie rodziło naturalną potrzebę tworzenia szkół i placówek oświatowo-wychowaw-
czych. Zwłaszcza dotyczyło to otwierania szkół powszechnych oraz licznych, krót-
koterminowych kursów dokształcających dla dorosłych.

Jak wynika z recenzowanej książki, czasopisma poświęcały znacznie więcej 
uwagi sprawom oświatowym w latach powojennych. Jest to zrozumiałe, bowiem 

Witold jan Chmielewski



273

okres pokoju, w przeciwieństwie do czasu wojny, sprzyja rozwijaniu wszelkich 
form edukacji. Autorka skrupulatnie przedstawiła zaangażowanie prasy emigra-
cyjnej w różne etapy rozwoju szkolnictwa ogólnokształcącego, związanego bez-
pośrednio z liczbą polskich uchodźców przebywających na Wyspach Brytyjskich. 
Z doniesień prasowych wynika, zgodnie ze stanem faktycznym, że najpełniej ten 
typ szkolnictwa rozwijał się w okresie działalności Komitetu dla spraw Oświaty Po-
laków w Wielkiej Brytanii. Komitet ten nie tylko finansował szkolnictwo, ale też 
określił i pilnie przestrzegał zasad jego pracy i celowości tworzenia. Liczba wyko-
rzystanych przez Autorkę artykułów na ten temat jest obszerna. Jeszcze bardziej 
wnikliwej analizie poddane zostały w świetle publikacji prasowych polskie szkoły 
prywatne.

Na szczególną uwagę zasługują przytaczane liczne publikacje prasowe, zawiera-
jące informacje, uwagi i opinie na temat Gimnazjum, a następnie Kolegium Miło-
sierdzia Bożego i całego obiektu w Fawley Court. Przedstawione w nich treści wy-
kraczają, w niektórych wypadkach poza problematykę oświatową („Nowy Czas”), 
ale tkwią bardzo mocno w zagadnieniu dziedzictwa narodowego i są nierozerwal-
nie związane z życiem Polaków w Wielkiej Brytanii w ostatnich kilkudziesięciu la-
tach. Narracja tego fragmentu książki jest dynamiczna, co niewątpliwie ma wpływ 
na zainteresowanie jego nieczęsto spotykaną, wnikliwą treścią.

RECENZjA KSIążKI jOLANTY CHWASTYK-KOWALCZYK
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Interesujący dobór artykułów dotyczy szkół nauczania przedmiotów ojczystych. 
Placówki te mające tradycje w Szkocji, sięgające początku lat 40. XX wieku, były 
nieustannie przedmiotem zainteresowań czołowych pism emigracyjnych. Ich na-
czelnym zadaniem stało się przeciwdziałanie wynaradawianiu nowego pokolenia 
Polaków, urodzonego już na Wyspach Brytyjskich, związanie go z tradycjami i kul-
turą narodową. Współinicjatorami realizacji tej idei były niejednokrotnie ogniwa 
organizacji nauczycielskiej, Polska Macierz Szkolna, Komitet Nauczania Przed-
miotów Ojczystych, duchowieństwo, stowarzyszenia kombatantów i szereg innych 
podmiotów społecznych. Autorka podaje szereg przykładów zainteresowania tą 
problematyką przez czasopisma. Wielkość omawianego zjawiska przedstawia za-
mieszczona w książce tabela statystyczna.

Szczególnie interesujący jest obraz edukacji młodych Polaków we współcze-
snym czasopiśmiennictwie. Ukazujące się na ten temat artykuły, co wielokrotnie 
udowadnia Autorka, podejmują złożone problemy wychowawcze w nowej rzeczy-
wistości demograficznej Wielkiej Brytanii. Nowością są publikowane informacje 
o polskich placówkach oświatowych za naszą wschodnią granicą – na Litwie, Ukra-
inie i w innych państwach. Szkoda tylko, że to istniejące niespełna od ćwierćwiecza 
niezwykle pozytywne i rodzące się w trudnych uwarunkowaniach zjawisko kultu-
rowe i etniczne nie znajduje szerszego odzwierciedlenia w drukowanych środkach 
przekazu, a tym samym i w niniejszej pozycji wydawniczej.

Druga część książki, jak już wcześniej wspomniano, dotyczy szkolnictwa wyż-
szego. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk najpierw prezentuje publikacje prasowe po-
dejmujące kwestię działalności polskiej nauki i szkół wyższych na uchodźstwie 
w latach 1940–1945. Tematyka ta pojawiła się w czasopismach już u progu lat 40. 
ubiegłego wieku. Wówczas w pierwszych latach wojny chodziło o zachowanie 
na obczyźnie przynajmniej ciągłości polskiej nauki, pokazanie światu, że pew-
ne instytucje państwowe pracują normalnie, chociaż czasami tylko symbolicznie. 
Wkrótce jednak cele i zadania polskiego szkolnictwa wyższego uległy zmianie. 
Miało się ono stać ważnym źródłem pozyskania kadr wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów w różnych dziedzinach wiedzy.

Większość artykułów przytoczonych przez Autorkę stanowi jakby kronikę po-
wstawania polskiego systemu szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii. Dobór cy-
towanych artykułów jest chronologicznie uzasadniony i staranny. Kilka spośród 
nich, zapewne ze względu na pouczającą treść, jest w książce szeroko omawianych. 
Dzięki temu czytelnik otrzymuje interesujący, często bardzo mało znany obraz pra-
cy szkół wyższych i aktywności intelektualnej oraz organizacyjnej polskich uczo-
nych, a także rozwijania inicjatyw studenckich w dobie zmagań wojennych.

Następnie Jolanta Chwastyk-Kowalczyk z dużym znawstwem szeroko analizuje 
wizerunek szkolnictwa wyższego na uchodźstwie w latach 1946–2013. Nadmienia, 
że w okresie powojennym prasa polska aktywnie uczestniczyła w dyskusji nad ce-
lami, zadaniami i formą organizacyjną polskich wydziałów instytucji szkolnictwa 
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wyższego i stowarzyszeń naukowych. Podkreśla, że zaraz po wojnie trwał począt-
kowo rozkwit szkolnictwa wyższego, ale niebawem, głównie z przyczyn finanso-
wych, następowała jego likwidacja. Niektóre instytucje naukowe uległy przekształ-
ceniu, inne połączyły swoje potencjały naukowe i kadrowe, tworząc nowe, znane 
po dziś dzień placówki naukowo-badawcze, np. Instytut Polski i Muzeum gen. Si-
korskiego w Londynie. Wszystkie stadia istnienia szkół wyższych i stowarzyszeń 
naukowych znajdują odzwierciedlanie w informacjach prasowych.

Idąc śladami publikacji zamieszczanych w periodykach, Autorka przybliża czy-
telnikowi mało znane epizody z działalności Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. 
Wprowadza w klimat i atmosferę dni entuzjazmu i wytrwałej pracy tej zasłużonej 
dla emigracji niepodległościowej instytucji. Udowadnia wielką rolę polskiej prasy 
emigracyjnej w zapewnieniu podstaw materialnych PUNO i innych instytucji na-
ukowych. Podaje liczne przykłady wsparcia finansowego płynącego ze strony or-
ganizacji i stowarzyszeń polonijnych oraz konkretnych osób. Ten fragment książ-
ki należy również do ciekawych czytelniczo. Lista wymienionych nazwisk polskich 
uczonych, wydarzeń i inicjatyw naukowych jest doprawdy imponująca. To również 
dowód mrówczej pracy nad polskim czasopiśmiennictwem emigracyjnym.

Cała książka wyróżnia się bogactwem przypisów, które nie tylko stanowią war-
tościowe źródło badawcze, ale zawierają szereg informacji dodatkowych na temat 
podejmowanych problemów w tekście głównym.

Recenzowana publikacja jest niewątpliwie interesującym wydarzeniem wydaw-
niczym w dziedzinie prasoznawstwa, tym cenniejszym, że dotyczy zawartości nie-
zbyt znanego w Polsce czasopiśmiennictwa emigracyjnego, stanowiącego bardzo 
ważną, integralną część naszego dorobku narodowego w dziedzinie szeroko ro-
zumianej kultury, nauki i oświaty. Stanowi także wielce pożyteczne kompendium 
w obszarze historii wychowania, będąc od chwili jej wydania nieodłączną lekturą 
każdego badacza dziejów emigracji polskiej. Pisana z obiektywizmem naukowym, 
skrupulatnie rejestruje publikacje prasowe, stanowiące przedmiot zainteresowań 
badawczych. Wolna od natrętnych podpowiedzi i sugestii, pozwala czytelnikowi 
samemu wyrobić sobie zdanie na zainteresowanie sprawami oświatowymi przez 
najbardziej znane pisma emigracyjne w Wielkiej Brytanii.

Z jej lektury wynika też nieodparcie szersze uogólnienie, a mianowicie: szcze-
gólnie ważnym zadaniem wszystkich inicjatyw oświatowych, naukowo-badaw-
czych było wychowanie młodych Polaków na obczyźnie w duchu patriotycznym, 
dla wolnej od obcych, komunistycznych wpływów Polski, do poszanowania, pod-
trzymywania i krzewienia kultury, tradycji i obyczajów narodowych.

RECENZjA KSIążKI jOLANTY CHWASTYK-KOWALCZYK
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Dzięki wsparciu finansowemu The Brzezie Lanckoronski Foundation, The Han-
na & Zdzislaw Broncel Charitable Trust, Polonia Aid Foundation Trust oraz 

Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie w 2013 
roku ukazała się publikacja zbiorowa pt. Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 
1939–1990. Wybrane problemy z historii na emigracji pod redakcją Haliny Tabor-
skiej, Michaela Fleminga i Arkadego Żegockiego. Zasadniczym zrębem opraco-
wania są referaty wygłoszone na konferencji poświęconej tej problematyce, zor-
ganizowanej przez PUNO w Londynie 9 kwietnia 2011 roku. Nadmienić należy, 
że wszystkie kolejne konferencje kwietniowe tego najmniejszego uniwersytetu 
na świecie poświęcone były pamięci ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej na uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego.

Jak napisał we Wprowadzeniu Arkady Żegocki: Praca intelektualna, która za-
owocowała niniejszą publikacją, jest jedynie elementem wielkiego programu odzyska-
nia dla zbiorowej pamięci Polaków emigracyjnego dziedzictwa (s. 7). Poszczególni 
autorzy odkrywają przed czytelnikiem działania polskich legalnych rządów lon-
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dyńskich od 1939 do 1990 roku, kiedy to prezydent Ryszard Kaczorowski przeka-
zał w Warszawie 22 grudnia 1990 roku na Zamku Królewskim urząd prezydencki 
i insygnia władzy państwowej demokratycznie wybranemu prezydentowi RP 
w Kraju Lechowi Wałęsie. Stawiają pytania, czy ta tradycja jest dzisiaj ważna dla na-
szego poczucia tożsamości narodowej, ciągłości naszej historii? Czy nasi włodarze 
polityczni skorzystali z doświadczeń ludzi oddanych „sprawie polskiej” na obczyź-
nie? Poznajemy inny sposób rozumienia i uprawiania polityki, swoisty fanatyzm 
służby, często kosztem życia osobistego, etyczny, wierny wyznawanym wartościom, 
wolny od cynizmu i arogancji, tak obcy dzisiejszej elicie politycznej w demokra-
tycznej rzeczywistości w Polsce po 1990 roku

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza zatytułowana Prezydenci poświęco-
na jest sześciu najważniejszym mężom stanu polskiego rządu na uchodźstwie: Wła-
dysławowi Raczkiewiczowi (1939–1947), Augustowi Zaleskiemu (1947–1972), Sta-
nisławowi Ostrowskiemu (1972–1979), Edwardowi Raczyńskiemu (1979–1986), 
Kazimierzowi Sabbatowi (1986–1989) i Ryszardowi Kaczorowskiemu (1990–2010).

Tom otwierają rozważania Wiesława Jana Wysockiego pt. Ryszard Kaczorow-
ski, ostatni prezydent II RP i jego misja na uchodźstwie, który – według redaktorów 
– łączy dzieje polskiej diaspory emigracyjnej i Polaków w Kraju. Czytelnik pozna-
je dzieje człowieka niezłomnego, prawego, harcerza oddanego pracy organicznej, 
zaangażowanego w pracę społeczną w najważniejszych emigracyjnych stowarzy-
szeniach i instytucjach, którego los odzwierciedla doświadczenie zbiorowe narodu 
polskiego. Pielęgnowaniem polskości wzbudzał szacunek całej polskiej emigracji. 
Wspomagał także ruch opozycyjny w Kraju, zarówno w sferze duchowej, ideowej, 
jak i materialnej. Autor tekstu wyraził ubolewanie, że parlament wolnej Polski nie 
zdobył się na prawny akt mówiący o ciągłości państwowej z dyskwalifikacją okresu 
peerelowskiego (s. 27).

Blaski i cienie pierwszej prezydentury na uchodźstwie (1939–1947) odsłania Ja-
cek Piotrowski. Daje próbę oceny działalności politycznej prezydenta RP Włady-
sława Raczkiewicza, który pomimo politycznych walk wewnętrznych, nieprawnych 
działań przeciwników, afrontów, dominującej roli gen. Władysława Sikorskiego 
jako szefa rządu był zwolennikiem kompromisu, umiaru i współpracy (s. 38). Klę-
ska Francji i ewakuacja do Wielkiej Brytanii spowodowała eskalację wewnętrznych 
napięć, których apogeum nastąpiło po podpisaniu układu Sikorski – Majski w lip-
cu 1941 roku. Narracja autora nie pozostawia cienia wątpliwości, że decyzje gen. 
Sikorskiego z punktu widzenia Polaków uwięzionych na „nieludzkiej ziemi” uwa-
ża za słuszną, a postawa „upartego kauzyperdy”, jak nazywano Edwarda Raczkie-
wicza, który był przeciwny układowi z Rosją Sowiecką – za doktrynerską i zbrod-
niczą. Wyraził także opinię, że w przeciwieństwie do gen. Sikorskiego, który umiał 
podejmować trudne decyzje, Raczkiewicz tego nie potrafił. Ostatecznie historia 
potwierdziła realistyczną ocenę prezydenta o możliwości współpracy z ZSRR, co 
jednak nie przełożyło się na żaden sukces polityczny. Nie pomógł w tym także wy-
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bór Stanisława Mikołajczyka, potem Tomasza Arciszewskiego na premiera. Przeło-
mem było cofnięcie uznania polskiemu rządowi na uchodźstwie w lipcu 1945 roku.

Marek Kornat z kolei podjął kwestię: Konstytucja za wszelką cenę. Prezydent 
RP na uchodźstwie August Zaleski (1947–1972). Funkcję tę pełnił najdłużej, bo 
przez 25 lat. Autor przedstawia go jako wytrawnego zawodowego dyplomatę i po-
lityka – liberalnego przedstawiciela obozu pomajowego, który stał się na długie 
lata strażnikiem doktryny legalizmu w służbie niepodległości Polski (s. 53), kierując 
się Konstytucją z 23 kwietnia 1935 roku, urząd prezydenta na uchodźstwie objął 
w kontrowersyjnych okolicznościach, nominowany bez porozumienia stronnictw 
politycznych przez umierającego Raczkiewicza. To doprowadziło do trwałego kon-
fliktu wewnątrz emigracji. Nieudana próba zjednoczenia sił politycznych w 1954 
roku na 18 lat poróżniła emigracyjne stronnictwa polityczne, tworząc tzw. obóz 
zamkowy, skupiony wokół Rady Narodowej, oraz pozostałe ugrupowania wcho-
dzące w skład Rady Trzech. Wpłynęło to na większą marginalizację polskiego 
uchodźstwa na arenie międzynarodowej. Ten kontrowersyjny polityk umierał jako 
polityk izolowany, nieuznawany przez część uchodźstwa, gwałtownie krytykowany 
i zwalczany (s. 108).

Władysław Hładkiewicz i Adam Ilciów – autorzy artykułu zatytułowanego Ro-
dem ze Lwowa. Stanisław Ostrowski jako prezydent RP na uchodźstwie – omówili 
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prezydenturę oddanego sprawie polskiej na arenie międzynarodowej prof. dr. Sta-
nisława Ostrowskiego, który potrafił łagodzić konflikty polityczne, zwłaszcza w „pol-
skim Londynie”. Przypomnieli jego przedwojenną karierę polityczną, uwięzienie 
w Rosji Sowieckiej, szlak bojowy w szeregach Armii gen. Andersa oraz działalność 
społeczną na emigracji. Ten zjednoczyciel emigracji (s. 115) udemokratycznił pracę 
rządu, konsultując jego decyzje z partiami politycznymi. Po siedmioletniej kaden-
cji sam ustąpił z urzędu.

W służbie Rzeczypospolitej. Rzecz o działalności Edwarda Raczyńskiego i Kazi-
mierza Sabbata – to próba analizy kolejnych prezydentów RP na obczyźnie skreślo-
na piórem Joanny Pyłat. Autorka działalność polityczną dyplomaty Edwarda Ra-
czyńskiego podsumowała następująco: Swoje życie przeżył tak, jak sobie postanowił. 
W służbie Rzeczypospolitej (s. 121). Był także literatem, poetą, tłumaczem, dzienni-
karzem, znał kilka języków obcych. Poglądy miał zdecydowanie antykomunistycz-
ne. Potrafił konstruktywnie współpracować z Brytyjczykami. W czasie kryzysu 
prezydenckiego w 1954 roku związany był z Obozem Zjednoczenia Narodowego. 
Ambasador Raczyński 17 grudnia 1972 roku został wyznaczony przez ustępujące-
go Stanisława Ostrowskiego na prezydenta RP. Uchodził za polityka szukającego 
zgody, uważając, że emigracji przystoi wobec Kraju stosunek służebny (s. 129). Jed-
nak za cel nadrzędny uznawał uzyskanie wolności Polski i krajów satelickich i wyj-
ście spod supremacji sowieckiej. Wspomagał ruch „solidarnościowy” w Kraju.

Autorka za idealistę oddanego interesom Rzeczypospolitej uważa również Ka-
zimierza Sabbata, kolejnego prezydenta RP na uchodźstwie działającego w sprawie 
odzyskania wolności i niesienia demokracji w Polsce. Przedstawiła jego drogę roz-
woju od harcerskiego okresu przedwojennego do czasów objęcia urzędu prezyden-
ta w Londynie. Ten zwolennik idei zjednoczonej Europy czynnie zaangażował się 
w niesienie pomocy represjonowanym Polakom przez reżym komunistyczny po-
przez Fundusz Pomocy Krajowi oraz rozbudowę biur „Solidarności” w krajach Eu-
ropy Zachodniej i USA.

Artur Andrzejuk pochylił się nad Ryszardem Kaczorowskim jako byłym prezy-
dencie Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (1990–2010). W swoim artykule 
słusznie podkreślił ciągłość państwa polskiego, jedność polskiego społeczeństwa, 
pomimo oddalenia – tych na emigracji i w Kraju – oraz propagandy PRL-u, od-
cinającej wiedzę o tradycji II Rzeczypospolitej, Armii Krajowej, rządzie polskim 
na obczyźnie w Londynie. Autor ukazał działalność ostatniego prezydenta RP 
w Londynie na trzech płaszczyznach: wspieraniu rodzącego się w Polsce samo-
rządu terytorialnego w społecznościach lokalnych, jego udział w życiu nauko-
wym, kulturalnym, wspieraniu oświaty i wychowania oraz współpracy z organi-
zacjami kombatanckimi i wojskowymi. Zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej 
10 kwietnia 2010 roku.

Część druga publikacji zatytułowana Premierzy i rządy obrazuje ewolucję pol-
skich władz emigracyjnych, ich rolę i możliwy zakres działania. Redakcja posta-
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nowiła pokazać sylwetki tylko pierwszego i ostatniego szefa rządu, by uwypuklić 
zmianę charakteru tej funkcji.

Jan Ciechanowski analizie poddał życie i działalność Generała ostatniej nadziei, 
czyli Władysława Sikorskiego, publicysty, liberała, demokraty, zwolennika rządów 
parlamentarnych, […] człowieka gotowego na gry polityczne i kompromisy (s. 167). 
Czytelnik poznaje kolejno jego edukację, funkcje w Legionach i rządzie Włady-
sława Grabskiego, spory z Piłsudskim skoncentrowane wokół organizacji naczel-
nych władz wojskowych, po śmierci Marszałka – udział w koalicji antysanacyjnych 
stronnictw i ugrupowań, frankofilizm, wreszcie udział w patowej sytuacji polsko-
-sowieckiej, na którą – niestety – Polacy nie mieli żadnego wpływu po napaści 
Niemiec hitlerowskich na Rosję. Nadmienić należy, że tekst ten jest przedrukiem 
z „Zeszytów Historycznych” z 1980 roku, nr 51.

Adam Czesław Dobroński sportretował postać Edwarda Szczepanika – ostat-
niego premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, który według autora 
jest postacią słabo spopularyzowaną, pozostającą w cieniu innych działaczy emigra-
cyjnych (s. 183), porównując jego biografię z życiorysem Ryszarda Kaczorowskie-
go. Adam Sudoł, biograf Szczepanika, przedstawił go jako człowieka renesansu, 
wspaniałego, skromnego, ale skutecznego polityka, człowieka otwartego, głęboko 
związanego z ruchem harcerskim przed wojną oraz na emigracji, w czasie wojny 
doświadczonego przez zsyłkę na „nieludzką ziemię”, który przeszedł szlak bojowy 
z Armią gen. Andersa, doktora nauk ekonomicznych, wykładowcę Polish Univer-
sity College. Propagował postawę służebności wobec Kraju, wspomagał niezależ-
ne ośrodki wydawnicze drugiego obiegu, następnie działania „Solidarności”. Adam 
Dobroński omówił także dokumentację prac rządu oraz dokumenty z gabinetu 
premiera Szczepanika, które znajdują się w zasobach Instytutu Polskiego i Muzeum 
gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.

Osobie Edwarda Szczepanika poświęcono także artykuł Magdaleny Biedrzyń-
skiej-Sudoł i Adama Sudoła pt. Wkład rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie 
do procesu podtrzymywania i utrwalania tożsamości narodowej Polaków na obczyź-
nie na przykładzie gabinetu premiera Edwarda Szczepanika (wybrane problemy).

Inny w charakterze jest tekst Michaela Fleminga, historyka angielskiego, który 
w artykule Stosunki polsko-brytyjskie a sprawa granic Polski: nierówność, nadzie-
ja i pragmatyzm rozważa kwestię granic powojennej Polski i jej wpływ na stosun-
ki między rządem brytyjskim a rządem polskim na uchodźstwie podczas II wojny 
światowej i kilka lat po jej zakończeniu oraz reakcji Stanisława Grabskiego i Stani-
sława Mikołajczyka na poglądy Brytyjczyków. Artykuł oparty jest na źródłach pol-
skich, brytyjskich i amerykańskich i to jego zaleta. Polskiego czytelnika razić może 
jednak określenie „radziecki” zamiast „sowiecki”, które nie jest tożsame.

Z kolei Arkady Żegocki próbował odpowiedzieć na pytanie: Polskie władze 
na uchodźstwie: symbol czy realna siła? Refleksje autora obejmują okres od 1939 
do 1990 roku, poszukując osadzenia tożsamości Polaków w ciągłości naszych dzie-

RECENZjA KSIążKI POD RED . HALINY TABORSKIEj



282

jów. Z ubolewaniem konstatuje, że po 1989 roku Polska w stanowczo zbyt małym 
stopniu nawiązała do dorobku emigracji. Nie wykorzystano tych aktywów, tego po-
tencjału, który wyróżniał polską zbiorowość na tle innych państw komunistycznych, 
a do których należała liczna, zorganizowana diaspora polityczna przechowująca cią-
głość konstytucyjną, ale także kulturową i świadomościową (s. 276–277). Autor za-
uważył, że nie zainteresowano się także uchodźczym dorobkiem instytucjonalnym, 
stowarzyszeniowym, naukowym, społecznym i innym. Nie wykorzystano także 
chęci pomocy konkretnych ludzi.

Publikację wieńczą abstrakty w języku angielskim, informacje o autorach oraz 
indeks osobowy.

Polecić ją można politologom, medioznawcom, socjologom, historykom, a tak-
że wszystkim tym, którzy są zainteresowani historią współczesną oraz zawiłymi lo-
sami polskich tułaczy wojennych, późniejszych emigrantów.

jolanta Chwastyk-Kowalczyk
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Jesienią 2013 roku ukazała się publikacja Reginy Wasiak-Taylor pt. Ojczyzna li-
teratura. O środowisku skupionym wokół Związku Pisarzy na Obczyźnie, wyda-

na – jak czytamy w kolofonie – jako ostatnia pozycja działającej w Londynie w la-
tach 1949–2011 Oficyny Poetów i Malarzy w 2013 roku. Wydrukowano ją w firmie 
Jana Kapanowskiego, POLPRINT, złożono czcionką 11 i 13 pkt. Garamond, od-
bito na papierze Conqueror High White Laid 100 g, w nakładzie 500 egzempla-
rzy. Dwukolorową okładkę projektu Joanny Ciechanowskiej oprawiono w karton 
Conqueror Contour High White 300 g. Książka jest sygnowana rozpoznawalnym 
sygnetem-rozetką Oficyny Poetów i Malarzy. Dlaczego te wszystkie informacje są 
równie ważne, jak zawartość merytoryczna książki? Ponieważ mamy do czynienia 
z wydawnictwem bibliofilskim, wieńczącym niestrudzone dzieło i zamysł malarki 
i poetki Krystyny oraz Czesława – poety, Bednarczyków. Nie można omówić książ-
ki Reginy Wasiak-Taylor bez kontekstu historycznego.

Pomimo niesprzyjających warunków w Wielkiej Brytanii od czasów II woj-
ny światowej lub od końca lat 40. XX wieku poza firmami wydawniczymi, ta-
kimi jak: M. I. Kolin (Londyn, 1939–1943, przejęta przez „Orbis” w 1944 roku, 
działa do dziś), Książnica Polska (The Polish Library) Jadwigi Harasowskiej (Glas-
gow, 1940–1948, przejęta przez londyńską Alma Book Company, działała do 1953 
roku), Składnica Księgarska (Polish Book Depot) Anny Laskowskiej (Edynburg, 
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1942–1946), Caldra House (1944–nadal), „Gryf ” (Londyn, 1946–1976), Katolicki 
Ośrodek Wydawniczy „Veritas” (Londyn, 1947–1987), Wydawnictwo „Taurus Ltd.” 
Bohdana Olgierda Jeżewskiewgo (Londyn, 1947–1980), Polish Book House B. Świ-
derskiego (Londyn, 1949–1969), Polska Fundacja Kulturalna (Londyn, 1950–na-
dal), Polonia Book Fund Ltd. (Londyn, 1959–nadal), „Odnowa” (Londyn, 1963–
1980) istniały i działały artystyczne oficyny drukarskie, skupiające się na twórczej 
pracy typograficznej, wydawaniu bibliofilskich publikacji. Należały do nich: „Ga-
berbocchus Press” Franciszki i Stefana Themersonów (1948–1979), Wydawnictwo 
Polskie „Tern” Rybitwa Book Co. Tadeusza Rybotyckiego (Londyn, 1948–1980), 
pracownia Stanisława Gliwy (1952–1980), Oficyna Poetów i Malarzy (Poets’ and 
Painters’ Press) Czesława i Krystyny Bednarczyków (1949–1991/1992).

W latach 1949–1950 polski rynek wydawniczy w Zjednoczonym Królestwie od-
notował gwałtowny spadek produkcji tytułów. I w takich warunkach małżeństwo 
Bednarczyków w swojej Drukarni pod Mostem, mającej siedzibę pod arkadami 
mostu Waterloo w Londynie (146 Bridge Arch, Sutton Walk, London, S. E., 1 – tuż 
obok pracowni Feliksa Topolskiego), wydało około 1000 pozycji poetyckich i pro-
zatorskich, do których okładki i ilustracje przygotowywali artyści polscy mieszka-
jący w Londynie: zaprzyjaźniony z nimi Feliks Topolski, Zygmunt Turkiewicz, Ma-
rian Kościałkowski, profesor Marian Bohusz-Szyszko, Jan Lebenstein, Franciszka 
Themerson, Aleksander Werner, Danuta Laskowska, Krystyna Herling-Grudziń-
ska i inni. Twórcą charakterystycznego, rozpoznawalnego sygnetu-rozetki Oficy-
ny Poetów i Malarzy był, związany z wydawnictwem od początku jego istnienia 
(przedwcześnie zmarły w wieku 60 lat w 1973 roku), Zygmunt Turkiewicz – autor 
wielu znakomitych okładek oraz układów graficznych. Z czasem Bednarczykowie 
wyposażyli swoją drukarnię w linotypy i prasy automatyczne, zatrudnili drukarzy.

Według pierwotnego zamysłu, wydawnictwo to miało być tworem przypomi-
nającym działania XIX-wiecznych prerafaelitów angielskich, czyli tworzyć gru-
pę plastyków, poetów i pisarzy, osobiście uczestniczących w procesie edytorskim: 
od dostarczenia tekstów, poprzez ich składanie, odbijanie do ilustrowania (trak-
towanego jako samodzielną sztukę). Literat i artysta mieli w jednym dziele „prze-
mawiać do odbiorcy własnym zakresem treści i własnymi środkami wyrazu”. 
Po nieudanej próbie stworzenia bractwa, ale przy współpracy polskich artystów 
plastyków, Bednarczykowie sami realizowali swoje pomysły wydawnicze, mając 
początkowo do dyspozycji tylko małą pedałową maszynę drukarską kupioną z woj-
skowego demobilu. Według opinii pisarza Czesława Dobka: „Oficyna Poetów i Ma-
larzy patronowała wszystkim niekonformistom emigracyjnym”.

Regina Wasiak-Taylor od 1998 roku pełni funkcję sekretarza Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie w Londynie. Ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Opolu, później pracowała jako dziennikarka radiowa. Do Wiel-
kiej Brytanii przyjechała tuż przed wybuchem stanu wojennego w Polsce i została, 
pisząc artykuły do prasy emigracyjnej. Należy do mijającego świata wielkich spo-
łeczników, działających dla dobra wspólnego na wielu płaszczyznach. Do ZPPnO 
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wprowadził ją Józef Garliński, który był pod wrażeniem jej zapału do pracy i dzia-
łania na rzecz środowiska. Regina Wasiak-Taylor organizuje spotkania literackie 
– obecnie w Ognisku Polskim, koncerty, występy baletowe. Od wielu lat redaguje 
„Pamiętnik Literacki” afiliowany przez ZPPnO (od 1984). W 2011 roku ukazała się 
w Londynie także jej publikacja zatytułowana Dzieje Nagrody Literackiej Związ-
ku Pisarzy Polskich na Obczyźnie 1951–2011, w pięknym opracowaniu graficznym 
Danuty Laskowskiej-Osieckiej. Autorka zna londyńskie polskie środowisko emi-
gracyjne, przyjaźniła się również z małżeństwem Bednarczyków. Naturalną koleją 
rzeczy jest przygotowywana przez nią rozprawa doktorska na temat ich legendarnej 
oficyny wydawniczej pod kierunkiem naukowym Jolanty Chwastyk-Kowalczyk.

Przez osiem lat materiały pokazane przez autorkę ówczesnemu prezesowi ZPP-
nO Józefowi Garlińskiemu czekały na opracowanie redakcyjne. Zgodę na ich wy-
danie w Oficynie Poetów i Malarzy wyraziła Krystyna Bednarczyk, która – nieste-
ty – zmarła w kwietniu 2011 roku, nie doczekawszy ostatniej publikacji wydanej 
przez swoją oficynę. Zamysłem Krystyny Bednarczykowej było wydać tę książkę 
na ręcznej maszynie „Adanie”, wybrała papier, ulubiony krój czcionki – Garamond, 
kilkanaście rysunków i grafik, określiła nakład. Ale w 2005 roku została Prezesem 
ZPPnO, pochłonęły ją sprawy organizacyjne, potem przyszła choroba. Dwa lata 
po jej śmierci Regina Wasiak-Taylor odkurzyła teczkę z zebranym materiałem 
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i postanowiła z zachowaniem sugestii Bednarczykowej wydać książkę. Skorzystała 
z pomocy drukarza Jana Kapanowskiego, któremu Krystyna Bednarczyk powie-
rzała w ostatnich latach przygotowywane przez siebie z rzadka bibliofilskie wydania 
książek polskich i angielskich (Przedmowa, s. 9).

Na publikację złożyły się szkice i rozmowy głównie z polskimi literatami, żyją-
cymi na emigracji, których Autorka znała osobiście, poza Sergiuszem Piaseckim, 
ale także z uczonymi, wydawcami, bibliotekarzami (Zbigniew Jagodziński), auto-
rami tekstów piosenek (Ref-Ren, czyli Feliks Konarski), artystami estradowymi 
(Włada Majewska), fotografikami (Juliusz Englert), jak również prezentacja waż-
nych instytucji emigracyjnych – Oficyna Poetów i Malarzy. Wiele z nich ukazało 
się w londyńskich pismach – „Pamiętniku Literackim”, „Tygodniu Polskim”, zostały 
wygłoszone lub wykorzystane w programach teatralnych. Jednak Autorka odświe-
żyła je, przeredagowała, uzupełniła, względnie napisała od nowa. Dziewicze były 
tylko eseje o Stanisławie Balińskim, Jerzym Pietrkiewiczu czy rozmowy z przyja-
cielem Bolesławem Taborskim i z Rosmary Hunt. Jak zwierza się Regina Wasiak-
-Taylor: Przez 30 lat życia poza krajem każdy z poruszonych tutaj tematów, przera-
białam wielokrotnie. O ulubionej Oficynie Poetów i Malarzy pisałam kilkadziesiąt 
razy. Ze swoimi bohaterami na ogół się nie rozstaję, dopisuję do tematów znanych 
kolejne rozdziały. Przykładem tej metody są dwa teksty o Irenie Bączkowskiej – arty-
kuł i wywiad (s. 10).

Mmateriał ułożony jest chronologicznie według dat ich opublikowania lub po-
wstania. Podzielony został na dwie części: Szkice i Wywiady. Poznajemy barwne 
sylwetki polskiego świata najszerzej pojętej kultury uchodźców, żyjących poza kra-
jem. Wielu z nich pozostanie już tylko w naszej pamięci: Irena Zabłocka-Bączkow-
ska, Stanisław Gliwa, Zdzisław Jagodziński, Józef Garliński, Alicja Iwańska, Jerzy 
Kulczycki, Bolesław Taborski, Marta Reszczyńska-Stypińska, Zbigniew Zaniewicki. 
Postaciami centralnymi tego opracowania są laureaci rozmaitych nagród przyzna-
wanych przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie: Stanisław Baliński, Florian 
Śmieja, Marian Hemar, Krzysztof Głuchowski, Mieczysław Paszkiewicz, Zbigniew 
S. Siemaszko, Aleksandra Ziółkowska-Bohem.

Ważną częścią tej publikacji jest Nota biograficzna, która może uchodzić za naj-
bardziej aktualną bazę danych na temat polskiego życia literacko-naukowego w Wiel-
kiej Brytanii.

Książka urzeka klimatem, dowcipem, serdeczną uwagą interlokutorów lub Au-
torki, przytaczane są anegdoty, perypetie bohaterów, mało znane fakty, drobiazgi, 
szczegóły, które składają się na holistyczne puzzle polskiej kultury na obczyźnie. 
Napisana znakomitą, barwną polszczyzną, w której trudno doszukać się tak wie-
lu lat życia poza Polską. Nie dziwię się Władysławowi Bartoszewskiemu, który ser-
decznie gratulował Autorce tej publikacji, sama jestem pod wrażeniem. Już dawno 
nie zdarzyło mi się czytać książki, którą mogłabym z tak czystym sumieniem pole-
cić wszystkim humanistom bez względu na specjalizację oraz osobom zaintereso-
wanym po prostu nietuzinkowym światem naszej kultury na obczyźnie.

jolanta Chwastyk-Kowalczyk
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W 2013 roku w Warszawie w serii „Monografie z Dziejów Oświaty” (t. XLIII) 
ukazała się książka Witolda Jana Chmielewskiego zatytułowana Przygotowa-

nie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941–1948, opublikowana przez Ofi-
cynę Wydawniczą ASPRA-JR. Wydawcą jest Instytut Historii Nauki Polskiej Aka-
demii Nauk.

Autor przeprowadził kwerendę w kraju: w Archiwum Akt Nowych, Archiwum 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Archiwum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocła-
wiu, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Archiwum Zarządu Główne-
go Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wykorzystał także materiały znajdujące się 
w Londynie: z Archiwum Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą oraz 
z Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego. Pomocne okazały się także Bi-
blioteki: PAU i PAN w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Wojska Pol-
skiego. Dodatkowym źródłem do badań były artykuły zamieszczane w londyńskich 
„Wiadomościach Nauczycielskich” z lat 40. XX wieku, roczniki „Nauki Polskiej 
na Obczyźnie” wydawane przez Polskie Towarzystwo Naukowe w Londynie.

Bogata bibliografia druków zwartych, artykułów naukowych, pomocniczych 
źródeł informacyjnych i innych przekonuje o kompetencji autora, którego polem 
badawczym jest kształcenie nauczycieli, historia administracji szkolnej, rozwój 
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szkolnictwa polskiego na obczyźnie w czasie II wojny światowej, dzieje nauki oraz 
działalność katolickich placówek oświatowo-wychowawczych w okresie powojen-
nym. Przekrój naukowych zainteresowań Witolda J. Chmielewskiego odnajdujemy 
we wcześniejszych publikacjach, tj.: Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji 
szkolnictwa (1944–1956), Warszawa, 2006, Edukacja nauczycieli szkół podstawo-
wych po drugiej wojnie światowej, Warszawa, 2007, Polska administracja szkolna 
w latach 1944–1950, Piotrków Trybunalski, 2010, wyd. 2 – 2013; jako współre-
daktora: Myśl i praktyka pedagogiczna, Piotrków Trybunalski, 2008, Pożegnanie 
ze szkołą. Spojrzenie wstecz nauczyciela emeryta, Piotrków Trybunalski, 2012.

Witold J. Chmielewski w swym najnowszym opracowaniu podjął kwestie przy-
gotowania polskich kadr oświatowych na uchodźstwie w czasie wojny – od 1941 
roku do okresu tuż powojennego – do 1948 roku dla potrzeb uchodźstwa i kraju. 
Zaznaczyć należy, że problemy edukacyjne dla polskiego rządu na obczyźnie, a tak-
że dla zwierzchnictwa Polskich Sił Zbrojnych były ważne. Wysiłki polskiej diaspory 
na wojennej tułaczce, a także decydentów politycznych skierowane były w omawia-
nym przez autora okresie ku wykształceniu jak największej liczby Polaków, by mo-
gli się w ten sposób przysłużyć odbudowie zniszczonej wojną ojczyźnie, by nieśli 
postęp cywilizacyjny i najnowsze osiągnięcia myśli technicznej swojemu krajowi. 
Dotyczyło to wszystkich Polaków rozrzuconych po świecie, zarówno w Związku 
Sowieckim, w Zachodniej Europie (dipisi), Azji, na Bliskim i Środkowym Wscho-
dzie oraz w obu Amerykach.

Witold J. Chmielewski opisał z punktu widzenia kształcenia i dokształcania kadr 
pedagogicznych funkcjonowanie organów zależnych od polskiego rządu w Londy-
nie, takich jak: Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych, Ministerstwo Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego, Tymczasowy Komitet Skarbu dla spraw Polskich 
i Komitet dla spraw Oświaty Polaków w Wielkiej Brytanii. Wykazał także wspoma-
gającą rolę Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, Ministerstwa Spraw Wojskowych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura 
Prac Administracyjnych, Ministerstwa Odbudowy Administracji Publicznej oraz 
wszelkich instytucji, którym podlegało szkolnictwo zawodowe. Nadmienić należy 
także, że to z Wielkiej Brytanii głównie pochodziły przygotowane kadry nauczy-
cielskie skierowane do wojskowych obozów polskich dzieci i młodzieży w Afryce, 
Nowej Zelandii, Meksyku, Indiach, na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Szczegól-
nego przeszkolenia informacyjnego w zakresie politycznym, a także oświatowym 
wymagali odcięci od wiedzy na temat aktualnych wydarzeń oraz osiągnięć nauko-
wych i innych, nauczyciele ewakuowani z Sowietów wraz z Armią gen. Andersa.

Autor omawiane zagadnienia usystematyzował w układzie chronologiczno-pro-
blemowym, co wydaje się w pełni uzasadnione, ponieważ trafnie obrazuje dynami-
kę rozwoju polskiego szkolnictwa i oświaty w latach 1941–1948. Publikacja zosta-
ła podzielona na 12 części. Rozdział pierwszy – Ważniejsze inicjatywy w dziedzinie 
kultury, oświaty i szkolnictwa wyższego na uchodźstwie – eksponuje powstanie in-
stytucji i organizacji zajmujących się tymi zagadnieniami na uchodźstwie. Należą 
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do nich: utworzone we Francji – Uniwersytet Polski za Granicą (dzisiejsze PUNO 
w Londynie), Gimnazjum i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida, po upadku 
Francji i ewakuacji do Wielkiej Brytanii przemianowane na Gimnazjum i Liceum 
im. Juliusza Słowackiego, Fundusz Kultury Narodowej; w Szwajcarii – obozy uni-
wersyteckie w Winterthur, pod Fryburgiem zorganizowane dla internowanych 
żołnierzy; w Wielkiej Brytanii – powyższe urzędy funkcjonujące przy rządzie RP 
w Londynie; działalność wydawnicza skierowana na potrzeby oświatowe; rozwój 
szkolnictwa wyższego; Komisja Książki zajmująca się rekonstrukcją i tworzeniem 
zniszczonych bibliotek, wyposażaniem szkół w pomoce naukowe, podręczniki, re-
windykacją dóbr kultury oraz aparatury naukowej zagrabionej przez okupantów; 
międzynarodowe konferencje nauczycielskie; wreszcie udział polskich nauczycie-
li w pracach międzynarodowych i brytyjskich organizacji społecznych, oświatowych 
i nauczycielskich (s. 37).

Część druga zatytułowana Postulaty polskiej organizacji nauczycielskiej w Wiel-
kiej Brytanii w sprawie edukacji nauczycieli omawia rejestrację nauczycieli w 1941 
roku (70 nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących, 158 nauczycieli szkół po-
wszechnych), zjazdy organizacyjne i szkoleniowe Zrzeszenia Nauczycieli Polaków 
w Wielkiej Brytanii, konferencje metodyczne, kwestie doskonalenia kwalifikacji, 
programy nauczania, tworzenie planów rekonstrukcji oświaty w wyzwolonej oj-
czyźnie. Nie mniej istotne wątki zostały podjęte w rozdziale trzecim – Korzysta-

RECENZjA KSIążKI WITOLDA jANA CHMIELEWSKIEGO



290

nie z doświadczeń szkolnictwa brytyjskiego. Autor wykazał, że od samego początku 
pobytu Polaków na Wyspach Brytyjskich nasi rodacy zapoznawali się z systemem, 
formami i metodami pracy szkolnictwa tego kraju, a najlepsze wzorce starali się za-
adoptować do polskich struktur oświatowych, by usprawnić funkcjonowanie pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach Polski po wyzwoleniu. Temu celowi 
służyły opracowania sporządzone w trakcie badań finansowanych dzięki stypen-
diom polskiego rządu, a także wydawanie tłumaczonych na język polski najnow-
szych osiągnięć myśli pedagogicznej i psychologicznej na świecie. Część czwarta 
– Pierwsze kursy nauczycielskie – pokazuje współpracę szkockich placówek zwią-
zanych z oświatą z polskimi odpowiednikami przy organizowaniu kursów dla pol-
skich nauczycieli, skoszarowanych w wojsku, oraz w nawiązaniu kontaktów między 
nauczycielami polskimi przebywającymi na terenie Wielkiej Brytanii. Działania te 
miały na celu uaktualnienie wiedzy pedagogicznej oraz pobudzenie potrzeby sa-
mokształcenia. Rozdział piąty pt. Postulaty Komisji Organizacji Szkolnictwa w Pol-
sce w Okresie Przejściowym w dziedzinie kształcenia kadr oświatowych wyraźnie ar-
tykułuje wysiłek Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych zmierzający do przygotowania 
spójnego systemu edukacji kadr oświatowych w wolnej Polsce (s. 71).

Część opracowania poświęconego Studium Pedagogicznemu w Edynburgu 
uświadamia naturalny proces uruchomienia przez Polaków instytucji kształcącej 
nauczycieli na uchodźstwie na poziomie przedwojennego pedagogium, a następnie 
przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Edynburgu – Studium Pedago-
gicznego (1943). By nie drażnić władz brytyjskich i nie eskalować konfliktów we-
wnętrznych w rządzie polskim, kształcenie na poziomie wyższym nazwano Kur-
sem Pedagogicznym. Trzeci rok studiów był realizowany tylko w języku angielskim 
i według programu przewidzianego na Uniwersytecie Edynburskim.

Rozdział analizujący Kwestię podwyższania kwalifikacji zawodowych na uchodź-
stwie ujawnia skalę konieczności kształcenia i dokształcania dorosłych urlopowa-
nych z wojska oraz na kursach o charakterze cywilnym na terenie jednostek woj-
skowych w latach 1943–1944. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
polskich tułaczy wojennych poczesne miejsce zajmowały różne formy edukacji na-
uczycieli (s. 86). Przykładowo: Kurs informacyjny (tzw. „odświeżający”) dla nauczy-
cieli przybyłych ze Związku Sowieckiego i Polaków, byłych jeńców, pochodzących 
z armii niemieckiej; Kurs dla instruktorów szkół technicznych; Kurs pedagogiczny 
dla nauczycieli szkół zawodowych; Wyższy Kurs Nauczycielski w Edynburgu; Kurs 
dla nauczycieli szkół technicznych; Kurs instruktorów oświaty pozaszkolnej w Re-
ading; Kurs dla kierowników szkół dla Prus Wschodnich w Edynburgu; Liceum 
Pedagogiczne w Edynburgu; Kurs dla instruktorów szkół rolniczych.

Kursy specjalistyczne dla administracji szkolnej, pracowników kulturalno-oświa-
towych i nauczycieli języka angielskiego prowadzone od 1943 roku – to ciąg dalszy 
zmagań realizujących przygotowanie kadr oświatowych w Zjednoczonym Króle-
stwie na potrzeby wolnej Ojczyzny, w tym do pracy na terenach zachodnich i pół-
nocnych, zwłaszcza Prus Wschodnich. Przewidywano, że przeszkoleni nauczycie-
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le szkół średnich i powszechnych stanowić będą forpocztę polskiej administracji. 
W przygotowaniu planów powojennych zadbano o to, by polskich uczniów nie 
uczyli nauczyciele niemieccy. Specjalne kursy zorganizowano także dla Angielek 
i Szkotek, głównie żon Polaków, by po wojnie uczyły w Polsce w szkołach średnich 
języka angielskiego. Równie interesująca była inicjatywa zorganizowania kursu ję-
zyka polskiego dla nauczycieli szwajcarskich, którzy pragnęli włączyć się w odbu-
dowę szkolnictwa po wojnie w Polskim Obozie Licealnym w Wetzikon w Szwajca-
rii w 1942 roku.

W kolejnej partii swojej publikacji autor zaprezentował także Problematykę 
przygotowania kadr oświatowych w świetle exposé ministra Zygmunta Kaczyńskie-
go w jego programowym przemówieniu, wygłoszonym na posiedzeniu Rady Naro-
dowej Rzeczypospolitej Polski 17 lutego 1944 roku. Godny podkreślenia jest fakt, 
że przedstawiciel władzy za najważniejszy element wszystkich etapów kształcenia 
uznał „dobrego nauczyciela”. Ściśle łączy się z tą partią część poświęcona Kształce-
niu nauczycieli poza Wielką Brytanią, w szczególności na Bliskim Wschodzie, w In-
diach, Afryce, Meksyku, Nowej Zelandii i na Antypodach – podległych władzom 
oświatowym w Londynie.

Odmienne warunki Edukacji nauczycieli w Wielkiej Brytanii w latach 1945–
1948 wymusiła sytuacja polityczna oraz cofnięcie uznania rządowi polskiemu 
na uchodźstwie po zakończeniu II wojny światowej. Dzięki determinacji działaczy 
oświatowych Specjalny Kurs Nauczycielski odbył się, jednak potencjał ich absol-
wentów nie został wykorzystany po powrocie do Kraju. Idee kształcenia kadr pe-
dagogicznych przejął Polski Uniwersytet na Obczyźnie, uruchamiając w 1959 roku 
dwuletni Kurs Pedagogiczny.

Nie wykorzystano także po wojnie w Polsce pieczołowicie przygotowanego pla-
nu Edukacji kadr pedagogicznych w pracach Komisji Odbudowy Szkolnictwa i Refor-
my Ustroju Szkolnego.

Książkę wieńczy zwięzłe Zakończenie, streszczenia w języku angielskim i nie-
mieckim, bogata, choć niepełna, będąca wyborem autora Bibliografia, interesujące 
Aneksy (17) oraz Indeks nazwisk.

Reasumując, Witold J. Chmielewski swoimi badaniami nad przygotowaniem 
kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941–1948 wykazał, że inspiracją 
dla naszych władz były wzorce zachodnie, zwłaszcza brytyjskie, oparte na dorobku 
cywilizacji łacińskiej (s. 143). Układ jałtański nie pozwolił przenieść tych pomysłów 
na funkcjonowanie polskiej oświaty w kraju rządzonym przez komunistów, a także 
realnie zaistnieć w oficjalnym systemie nauczycieli wykształconych na obczyźnie. 
Książkę polecam wszystkim, którzy interesują się dziejami Polaków w czasie II woj-
ny światowej i tuż po jej zakończeniu. Uważam, że jest niezbędnym kompendium 
wiedzy dla pedagogów, dziennikarzy, socjologów, historyków, politologów.

RECENZjA KSIążKI WITOLDA jANA CHMIELEWSKIEGO
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SprawOzdanie z MiędzynarOdOwej 
kOnferencji naukOwej „SzkOLnictwO 

pOLSkie w aMeryce półnOcnej, aMeryce 
pOłudniOwej i w auStraLii”

12 i 13 kwietnia 2014 roku Polski Uniwersytet na Obczyźnie, we współpracy 
z Uniwersytetem Jagiellońskim, zorganizował międzynarodową konferen-

cję naukową „Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej 
i w Australii”.

Czwarta z kolei Konferencja Kwietniowa Polskiego Uniwersytetu na Obczyź-
nie, dedykowana jest – jak co roku – pamięci ostatniego prezydenta na uchodź-
stwie Ryszarda Kaczorowskiego. Tegoroczna konferencja poświęcona była za-
gadnieniom szkolnictwa polskiego w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej 
i w Australii. Zasadniczym celem konferencji jest wymiana doświadczeń nauko-
wych w dziedzinie szkolnictwa polskiego poza granicami kraju, jak również for-
mułowania nowych propozycji metodologicznych, analizy procesów edukacyjnych 
w szkolnictwie polskim i na świecie. Wysoki poziom wykładów gwarantowały zna-
ne autorytety naukowe w Polsce i na świecie.

W konferencji udział wzięli: prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet 
Jagielloński, Kraków (przewodniczący konferencji), prof. dr hab. Halina Taborska, 
wiceprzewodnicząca, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, senator Barbara Borys-Da-
mięcka, o. prof. dr Antoni Herkulan Wróbel OFM, Argentyna, o. Olaf Kazimierz 
Bochniak OFMBer, Argentyna, ks. Ryszard Taraszka, Polska Misja Katolicka, An-
glia, prof. dr hab. Witold Chmielewski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kiel-
ce, prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 
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Kielce, prof. Tom Urbaniak, Cape Breton University, Kanada, mgr Marianna Ła-
cek, Australia, dr hab. Ewa Lipińska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, mgr Jadwi-
ga Kowalska, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała rektor Polskiego Uniwersytetu 
na Obczyźnie prof. dr hab. Halina Taborska. Na wstępie przywitała gości przyby-
łych z kraju i z zagranicy oraz podkreśliła, że konferencja jest trzecią z cyklu spo-
tkań naukowych poświęconych szkolnictwu polskiemu poza granicami Rzeczypo-
spolitej po roku 1918. Dodała, że spotkanie stanowi ważny komponent obszernego 
programu badawczego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, który poświęcony 
jest „Szkolnictwu polskiemu poza granicami Rzeczypospolitej po roku 1918”. Jej 
współorganizatorem, podobnie jak w latach ubiegłych, jest Uniwersytet Jagielloń-
ski, który reprezentował prof. Bogdan Szlachta, dziekan Wydziału Studiów Między-
narodowych i Politycznych, pełnomocnik rektora do spraw kontaktów z PUNO. 

Pierwszym prelegentem, który rozpoczął obrady, był przewodniczący konferen-
cji, znany i ceniony autorytet światowy prof. dr hab. Władysław Miodunka – profe-
sor na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, od prawie 40 lat specja-
lizujący się w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego i drugiego, który wygłosił 
referat na temat „Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej i Południowej. Podo-
bieństwa i różnice”.

Kolejnym prelegentem był o. prof. dr. Herkulan Antoni Wróbel z Argentyny, 
który zaprezentował temat „Szkolnictwo polskie w Argentynie w latach 1900–
2014”. Ukazał początki szkolnictwa polskiego w Argentynie, począwszy od Mi-
siones, gdzie zaczęła się masowa emigracja od 1897 roku. W referacie na uwagę 
zasługuje udział dzieci i młodzieży w uroczystościach organizowanych z okazji ty-
siąclecia chrztu Polski.

Trzeci z kolei prelegent, o. Olaf Kazimierz Bochniak z Argentyny, zaprezento-
wał wykład na temat „Nauka języka polskiego na terenie Brazylii. Rys historyczny. 
Wspomnienia misjonarza”.

Kolejnym mówcą na konferencji był prof. dr hab. Witold Chmielewski, który 
zaprezentował temat „Szkolnictwo polskie w Santa Rosa w czasie II wojny świato-
wej”. W swym wystąpieniu podkreślił, że wraz z wojskiem pod dowództwem gen. 
Władysława Andersa ewakuowano ze Związku Sowieckiego od marca do września 
1942 roku ponad 40 tys. ludności cywilnej. Została ona rozmieszczona na Środko-
wym i Bliskim Wschodzie w Indiach, Afryce, Meksyku, Nowej Zelandii i Wielkiej 
Brytanii. W Meksyku polskich uchodźców ulokowano w osiedlu Santa Rosa. Opie-
kę nad społecznością polską sprawowała delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki 
społecznej rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii.

Ze względu na nieobecność kilku prelegentów w części drugiej referat za dr Jo-
lantę Tatarę wygłosiła doktorantka PUNO mgr Żaneta Steffek – tytuł wystąpienia 
„Oświata polska poza granicami Rzeczypospolitej – stan i perspektywy nauczania 
przedmiotów ojczystych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”. Kolejną 
prelegentką, która nie mogła uczestniczyć w konferencji, była prof. dr hab. Doro-
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ta Praszałowicz. W jej imieniu referat wygłosiła dr hab. Ewa Lipińska z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Zaprezentowała temat „Żeńskie zakony religijne i ich rola 
w polonijnym systemie szkolnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki”. Za kolej-
nego nieobecnego uczestnika, prof. dr. hab. Rafała Stobieckiego, odczyt wygłosił 
mgr Wojciech Klas, doktorant PUNO – tytuł wystąpienia „Polski Instytut Nauko-
wy w Nowym Jorku jako organizator polskiego życia naukowego na obczyźnie”. 
Za dr Joannę Pyłat wystąpiła jej córka, studentka medycyny Katarzyna Pyłat, która 
zaprezentowała temat „Filia PUNO w Chicago”.

Po przerwie kolejny interesujący referat wygłosiła prof. UJK dr hab. Jolanta 
Chwastyk-Kowalczyk. Ukazywał on łamy polskiej prasy uchodźczej jako forum 
opisywania zjawisk służących manifestacji oraz propagowaniu polskiego dorob-
ku naukowego i kulturalnego w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie (np. Dni 
Kopernikowskich w 1943 roku z okazji 400. rocznicy śmierci uczonego), jak rów-
nież podtrzymaniu szkolnictwa polskiego, utrzymaniu języka polskiego w szkołach 
i na uniwersytetach. Omówiła powstanie oraz funkcjonowanie naukowych placó-
wek polonijnych, takich jak Naukowy Instytut Polski, Fundacja Kościuszkowska, 
Polski Instytut Sztuki i Nauki, Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, 
Instytut Polski w Chicago. Autorka omówiła skandal związany z katedrą polską 
na Uniwersytecie Columbia i dymisją prof. Arthura P. Colemana, który niestru-
dzenie zachęcał młodzież amerykańską i polsko-amerykańską do nauki języka pol-
skiego i poznawania kultury polskiej oraz towarzyszące temu protesty Polonii prze-
ciwko przyjęciu przez władze Uniwersytetu dotacji od reżymu komunistycznego 
w Warszawie.

Ostatnim prelegentem pierwszego dnia konferencji, który wzbudził bardzo 
duże zainteresowanie oraz dyskusję, był prof. Tom Urbaniak z Kanady. Zwrócił 
uwagę na problem utrzymania polskości w małych społecznościach lokalnych oraz 
na braki kadrowe, z którymi boryka się społeczność polonijna w Kanadzie. Tytuł 
wystąpienia: „Linguistic and cultural revitalisation in a small, longstanding Polonia 
Community. Lessons for Advocates and Educators”.

Podsumowaniem pierwszego dnia konferencji była dyskusja panelowa, którą 
poprowadził prof. dr hab. Władysław Miodunka. Jej celem było omówienie pro-
blematyki szkolnictwa polskiego poza granicami kraju. W panelu udział wzięli: 
o. prof. Antoni Herkulan Wróbel OFM, o. Olaf Kazimierz Bochniak OFMBer, 
ks. Ryszard Taraszka, prof. dr hab. Witold Chmielewski, prof. dr hab. Jolanta Chwa-
styk-Kowalczyk, prof. Tom Urbaniak. Dyskutanci zwrócili uwagę na problemy 
związane z kultywowaniem polskości poza granicami kraju, szczególnie w tych czę-
ściach globu, gdzie nie ma napływu nowej emigracji. Próbowano znaleźć również 
rozwiązania zaistniałego problemu, jak również podkreślono konieczność współ-
pracy między Polakami zamieszkałymi w różnych częściach świata.

Drugi dzień konferencji miał charakter bardziej kameralny, dwa swoje refera-
ty zaprezentowała mgr Marianna Łacek z Australii, w których przedstawiła „Ogól-
ną charakterystykę szkolnictwa polskiego w Australii” oraz „Rolę nauczyciela 
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w kształtowaniu motywacji uczniów sobotnich szkół języka polskiego”. Prelegentka 
podkreśliła rolę motywacji jako jednego z podstawowych aspektów nauczania ję-
zyka polskiego szczególnie poza granicami kraju. Swoim entuzjazmem oczarowa-
ła wszystkich uczestników konferencji i otrzymała bardzo wysokie noty w ocenie 
uczestników konferencji.

Kolejną prelegentką, która zwróciła uwagę na problemy z zachowaniem kultury 
i języka polskiego poza granicami kraju była dr hab. Ewa Lipińska, adiunkt w Cen-
trum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawi-
ła referat na temat: „Jak zachować polskość w Australii – czy to możliwe?” Podkre-
śliła trudność, jaką niesie ze sobą zachowanie polskości, którą potęguje oddalenie 
od Polski. W referacie skupiła się na młodym pokoleniu imigrantów i zarysowała 
ich problemy adaptacyjne, które nakładają się na fazy cyklu rozwojowego. Nakre-
śliła zagadnienie zmiany statusu języka ojczystego na emigracji, a następnie omó-
wiła czynniki, które pomagają zachować polskość na antypodach.

Ostatnią prelegentką na Konferencji Kwietniowej była mgr Jagoda Kowalska, 
która omówiła „Szkolnictwo polskie poza granicami RP w świetle materiałów ar-
chiwalnych”. Celem wystąpienia była próba podsumowania problematyki dotyczą-
cej polskiego szkolnictwa, rozwijającego się na terenie Ameryki Północnej, Połu-
dniowej oraz w Australii – w oparciu o materiały archiwalne. Odtworzenie historii 
tego zagadnienia jest możliwe tylko dzięki pozostawionej dokumentacji i relacjom 
ustnym. Zabezpieczenie tych śladów o bezcennym znaczeniu historycznym jest 
niezwykle ważne. To swoiste przedłużenie pamięci o ludziach i wydarzeniach oraz 
przekazanie jej przyszłym pokoleniom, a także istotne świadectwo historii polskiej 
diaspory, rozrzuconej po całym świecie, która dla utrzymania polskości uczyniła 
tak wiele.

Obrady konferencji zakończyła krótka debata z udziałem wszystkich uczestni-
ków konferencji, dotycząca dzisiejszego stanu szkolnictwa na świecie. Uroczystego 
zamknięcia konferencji dokonała prof. dr hab. Halina Taborska, która przy oka-
zji podziękowała sponsorom: Ambasadzie RP w Londynie, Edycie Nowosielskiej, 
Polword Ltd., Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, M. B. Grabowski 
Fund, Polonia Aid Fundation Trust, Polskiemu Ośrodkowi Społeczno-Kulturalne-
mu, Zjednoczeniu Polek w Wielkiej Brytanii oraz patronom medialnym: „Dzienni-
kowi Polskiemu”, Polskiemu Radiu Londyn, Londynkowi.net, Patriot24.net.

Kończąc, jeszcze raz przypomnieć należy o konieczności wymiany doświad-
czeń naukowych pomiędzy Polonią rozsianą po całym świecie z ośrodkami w kraju 
i o potrzebie kontynuacji projektu „Szkolnictwa polskiego poza granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej od 1918 roku”.
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