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K A TO LIC Y ZM N IE JEST
PERMANENTNĄ REWOLUCJĄ

Radykalizm i rewolucyjność, to dwa
pojęcia sobie pokrewne. Radykalizm jest
sposobem myślenia, rewolucyjność spo
sobem postępowania. Oba wynikają z te
go samego pnia psychicznego, z buntu
przeciwko istniejącemu złu, z buntu niezadawalającęgo się obmyślaniem daleko
siężnych planów, mających kiedyś od
mienić rzeczywistość, lecz żądającego nie
cierpliwie natychmiastowych środków za
radczych. Niecierpliwość i porywczość w
obliczu zła jest bezsprzecznie postawą
młodości, jest ddwodem, że silną wiarą
w potęgę dobra nie zachwiały jeszcze ży
ciowe rozczarowania. Z tego też powodu
rewolucyjność i postawa radykalna spo
tyka się często ze strony starych i zmę
czonych soeptyków z zarzutem, że to po
rywanie się z motyką na słońce, że nie
modna już dziś „Oda do młodości“ . N i
czyim, zapałem nie przebuduje się świa
ta, gdzie obok dobra musi być też i zło.
Należy szukać dobra, lecz tam, 'gdzie go
nie ma, wybierać mniejsze zło. Oto tw ie r
dzenie ludzi zmęczonych, kapitulujących
z góry przed samym faktem istnienia zła.
W epoce dzisiejszej tak dalece skom
plikowanej piętrzącymi się konfliktam i i
namiętnościami problem, czy należy za
jąć postawę walki, czy zniechęcenia i apatii, staje przed oczyma każdego m y
ślącego człowieka. Jeśli zaś zająć posta
wę walki, to czy trwać w niej bez wzglę
du na konsekwencje, gdzie jest granica
między radykalizmem zasad, a fanaty
zmem doktrynerstwa?
' __ _
.
Żyjemy dziś w epoce, historycznego
przełomu. Dobiega końca okres, rozpo
częty odkryciem Ameryki, pierwszym
startem Europy na podbój nieznanego je
szcze świata. Okres ten dał malutkiemu
kontynentowi europejskiemu rozkwit k u l
tury, wszelkich bogactw materialnych, a
światu całemu rozprzestrzenienie się zdo
byczy. cywilizacyjnych europejskich. Dziś
kończy się kolonialne władztwo Europy
nad światem. Rozpoczyna się okras nowy,
w którym narody innych kontynentów
zrównane w prawach z narodami euro
pejskimi, kroczą ku nowej organizacji
świata. Emancypowanie się ludów pod
bitych spod władztwa Europy dało w re
zultacie przede wsżystkim odcięcie źró
deł niezliczonych a łatwych bogactw,
którym i karmiła się Europa w ciągu wie
ków. W atmosferze konfliktów i sprzecz
ności, powstałych w zbiedniałym świecie,
ścierają się ze sobą prądy ideowe, które
mają przesądzić, w jakim kierunku poto
czą się dalsze losy ludzkości. Kto będzie
budował przyszłą epokę i jaka ona bę
dzie? Czy w walce o panowanie Dobra
posuniemy się naprzód, czy cofniemy się
wstecz?
v.
Wtłoczonym w krąg codziennych tru 
dności, uginającym się pod ciężarem nie
pokoju o losy własnego narodu, trudno
jest wziąć czynny udział w walce o przy
szłą epokę. Jednak od niej zależą też i
losy naszego narodu.
Stąd konieczność
powiększenia naszego wkładu w. pracę
nad budowaniem zrębów nowej epoki.
Właśnie to poczucie, że żyjemy na prze
łomie,' że od postawy tak narodów, jak
i jednostek zależy bardziej niż kiedykol
wiek los ludzkości, narzuca radykalizm
rozwiązań, rewolucyjność postępowania.
Katolicyzm ma dziś za sobą tysiąclet
nie istnienie. Posiada więc nie tylko swą
nadprzyrodzoną moc wewnętrzną, lecz
posiada też spadek, myśli, pracy i wysiłku
ludzi, których wartość wewnętrzna była
i jest niezaprzeczalną. Fakt wiełowieko-

wości katolicyzmu świadczy, że nauka
jego oparta jest na trwałych podstawach,
regulujących poprzez wieki ewolucję we
wnętrzną ludzkości. Katolicyzm więc nie
był i nie jest permanentną rewolucją,
przeciwnie jest czynnikiem permanent
nej ewolucji- Nie jest on źródłem wiel
kich dziejowych zawieruch, nie jest tym
czynnikiem, który w pewnych momen,
tach niespodziewanie cofał, czy niespo
dziewanie posuwał naprzód rozwój ludz
kości. Poprzez wszystkie burze, poprzez
niespodziewane załamywania się lin ii roz
wojowych ludzkości wskazywał oin stale
właściwy kierunek i cel ostateczny tak
jednostkom, jak i społeczeństwu. B ył dro
gowskazem.
W imię właśnie tego dalekowzrocznego
przewodnictwa, katolicyzm w pewnych okresach wpływał nawet hamująco na
dziejowe procesy rewolucyjne, studził,
‘rozpalone namiętności.
K A TO LIC Y ZM A POSTAWA W A L K I

Jeśli więc piszemy i mówimy o radykaliźmie katolickim, jeżeli wspominamy
o rewolucji i zrozumieniu spirytualistycz
nym, to trzeba sprecyzować dokładnie, co
mamy na myśli. Odrzucamy tu z góry
nomenklaturę polityczną, która swą tre
ścią daje pokrycie dla współczesnych me
tod walki. Rewolucja może być istotnie
pojęta jako gwałt, jako krwawy porachu
nek buntujących się, jako odwet i w y
życie się nagromadzonych nienawiści.
Odrzucamy takie pojęcie. Jakkolwiek si
ła i polityka to dwa pojęcia ze sobą ściśle
zespolone, to jednak w naszym pojęciu

i siła i polityka muszą stać na usługach
dobra, którego treść etyka katolicka okre
śla najściślej. Radykalizm może być uważany za jednostronność, fanatyzm, szu
kanie rozwiązań niezgodnych z nakazami
umiaru i rozwagi To też odrzucamy.
Trzymamy się ściśle podanego na wstę
pie określenia, stwierdzając, że radyka
lizm i rewolucyjność, to sposób myślenia
i postępowania dążący do bezpośredniej
w alki z dostrzeganym złem, w alki jed
nak zgodnej z zasadami chrześcijaństwa.
Cofnijmy się wstecz i stwierdźmy, że
postawa ta nie była obca katolicyzmowi
B y li w ramach Kościoła wielcy rewolu
cjoniści, b y li ludzie, były idee, które w
pewnych okresach
rewolucjonizowały
katolików, otwierały przed nim i nowe
horyzonty, wskazywały nowe zadania. W
okresach wielkich przełomów, gdy bla
dło oblicze. Kościoła, pojawiały się wiel
kie postacie, które swą pracą, myślą, czy
czynem rewolucjonizowały życie katolic
kie.
Jeśli katolicyzm bowiem przedsta
wia sobą ciągłość i niezmienność nauki
Chrystusowej, to katolicy w pewnych okresach lepiej, albo, gorzej -wypełniali
przykazania, zachodziła więc konieczność
dokonywania nielada wysiłków dla na
prowadzania ich na właściwą drogę.
Rewolucyjny ruch kluniacki, który roz_
począł walkę w X wieku o odnowienie
zmaterializowanego życia zakonnego. Wy
danie walki w tym czasie nie tylko oby
czajom zakonnym, ale wszelkim nalecia
łościom pogańskim w uroczystościach re
ligijnych, _zamknięcie :kościołów przed

rozpowszechnionymi w tym czasie ucz
tami i zabawami ludowymi, narażenie się
na gniew, zgorszenie, na bunty i na wy
śmianie — to było rewolucyjne.
Wszczęcie w alki przez papieża Grzego
rza Hildebrenda z władzą cesarską o pra
wo inwestytury, o uniezależnienie władzy
duchownej od władzy świeckiej, było kro
kiem rewolucyjnym. Niezależnie bowiem
od akcentów teoretycznych, które ta wal
ka wykazywała, trzeba pamiętać, że w
tym-czasie cesarstwo reprezentowało te
zę, że jeśli władza papieża pochodzi od
św. Piotra, to władza cesarska od samego.
Boga. Cesarz też wprowadzał papieży na
tron.
Radykałem był św. Tomasz z Akwinu,
gdy powiedział „Oportet, u t omnes par
tem aliąuam habebant in principatu“,
gdyż tym samym stwierdzał moralne pra
wo wszystkich do udziału we władzy, ła
miąc zasadę klasy wybranej i k rw i szla
chetnej.
W innym zupełnie zakresie rewolucji
dokonał Franciszek z Asyżu, gdy bosy,
w łachmanach stawił się przed papieżem,
by dać świadectwo przeciw przeintelektualizowanemu i zmaterializowanemu ży
ciu ówczesnemu.
O ile więc katolicyzm nie b ył nigdy
prądem o charakterze rewolucyjnym, o
tyle katolicy w pewnych okresach mu
sieli być rewolucjonistami, by swe zada.
nia móc wykonać.

Przeżywamy dziś znów okres, w któ
rym potrzebne jest napięcie rewolucyj
nych zrywów. Chodzi o zerwanie z bier
X .
nością, z gnuśnością, z postawą, wynika
jącą z chęci obrony własnej życiowej wy
gody, z dążnością do wypełniania obo
Samej mądrości własnymi środkami wiązków przy minimum wysiłków i po
zdobyć nie możemy, gdyż jest darem da święcenia.
nym z góry. Żeby móc ten dar otrzymać,
Nie ma i nie może być mowy o rewolu
trzeba odpowiadać pewnym koniecznym cjonizowaniu katolicyzmu.
Chodzi dziś
wa run kem: Trzeba mieć specjalne uspo
jednak o zrewolucjonizowanie katolików,
sobienie, które pozwala nam zrozumieć,
że jeszcze tej mądrości nie posiadamy. 0 wydobycie z nich maksymalnej energii
To usposobienie to pokora i trwanie w 1 skłonienia ich do integralnego, bezkom-.
prawdzie, która jest podstawą mądrości. promisowego stosowania w życiu zasad
Mądrość nie jest tym samym, co chy- katolickich. Tak samo w życiu osobistym,
trość i podstęp, które powstają ze zła i
jak w życiu społecznym.
słabości, „albowiem w złośliwą duszę nie
wnijidzie mądrość, ani nie będzie mieszkać
WIĘCEJ KATOLIKÓÓW
w ciele grzechom poddanym... Duch bo
USPOŁECZNIONYCH
wiem mądrości jest dobrotliwy... i tałwo
W
okresie
średniowiecznym rewolucyj
spostrzegają ją ci, którzy ją m iłują“ . (Ks.
Mądr.). Miłość jest nieodstępną towarzy ność katolicka zwracała się przeważnie
szką prawdziwej mądrości i przez nią ty l ku problematyce wewnętrznych stosun
ków w Kościele. Na tym polu walczono
ko wiedzie droga do'jej posiadania.
My katolicy,
będąc
wyznawcami i o reformy. Ten stan rzeczy był wówczas
świadkami Chrystusa, mamy większy o- zrozumiały, gdy jedynym motorem, poru
bowiązek niż inni do osiągnięcia mądro szającym rozwój społeczny, była właśnie
ści. Wiedząc, jakie jest jej źródło i gdzie wewnętrzna struktura katolicyzmu. Nie
wolno
zapominać, że obowiązki katoli
trzeba jej szukać, mamy ułatwioną dro
ków powiększyły się obecnie stokrotnie
gą, trzymamy klucz w ręku.
w porównaniu z czasami św. Franciszka,
Nie zaniechajmy środków, którym i są:
miłość, pokora i modlitwa. Nie obawiajmy czy Grzeorza V II. Powiększyły się nie
tylko dlatego, że przeciwnicy są dzisiaj sil
się poświęcić wielu trudów na je j zdo
bywanie, bo owo-cem jej jest szczęście i niejisi i bardziej 'zdecydowani na wszyst
wartość jej przewyższa wszystko: „A ni ko, lecz też i dlatego, że zagadnienia
do piej przyrównać drogiego kamienia, współczesne są znacznie bardziej skom
plikowane, niż były wówczas. Po prostu
gdyż wszystko złoto do niej przyrównane,
powiększyła się znacznie odpowiedzial
jest odrobiną piasku, a jako błoto będzie
ność świeckich katolików, odpowiedzial
poczytane srebro obok niej... I żadnego
Bóg nie miłuje, j-emo .tego. który z mą ność społeczna.
Począwszy od połowy X IX wieku pro
drością przebywa. Jest on-a bowiem ślicz
niejsza od słońca i przewyższa wszelki po blemy społeczne narastają do rzędu naj
rządek gwiazd, a światłości przyrównana, ważniejszych, decydujących o całokształ
przed nią ma pierwszeństwo; po niej bo
cie współczesnego życia i sposobu myśle
wiem następuje noc, ale mądrości nie
nia.
Narastają nierówności społeczne,
zwycięża złość“ . (Ks. Mądr.).
dysproporcje,
konflikty. Mimo nawoływań
Katarzyna Woźniakowska

Zesłanie Ducha Świętego
Chrystus wstępując do nieba, powie
dział: „Weźmiecie moc Ducha świętego,
który przyjdzie na was“ . Spełniła się ta
obietnica i oto wśród wielkiego szumu
jakby nadchodzącego wiatru, nad każdym
z zebranych apostołów ukazał się język
ognisty i napełnieni zostali Duchem Świę
tym. Duch Święty udzielił im swoich da
rów, czyniąc ich zdolnymi i godnymi
świadkami Chrystusa.
I. dar Ducha św. — Mądrość

Napewno niema na świecie takiego czło
wieka, któryby chciał być głupim. Ludzie
normalni dążą do mądrości. Cała trudność
leży w tym, że często nie możemy znaleźć
do niej klucza, albo nie wiemy, gdzie jej
szukać; a czasem, mamy o niej jakieś złe,
nieprawdziwe pojęcie i przechodząc obok
mądrości, nie umiemy jej poznać.
Zanim powstało słowo „filozofia“ , lu 
dzie zastanawiali się już nad mądrością.
Różnymi drogami szły ich myśli, docho
dzili do bliższych, lub dalszych prawdzie
wniosków.
Wspólny im wszystkim jest
zachwyt nad pięknem mądrości.
Dobrze jest uświadomić sobie, że, mą
drość nie leży w żadnej teorii naukowej,
czy społecznej, że nie jest-ukryta w -taje
mnicy bomby atomowej, ani nie polega
na rożumi-eniu skomplikowanych działań
matematycznych.
Źródłem mądrości jest Bóg i Jego mu
simy szukać, żeby mądrość otrzymać. Bo
„głupi są wszyscy ludzie, w których nie
ma znajomości Boga i z tych dóbr, które
widzą, nie mogli poznać tego, który jest,
ani z rozważania dzieł nie rozpoznali
Twórcy“. (Ks. Mądr.). Na nic wszystkie
koncepcje filozoficzne, jeżeli nie dojdą do
Boga, pierwszej przyczyny wszystkiego.
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światłych i dalekowzrocznych papieży,
mimo przykładu twórców ruchu chary,
tatywnego, ja k Brata Alberta, czy Qzanama, którzy w ydali walkę krzywdzie
społecznej, problemy społeczne nie zna
lazły u większości oświeconych katolików
dostatecznego zrozumienia. Praca chary
tatywna była tylko paliatywem, który
wprawdzie zaspakajał sumienia wielu,
była jednak kroplą w morzu potrzeb, a
w żadnym wypadku nie atakowała źródeł
zła. To też nic dziwnego, że inicjatywa
w alki o reformę społeczną została w yrw a
na z rąk katolików, chcących działać pół
środkam i Skutki tego przejęcia inicja
tyw y widzimy w dzisiejszej rzeczywisto
ści, w której rozwiązując wiele proble
mów społecznych, nie rozwiązuje się jed
nak zasadniczego — w a lki ze złem.
Dziś problem uspołecznienia narasta do
rzędu problemów najbardziej zasadni
czych.
Wobec straszliwego przewrotu,
który dokonał się w latach 1914 — 1945,
cały świat stoi przed zagadnieniem już
nie odbudowania, ale wybudowania no
wego porządku tak politycznego, ja k i
społecznego. Siłą światopoglądu katolic
kiego jest to, że podochodzi do zagadnień
społecznych nie kierowany nienawiścią,
żądzą odwetu za minione krzywdy, lecz
w imię prawdziwego człowieczeństwa,
świadomego swych pozadoczesnych ce
lów ostatecznych. Siłą katolicyzmu jest to,
że buduje życie nie na frazesach progra
mowych, lecz na treści wewnętrznych
wartości osobowości ludzkiej.
Czy można więc przeciwstawiać dwa
różne zadania katolicyzmu — rozwój we
wnętrzny człowieka i uspołecznienie? Czy
raczej uspołecznienie nie jest funkcją i
miarą zarazem rozwoju wewnętrznego.
Normy moralne katolicyzmu są ściśle
określone i niezmienne. Normy społeczne
stale ewolucjują, tak ja k warunki współ
życia. Im życie staje się trudniejsze, tym
większej odwagi wymaga przeniesienie
konsekwentne na język społeczny przy
kazań moralności jednostkowej. Bardziej
niż kiedykolwiek trzeba się teraz na tę
odwagę zdobyć.
Asceza i życie kontemplacyjne nie stra
ciło dziś w najmniejszej mierze swych
wartości dla duszy ludzkiej, lecz o ile
łatw iej dziś uciec do samotni, niż reali
zować integralnie przykazania
Boskie
wśród szarpanego sprzecznościami spo
łeczeństwa!
CHODZI W IĘC O CZYŃ

Nie wystarcza dziś twierdzić, że niektó
re próby reform społecznych, których re
alizację widzimy—są błędne. Trzeba zdo
być się na odwagę szukania własnych
rozwiązań, zgodnych z potrzebą chw ili i
treścią katolicyzmu.
Trzeba chcieć je
znaleźć i wprowadzić w życie. Nie w y
starczy stwierdzić, że pozbawione dosta
tecznie mocnych fundamentów moralnych
dążności do naprawy istniejących fa ł
szów społecznych mogłyby doprowadzić
do swoistego nihilizm u i do ideologii nisz
czenia.
Nie wystarczy twierdzić, że narzuca się
nam obowiązek „kontr-pary“ przez bro
nienie samej zasady ładu społecznego
przed manią reformizmu.
Te wszystkie, słuszne zresztą twierdze
nia, nie przyczynią się w najmniejszym
stopniu do zmiany stanu istniejącego, je 
śli nie wykażemy, że potrafimy tworzyć
pozytywnie nowy chrześcijański ład spo
łeczny, a nie tylko tęsknić za ogólniko
wym ideałem, lub za starymi i jakże nie
chrześcijańskimi wzorami.
Należy tu też odróżnić zadania przypa
dające duchownej i świeckiej części Ko
ścioła Katolickiego. Jeśli bowiem zada
niem części duchownej jest budowanie
Królestwa Bożego poprzez wśrtości duszy
ludzkiej, o tyle obowiązkiem świeckich
jest też pozytywny wkład pracy w budo
wanie zewnętrznej, społecznej struktury
ludzkości.
Wobec istotnie trudnych zadań, które
przypadają katolikom na odcinku spo
łecznym — rodzi się u niektórych tenden
cja, by zamknąwszy się w sobie i w swych
wewnętrznych problemach — uciec od
życia społecznego.
Pewnie, że życie doczesne.
marność
nad marnościami, jednak minął wiek, w
którym wolno było żyć wyłącznie sobą i
swymi wewnętrznymi problemami. Dziś
probieżem świętości staje się coraz to
bardziej uspołecznienie.
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Katolikom grozi w chw ili obecnej za
poznanie wielostronnego
personalizmu
przez zapadnięcie w skrajny, egocentrycz
ny indywidualizm.
Fakty przemawiają groźnie!
Na odcinku życia religijnego można za
obserwować odbiegnięcie od litu rg ii zbio
rowej, od wspólnej modlitwy kapłana i
wiernych, ku indywidualnym przeżyciom
religijnym każdego z obecnych.
Trzeba
tylko zaobserwować tętno niedzielnych
nabożeństw. Nie docenia się wartości zbio
rowych praktyk religijnych, zespołowych
rekolekcyj, pielgrzymek.
Na odcinku społecznym — wyrasta gro
źba kompletnej atrofii' pojęcia wspólnoty
katolików. Dobitnym tego przejawem jest
ujawniająca się niechęć do zrzeszania się,
brak inicjatywy katolickiej w zakresie
tworzenia własnych organizacyj kulturo,

wyeh, wychowawczych, samopomocowych.
Trzeba spojrzeć krytycznym okiem na
życie przeciętnej parafii, szczególnie w
mieście, by się przekanać, że zamiast być
wspólnotą
katolików
współżyjących,
współdziałających, staje się ona tylko urzędem metrykalnym.
Jakże mało jest
katolików, którzy znaj?, swoich probosz
czów!
Tym wszystkim objawom, które są n i
czym innym, jak objawami zmęczenia i
słabości ducha, trzeba wydać zdecydowa
ną walkę. Trzeba przeorać pojęcia i su
mienia. W tym widzimy główną fajeść
radykalizmu i rewolucyjnego zrywu ka
tolickiego.
. Nadchodzi czas wielkiej w alki o przy
szłość katolicyzmu.
Trzeba sobie jasno
postawić pytanie, czy iny wszyscy jesteś
my gotowi do wzięcia w niej czynnego u-

działu. Nie wolno bowiem zasłaniać się
ufnością w nadprzyrodzone siły Kościoła.
Trzeba dbać o Jego stan posiadania. Mie
rzy się on zaś nie tylko statystyką w y
znawców, lecz też i to główną treścią ży
cia codziennego. Na tym odcinku wpływ
myśli chrześcijańskiej nie może się
zmniejszać.
Zwycięstwo w warunkach dzisiejszych
osiągnąć można, tylko przez zgranie ze
sobą działania na dwóch płaszczyznach:
pracy nad pogłębianiem i doskonaleniem
życia wewnętrznego, z pracą nad konse
kwentnym, radykalnym wprowadzaniem
w życie zasad katolickich w życiu spo
łecznym. Nie ma bowiem dziś pełnej mo
ralności katolickiej tam, gdzie niem a peł
nego uspołecznienia.
Wojciech Kętrzyński

Eugeniusz Paukszta

Rok na Ziemiach Odzyskanych <
*>
z a g a d n i e n i a gospodar cze
Pełne włączenie ziem zachodnich w or
ganizm macierzysty uzależnione jest w
równej mierze od należytego uregulo
wania kwestii naredowościowo-politycznych, ja k i od konsekwentnego progra
mu gospodarczego.
Do realizacji programu gospodarczego
potrzebny jest potencjał ludzki. Wysie
dlenie Niemców zmniejszy ten potencjał
w znacznym stopniu, bowiem ani lud
ność autochtoniczna polska ani dotych
czasowi osiedleńcy zapotrzebowania rąk
roboczych na zachodzie nie wypełniają
nawet w 50 procentach. Osadnictwo na
ziemiach zachodnich pozostaje nadal pro
blemem otwartymj niezwykłej doniosłoś
ci. Rozwiązywany jest on przez kierowa
nie na tereny odzyskane repatriantów z
zachodu, a głównie z za Bugu.
Na pierwszy plan wysuwa się w obec
nej porze wiosennej sprawa rolnictwa.
Olbrzymie tereny ziemi, zdewastowane
wojną, bez budynków, względnie ze zni
szczonymi a głównie rozszabrowanymi
do ostatnich granic goispodarstwami, bez
odpowiedniej ilości koni i bydła, ze sta
nowczo za małym zasobem w ykw alifiko
wanej obsługi traktorowej, uprawiane
przez rolników przyzwyczajonych do od
miennych systemów uprawy i innej ja 
kości z i e m i ■ sprawę tę w ikłają ogro
mnie.
Siew jesienny zawiódł w dużej mierze,
ja k i źle zorganizowany był sprzęt plo
nów w ubiegłym roku.. Trudno jest jed
nak potępiać za to wyłącznie czynniki
odpowiedzialne, choć bezwzględnie, wiele
rzeczy mogłoby zostać zorganizowanych
o wiele lepiej i sprawniej. Istota zagad
nienia kryła się w nieustabilizowanych
jeszcze warunkach życia na zachodzie,
w trudnościach technicznych; z jakim i
zetknęli się repatrianci i t. p. Przede
wszystkim zaś brak było ludzi, zbyt ma
łej ilości koni nie mogły na większą ska
lę zastąpić traktory, bo otrzymaliśmy je
dopiero w czasie zimy i otrzymujemy
nadal. Repatriant czy osadnik z terenów
Polski Centralnej nie mógł w pełni wło
żyć swego wysiłku w prace siewne, ab
sorbowały go bowiem nader życiowe
sprawy zorganizowania jakiego takiego
bytu na nowej placówce. W dodatku, gdy
odnośnie władze nie nazbyt kwapiły się mu
z pomocą.'
Tam, gdzie istnieją większe skupiska
ludności autochtonicznej polskiej, ja k np.
w opołskiem czy w Warmii, pustych, ugorem stojących przestrzeni się nie spo
tykało. Podobnie, gdzie uprawiała jesz
cze rolę w jesieni ludność niemiecka.
Jednym zaś z zasadniczych błędów pierw
szej fazy wysiedlania było to, że przy
opróżnianiu pewnych powiatów (szcze
gólnie pogranicznych) ■ nie skierowano
tam odrazu na wakujące gospodarki osadników polskich. Tak np. w okolicach
Zgorzelca czy Lwówka wiele działek,
pozostawionych samopas, zostało wysza
browanych, a rola stanęła odłogiem. Od
niedawna dopiero starają się organa w y
siedleńcze o przestrzeganie . systemu na
tychmiastowego przejmowania przez rol
ników polskich gospodarstw poniemiec
kich. Podobnie wyglądały sprawy w mia
stach i podobnie uległy poprawie.
Jesteśmy dziś w trakcie ostatnich prac
wiosennych w rolnictwie. Siew zbóż ja 
rych jest ukończony. Wyników oficjal
nych jak dotąd jeszcze nie ogłoszono.

Przypuszczać należy, że naogół wiosenna
akcja siewna, nasz w ielki egzamin przed
konferencją pokojową, przedstawia się
dosyć pomyślnie. Zasadniczą pomocą by
ły tu traktory z darów UNRR-owskich.
Ale trzeba też stwierdzić, że na poszcze
gólnych odcinkach niektórych rejonów
ziem zachodnich pozostanie sporo ro li
nieobsianej: roli, która w tym roku nie
tylko nic nie da, ale wymagać będzie po
ważnych wkładów na przyszłość.
Gdyby w yniki, siewu wiosennego były
nawet najbardziej dodatnie, nie należy
się powodować zbytnim optymizmem co
do romiaru zbiorów. Rola ziem zachod
nich wymaga specjalnej kultywacji, nie
znane^ jeszcze ludziom nowo-osiadlym.
Tymczasem brak jest nawozów tak na
turalnych jak sztucznych. Ilość obornika
jest znikoma, co wypływa z małego po
głowia żywego inwentarza, o nawozach
zaś sztucznych można jedynie narazie
marzyć.
W dziedzinie - przemysłu, a więc mowa
tu głównie o Śląsku Dolnym, będącym po
części obiektem zachłannych apetytów
czeskich, sytuacja przedstawia się o tyle
inaczej, że wiąże się ściśle z zagadnie
niem niemieckim.
Co bowiem trzeba skonstatować bez
spornie. Przemysł ziem odzyskanych sta
nął bezmała w pełni na nogi. Pracują
wszystkie
kopalnie, produkują
omal
wszystkie huty szkła, rozwija się prze
mysł lotniczy, uruchomiono nawet zakła
dy specjalne, jak wrocławską fabrykę
wagonów, zakłady wyrobów szkieł opty
cznych, narzędzi precyzyjnych czy wodo
mierzy. Wznowienie produkcji przemy
słowej jest sukcesem olbrzymiej wagi,
zrealizowanym w warunkach wyjątkowo
trudnych. Przy obejmowaniu poszczegól
nych zakładów przez władze polskie więk
szość ich świeciła pustkami: brak było
maszyn, brak zasadniczych urządzeń, nie
rzadko budynki wymagały natychmia
stowego restaurowania.
Przemysł dzisiaj pracuje. Ale pracuje
po większej części, niestety, rękami nie
mieckimi, co w związku z wysiedlaniem
powoduje masę komplikacji. Dla zara
dzenia . złemu, fachowców niemieckich
tymczasowo zatrzymuje się do-czasu za
stąpienia ich przez element polski. Niemcy-specj aliści opuszczą Polskę w ostat
niej fazie wysiedleńczej. Gdyby środka,
tego nie zastosowano, większość zakła
dów musiałaby przerwać pracę. I tak
przykładowo — w żadnej z kopalni sto
sunek liczbowy Polaków nie jest więk
szy od Niemców, w delegaturze Minister
stwa Odbudowy na Śląsk Dolny na oko
ło 40 tysięcy robotników i pracowników
niecałe 10 procent stanowią Polacy, nie
które instytucje zatrudniają poza perso
nelem kierowniczym — wyłącznie Niem
ców. Dochodzi do takich absurdów, że
w wićlu wypadkach księgowość i inne
działy prowadzone są w dwu językach,
a nawet wyłącznie w niemieckim. Ten
ujemny stosunek procentowy dla nas
zmniejsza się powoli, ale niewspółmier
nie z ■wymogami racji państwowej.
Handel w pierwszym okresie obejmo
wania Nadodrza znalazł się w sytuacji o
tyle wygodnej, że obejmował placówki
niemieckie z pokaźnymi ilościami pozo
stałego towaru. Minusem tutaj była zbyt
nia dowolność w ocenie wartości towa
ru, przeprowadzanej przez TZP, prowa
dząca do tego, że dzięki brakowi kompe
r

tencji, albo też przy systemie łapówkar.skim — szacunek ten był częstokroć cał
kowicie niewspółmierny z cenami zasad
niczymi. I tak. jedni otrzymywali towar
po cenie bardzo niskiej, inni o wiele wyż
szej w proporcji do cen rynkowych Pol
ski centralnej.
Szkodliwym w skutkach było przydzie
lanie lokali sklepowych bez uwzględnia
nia kwalifikacyj fachowych reflektanta.
Wielu wydrwigroszów w ten sposób po
trafiło się wzbogacić na sprzedaży obję
tego towaru, a potem ulotnić się, inni zno
wuż prowadzą placówki nieudolnie, co ha
muje stabilizację stosunków w tej dzie
dzinie.
Do niedawna kupiectwo na terenach
zachodnich było „dzikie“ niezorganizowane w zrzeszeniach, a cechą charakte
rystyczną, dobitnie wskazującą na obli
cze tych kupców — była istna plaga skle
pów komisowych — legalna forma „czar
nego rynku“ .
Dopiero za śladem Jeleniej Góry, gdzie
w grudniii ub. roku powstało „Stowarzy
szenie kupców polskich“ , poszły i inne
miasta; Stowarzyszenia te, współdziała
jąc z władzami regulują stosunki w e w -:
nętrzne kupieetwa. Tak m. inn. prowadzi
się obecnie swego rodzaju weryfikację
właścicieli sklepów pod względem ich
fachowości w danym zawodzie.
Największą bolączką handlu jest trans
port. Wpływa to wydatnie na podwyż
szenie cen towaru. Zarówno ceny trans
portu, czy to koleją czy samochodami, są
o wiele za wysokie, jak też i ich dzisiej
sza częstotliwość, za mała stanowczo w
proporcji do zapotrzebowania.
Ostatnie miesiące wykazały, zarówno
w sprawach wewnętrznych kupieetwa,
jak i transportu i t. p., olbrzymią popra
wę.
Dużą jeszcze przeszkodą w normalnym
funkcjonowaniu aparatu handlowego jest
nieuregulowana dotąd sprawa przyznania
tytułów własności właścicielom sklepów.
Stwarza to niepewność jutra, stąd zaś ry 
zyko angażowania się mocniej w inwesto
wanie placówki. Sprawa uwłaszczenia
zarówno sklepów, warsztatów rzemieśl
niczych i mechanicznych, jak też gospo
darstw wiejskich, jest jedną ze spraw
najpilniejszych, przyczyni się bowiem w
znacznej mierze do likw idacji panujące
go na naszym zachodzie, z tej także racji,
poczucia tymczasowości.
Zarówno rolnictwo ja k przemysł.! han
del (nawet handel!) potrzebują masowe
go napływu elementu polskiego na za
chód. Tymczasem do niedawna zaobser
wować można było postawę rezerwową
co do osiedlania się na ziemiach odzyska
nych. Kto jechać b ył zmuszony, robił to
pod pewnym życiowym przjrmusem, ale
nie dobrowolnie. Zaobserwować się dało
tu nawet, zjawisko odwrotne — t. zw. re
emigracji wewnętrznej. .Nie mówię tu,
jasne, o szabrownikach i innych amato
rach łatwego łupu, ale o ludziach pragną
cych w początkowym okresie przybycia
swego na zachód — osiedlenia się na sta
łe.
Na podobne ustosunkowanie się do osadnictwa wpływały przede wszystkim
wyjątkowo trudne warunki życiowe, z aprowizacją i stawkami uposażeniowymi
na czele. Sprawa uposażeń przedstawiała
się i przedstawia częstokroć dziś jeszcze
fatalnie. Stawki pracy są niskie, a mimo
to sensje w wielu uigjytucjach zaległe
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nieraz były przez kilka miesięcy. Od
dłuższego czasu lansowany 50 procento
wy dodatek zachodni na okres półroczny
dopiero ostatnio jest wypłacany, a i to
jeszcze nie wszędzie. Przydziały kartko
we równały się prawie zeru. Taki Wro
cław np. przez parę miesięcy pozostawał
bez chleba. Natomiast ceny produktów
spożywczych na wolnym rynku były nie
pomiernie wysokie. Na tę zwyżkę cen,
wpływał brak dostatecznej ilości artyku
łów na miejscu, a konieczne stąd trans
portowanie ich z central poszczególnych
handlowych w centrum kraju przyczynia
ło się do nadmiernej zwyżki cen. Prze
cież były okresy, że masło nap. na Śląsku
Dolnym dobiegało 1000 zł., za kg. cukier
trzysta złotych i t. p. Przy niskich staw
kach płac naprawdę trudno było wyży
wić siebie i rodzinę przy podobnych ce
nach artykułów żywnościowych. Te sto
sunki materialne z jednej strony powo
dowały wypadki wspomnianej „ree-mi-
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gracji“ , z drugiej ostudzały zapał nowych
osiedleńców.
Nie bez znaczenia też były warunki
bezpieczeństwa. Bo rzeczywiście, w pierw
szym półroczu obejmowania władzy na
zachodzie, tereny odzyskane przedstawia
ły sobą widoki zaiste meksykańskie. A k 
cje rabunkowe
wszelkich maruderów
wojskowych, wyprawy łupieżcze rycerzy
z, pod znaku szabru — były na porządku
dziennym. N ikt nie mógł być pewnym
swego zegarka, ubrania, wszelkiego wogóle dobytku, a nawet i życia. Dzisiaj
pod tym względem sytuacja zmieniła się
nie do poznania i śmiało można zaryzy
kować twierdzenie, że w Szczecinie, Go
rzowie, Jeleniej Górze czy Wrocławiu
jest obecnie bezpieczniej niż np. w Łodzi
czy w Warszawie. Poprawa stanu bezpie
czeństwa likw iduje ten stosunek, który
odstręczał dotąd wiele jednostek od osie
dlania się w rejonie Nadodrza.
Reasumując dzisiejszy stan gospodar
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czy na ziemiach odzyskanych, skonstato
wać trzeba olbrzymi wysiłek w dzieło od
budowy, dokonany w przeciągu roku.
Coraz większą sprawność w naszych por
tach, prace nad pełnym uruchomieniem
szczecińskich urządzeń przeładunkowych,
dziesiątki i setki uruchomionych kopalni,
fabryk i pomniejszych zakładów w y
twórczych, prace prowadzące do oddania
do użytku w możliwie najbliższym czasie
szlaku Odry na całej długości (12 mo
stów na Odrze jest zerwanych i wymaga
wydobycia dla uruchomienia sprawności)
polepszenie transportu co do częstotli
wości i wygody, wydatniejsza pomoc
PURu dla nowoosiodleńców — wszystko
to są osiągnięcia konkretne, w pełni po
zytywne. Są one realną podstawą do op
tymistycznego* spojrzenia w przyszłość
ziem odzyskanych.
(Część trzecia „Zagadnienia kulturalne
i religijne“ w nast. numerze).

Tadeusz Gojcy

(K. Topornickij

O D B IC I
W pokoju naszym lustro
śliskie ja k głaz z lodu
tworzy martwym wychlustem
wypełnia się codzień.
Tak pewnie w kraju polarnym
na śniegu zorzy zarys
przystaje jak my teraz
bez czasu i wymiaru.
Od la t stoimy, od wielu,
głos już posmutniał i serce,
zdążył grób się zazielenić
i zadrzewieć język.
Ale nas jest, dla innych będzie
ten lustrzany głaz
cierpkim, wieńcem i pamięcią
bez gwiazd.

Eugeniusz Paukszta

Auzelm Górywoda

Demonstracje milczenia
Śląsk demonstrował w czasie wojny
ciągle, zbiorowo i powszechnie przeciwko
okupacji.
Zdawał sobie sprawę, że sam nie jest
w stanie przepędzić znienawidzonych okuipantów, reklamujących się jako daw
no oczekiwani zbawcy i przyjaciele. Wie
dział, że musi iść na duże ustępstwa.
Demonstranci — rzecz jasna — musie
l i liczyć się tu ze specjalnym niemiec
kim systemem terrorystycznym, który tak
był skonstruowany, by wykluczyć wszel
kie zjawiska niezgodne z twierdzeniem,
że Śląsk to odwiecznie niemiecka ziemia.
Potrzeba publicznego zaprzeczania obłudzie i głupocie okupantów była jed
nak tak wielka, że jaik wszędzie, tak i tu
stała się matką, wynalazków.
Po rzekomych prześladowaniach języ
ka niemieckiego w czasach polskich, na
stał według opinii wroga nareszcie czas
swobodnego korzystania z „ojczystego“
języka niemieckiego.
Ale rzecz dziwna!
Im dłużej trwała okupacja, tym więcej
słyszano język polski na Śląsku. Ludzie
na Śląsku, miast korzystać z „długo ocze
kiwanej wolności“, — woleli w publicz
nych miejscach milczeć lub porozumieć
się szeptem po polsku.
Wiadomo, że istniał surowy zakaz uży
wania języka polskiego. „Wer polnisch
spricht fet unser Feind“ (kto po polsku
mówi jest naszym wrogiem), głosiły afi
sze partyjne na Śląsku.
Więc ludzie m ówili po polsku w domu
a w miejscach publicznych — milczeli.
Milczeli w autobusach, tramwajach i po
ciągach, mimo, że podróżni z natury rze
czy są skłonni do rozmowy. Milczeli po
wszechnie, nawet już przed zjawieniem
się nalepek, wzywających do milczenia
—- rzekomo przed wrogiem.
Milczenie jako demonstracja znalazło
niedwuznaczne
zastosowanie
przede
wszystkim w kościołach śląskich.
Śpiew polski był również zakazany,
więc gdy w kościele grano melodie nie
mieckich pieśni, ludzie milczeli.
Ale gdy na koniec nabożeństwa zagra
no łacińską pieśń „Tantum ergo“ , wtedy
kościół huczał od wszystkich głosów,
głośniej niż za polskich czasów.
Tak było wszędzie na Śląsku. Re ta
wstrzemięźliwość kosztowała zaparcia się
tysięcznych rzesz milczków, ten tylko
pojmie, kto wie, jak bardzo lud śląski
przywiązany jest do śpiewu. Śpiew jest
dla ludu śląskiego najszerszym pomostem
prowadzącym do sztuki.
I ci ludzie milczeli w tym jednym aułu
w tygodniu, w którym byli przyzwycza
jeni naśpiewać się z całego serca. W tym
jednym miejscu, do którego nie docierała
natrętna propaganda hitlerowska. M il
czeli tydzień za tygodniem, miesiąc za
miesiącem, rok za rokiem. Milczeli w io
sną i latem, jesienią i zimą. W niedziele
i w święta. Nawet w Święto Bożego Na
rodzenia i na Wielkanoc.
Nie wszyscy wytrzym ali bez śpiewu i
nabożeństwa polskiego. Gdy grano pie
śni niemieckie o tych samych melodiach
co polskie, niektórzy śpiewali sobie tekst
polski, bez względu na nieznanych są
siadów.

W niektórych kościołach, m. in. w Słup
nej pod Mysłowicami, zdecydowano się
na wyłączny śpiew łaciński. Proboszcz
tego kościoła wystarał się o śpiewniki
łacińskie i lud tamtejszy chętnie prze
szedł na trzeci język, choć dla niego nie
zrozumiały, ' aby tylko nie śpiewać po
niemiecku i — nie milczeć. Proboszcz
zginął z rąk oprawców hitlerowskich.
Po zniesieniu granicy policyjnej pod
Mysłowicami, tłum y Ślązaków zaczęły
odwiedzać kościół w Niwce, gdzie można
było odprawiać nabożeństwa polskie. Do
piero interwencja policji i groźba, że
wszystkich wracających z kościoła w kie
runku Mysłowic wyślą do obozów pracy,
spowodowała osłabienie tych procesyj.
• Zanikał niemiecki język i na cmenta
rzach. Na śląskich cmentarzach przyjął
się za czasów okupacji ciekawy schemat
napisów nia nagrobkach. Jakieś nigdzie
niespotykane skąpstwo
słów.
Tylko
pierwsza litera imienia pochowanego i
nazwisko (w 90% polskie — jak cały
Śląsk).
Prócz tego tylko gwiazdka i pod nią
krzyżyk, a w takim samym porządku da
ty w cyfrach, oznaczające datę urodzenia
i diatę śmierci.
Poza tym nic, ani Mowa — ani słowa
niemieckiego.
Nieznośnymi były dla rodziny pocho
wanych nawet takie powszechnie używa
ne skróty niemieckich słów, jak „geb.“
(gehoren — urodzony) i „gest.“ (gestorben — zmarł).
Nagrobki te będą świadczyć długi czas,
dłużej niż „Volkslisty“ o charakterze na
rodowym Śląska. Może je jakiś statystyk
policzy ?
A ja k to było z ukłonemY
Największą „zdobyczą“ propagandową

hitlerowców, był podniesiony do „godno
ści“ urzędowego ukłonu“ , ukłon hitle
rowski, stanowczo żądany i nakazany
przez niezliczone natrętne afisze, również
urzędowego wzoru, umieszczone na naj
widoczniejszych miejscach, we wszyst
kich urzędach, sklepach, restauracjach.
Do przedziału kolejowego
ślązacy
wchodzili przeważnie bez pozdrowienia—
„ja k do chlewa“ .
Była to także demonstracja i to odważ
na, bo nigdy nie było wiadomym, kto się
znajduje między pasażerami a wchodzą
cy często m iał dowód „Volkslisty“ w kie
szeni, nakładający na niego wszystkie o_
bowiązki (ale nie prawa) niemieckie.
Czasem komuś zabrakło odwagi, by
wejść do przedziału pełnego nieznanych
ludzi, nie rzekłszy słowa. Niektórzy w
tej sytuacji ratowali się austriackim
„Griiss Gott“ , które jakoś znacznie częś
ciej wtedy na Śląsku było stosowane, niż
kiedykolwiek i które w tych okolicznoś
ciach musiało również uchodzić za de.
monstrację antyhitlerowską.
Znajomi pozdrawiali się w obecności
obcych osób w miejscach publicznych
skinieniem głowy, a jeśli to było zbyt
niebezpieczne, mrugnięciem oczu, byleby
się nie ukłonić po hitlerowsku.
Również zastanawiający jest fakt, że
w czasie wojny zanikła na Śląsku więcej
niż gdzieindziej pewna forma grzecznoś
ci vrśród podróżnych przepełnionych ko
lei, tramwajów i autobusów: N ikt nie
ustępował miejsca kobiecie lub starsze
mu mężczyźnie.
Otóż Ślązacy obawiali się, że osoba,
której odstąpią miejsce, może być Niem
ką lub Niemcem, zwłaszcza z „Reichu“ .
Dopiero, gdy się przekonali, że obawa ta
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Pociąg, staje w Tucholi. Mała stacyjka,
czysto utrzymana. K wiaty. Za budynkiem
dworcowym wyrasta ściana lasu sosno
wego.
Stoimy długo. Na bocznicach ładuje się
budulec; proste, okrągłe kloce, jakieś de
ski, progi kolejowe.
Pociągów jest kilka. Jedne idą na po
łudnie, inne na północ, do morza.
Jedziemy. Krajobraz monotonny. Ró
wnia granatowa szczeć w oddaleniu lub
zielona gęstwa, Która połyka pociąg.
Pierwsze jezioro — „Szwajcaria Kaszub
ska“ . Lustra spokojnej wody wśród lasu.
Widać zniszczenia spowodowane wojną:
zerwane szyny, przewrócone wagony, po
rzucone niewypały.
Kościerzyna. — Ładne miasteczko ota
cza podkowa jezior. Od Kościerzyny na
północ teren zaczyna się wznosić. Coraz
więcej jezior. Mijamy Wierzycę, najwyż
szy szczyt na Pomorzu Kaszubskim. Tu
taj rozpoczyna się pas zniszczeń, który
ciągnie się aż po wybrzeże. Pociski sko
siły całe połacie lasu
Sterczą drzazgi
urwanych w połowie drzew. Tu i tam
wyszczerzają się betonowe bunkry, oko
py.
Wszędzie zniszczone- działa, czołgi.
Mogiły. Na krzyżach wiszą chełmy, dużo
niemieckich.
Las coraz bardziej zni
szczony.
Ze zdziwieniem można zauważyć, że
n ik t nie stara się usunąć tych śladów
wojny. Przeciwnie; widać świeżo wycięte,
zdrowe sosny. Połamanych n ikt nie ru 
sza. Leżą jak przed rokiem kikuty, gałę
zie, zatory z pni.
Gdynia święci właśnie dzień lasu.
Transparenty propagują kulturę leśną.
W Sopocie robi się na mole przygotowa
nia do obchodu.

Jestem zaskoczony' Młode świerki na
samochodach, na platformach. Dziesiątki,
setki drzewek! Te drzewka „sadzi się“ na
molo na deskach, albo na żwirze.
Nad
tym „lasem“ znowu transparenty. Dziwne
zestawienie.
świeci słońce. Za kilka godzin, może
jeszcze nim odbędzie się obchód, zieleń
zwiędnie, zczernieje. Jakto? Czy dzień
27 kwietnia jest dniem pogromu zielo
nych młodych drzewek. Symbol? Sym
bolem mogłobji być jedno, nawet całkiem
duże drzewko, na placu, gdzie odbywa
się uroczystość.
Poco ta nieestetyczna
dla oka, trupia zieloność.
Wieczorem odbył Mę w Operze Leśnej,
w Sopocie, koncert. Muzyka, która pa
chnie żywicą i miesza się z szumem so
sen, ma w sobie dużo pierwotnego piękna:
W Oliwie są ostatnie egzaminy na ku r
sach dla leśników. Ki.kuoziesięciu mło
dych ludzi ruszy niebawem w teren, aby
szerzyć kulturę leśną Aby sadzić las i
wycinać tylko wtedy, gdy to nakazuje
fachowe wryksiztałcenie i zdrowy roz
sądek.
Na prwistych wybrzeżach i wydmach
obsuwa się ziemia wraz z całymi kępami
drzew. Rzadkie rośliny, które zawsze były
pod pieczołowitą ochroną, dzisiaj giną,
bezmyślnie tępione. Trzeba ratować lasy
i rezerwaty Pomorza, jak zresztą i całej
Polski. Ratować od pasożytów i dwunoż
nych szkodników, przed erozją powietrza
i wody.
Las jest wielkim bogactwem,
którym nie wolno szafować.
W drodze powrotnej jerzeze raz m ija
łem pojezierze. Świeża zieleń powoli za
krywała ramy i pustkowia, przeorane zni
szczeniem. Powietrza pachniało żywica.
A. Ł.

jest nieuzasadniona, do czego czasem wy
starczył jeden gest, jedno słówko, wtedy
stewaili się nagle grzecznymi.
A kto nie słyszał o głośnym, masowym,
polskim śpiewie rekrutów „niemieckich“
ze Śląska, odjeżdżających z dworca w
Katowicach? W ogóle zachowanie się Ślą
zaków w wojsku niemieckim mogoby do
starczyć niejeden przykład zbiorowej de
monstracji antyniemieckiej.
Czytałem list takiego „niemieckiego“
żołnierza, pisany w kwietniu 1943 r. w
koszarach w Stuttgardzie, w którym do
nosi, oczywiście po polsku: „Jest nas w
kampanii 200 chłopa, sami nasi. Mówimy
między sobą tylko po polsku i śpiewamy
polskie pieśni. Jedynie 2-eh udaje Niem
ców. To też, gdy odzywają się do nas po
polsku, mówimy do nich: „Nie m ów po
polsku, bo cię wyleją z wojska, lub stra
cisz robotę“ . B yli to przeważnie żołnie
rze, którzy poprzednio służyli w wojsku
polskim. To też co rano ' śpiewali polską
pieśń „Kiedy ranne wstają zorze...“ . Nie
mieccy oficerowie nie wzbraniali im na
wet tego śpiewu, bo zdawali sobie spra
wę, że i tak nie odniosłoby to skutku.
Oczywiście, że niektóre -z wymienio
nych objawów trudno byłoby w normal
nych warunkach określić mianem demon
stracji. Jednakże w warunkach bezprzy
kładnego teroru, ja k i istniał na Śląsku w
czasie okupacji niemieckiej, objawy te
mają bez wątpienia charakter demonstracyj i to niepozbawionych wielkich
niebezpieczeństw dla demonstrantów.
Może ktoś zauważyć, że demonstracją
było masowe podpisywanie przez Śląza
ków wniosków o wpis na niemiecką listę
narodowościową (uwaga, wymagająca o
tyle uzupełnienia, że wnioski takie podpi
sywali nie tylko Ślązacy, ale także inni
Polacy, pochodzący z reszty Polski, bez
względu na dzielnicę, którzy na Śląsku
pozostali w czasie okupacji).
Istnieje na to prosta odpowiedź, pod
pisywanie wniosków odbyło się pod przy
musem (jest zatem według ogólnie przy
jętych zasad prawnych nieważne).
Wspomniane natomiast demonstracje
zbiorowe, w których brały udział najszer
sze masy na Śląsku, na przestrzeni dłu
gich lat okupacji, nie bacząc na niebez
pieczeństwo — były też przymusowe. Ale
był to przymus wewnętrzny, podyktowa
ny przez opuszczone, dręczone i zbunto
wane serca.
Anzelm Górywoda

Kto wie ooś o .losie publicysty M EDAR
KOZŁOWSKIEGO,
wywiezionego
przez Niemców z Warszawy uL Barska 4
w sierpniu 1944 r. do Dachau, proszony
jest o przekazanie wiadomości do Redak
c ji „Dziś i Jutro“ .
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Kto wołał: nie!?
Czyżby czyjaś tajemna obawa rozległa
się nagle żywym głosem?

M aria Budzanowska .

ĘJ c
Po zaułkach własnej wyobraźni błąkał
się Leonardo da Vinci w poszukiwaniu
strzępków obrazów, drobnych fragmen
tów, z których powoli urastał plan cało
ści. Ze skrytek powoli dobywał przecho
wywanych starannie arkanów, wtajemni
czających w doskonałości malarskiego
kunsztu. Pogrążając się w ich bezwład
nym bogactwie z niezachwianą pewnością
dokonywał wyboru między pękami pro
stych lin ii, wystrzelających w różnych
kierunkach, wytyczonych przez kaprys
perspektywy, między załamaniami lin ii
krzywych w fałdach szat, między plama
mi barw, które trafnie dobrane stwarzają
nieoczekiwany efekt: harmonię, a odpo
wiednio na dalekich przedmiotach rozja
śnione wywołują pożądane złudzenie: głę
bię, zaś konsekwentnie porozkładane jako
cienie, światła i refleksy narzucają nie
odparte wrażenie: wypukłość. W snach na
jawie widział tłum y twarzy, wyrażających
najróżniejsze uczucia, rzesze rąk, poprzeginanych w najrozmaitszych gestach, rąk
. również wymownych, ja k twarze. A nali
zował grę muskułów, rysujących się pod
skórą, łącząc skrupulatność anatoma z
ciekawością malarza. Przerzucał fragmen
ty długo prowadzonej wiedzy. Wybrednie
sortował szczegóły. Wreszcie pomysł był
gotów. Nadał mu materialny kształt.
Ciemne tło. Dwie krawędzie sufitu w
perspektywicznym skrócie zestrzelone ku
jednemu punktowi. W głębi otwarte w ej
ście odsłaniają widok na jasne niebo. Na
pierwszym planie długi stół. Za stołem
postacie dwunastu. I jeszcze jedna po
środku.
Wieczerza.
Niegdyś zastygłe tu nieruchomo głowy
falowały w pochyleniach i zwrotach ko
łysały się ożywione ruchem ręce, ciszę
przerywały słowa, którym i zagajono ro
zmowę.
Słowa...
Postanowił oddać je w ojczystym języ
ku tłumacz. Mocował się z opornym two
rzywem, usiłując jak najwierniej wypo
wiedzieć myśl, która rwała omotujący ją
łańcuch słów i rozsadzała składnię, aż
zrezygnowany wybrał garść wyrazów i
z nich złożył całość
...Pożądaniem pożądałem pożywać tej
Paschy z wami...
Popłynęły słowa jak muzyczna fraza,
zagrały rytmem akcentów i barwami
głosek. Spokojnie ja k cisza morska. Mó
w iły o pragnieniu gorącym, jak ogień,
który zapłonął pod pokładem okrętu, ogarniętego tą ciszą.
Znieruchomiał okręt rzucony na ogrom
wód pod ogromem nieba, pośród żywio
łów zastygłych w milczeniu. Trawi go
niewidoczny pożar. Nienasycone płomie
nie rozpełzły się po jego wnętrzu.
Ich
pastwą padło już wszystko, co znalazły w
swoim więzieniu.
Ale zamiast skonać
ogień wciąż trwa, jakby się odnawiał., zże.
rając sam siebie, nieugaszony, głodny,
niszczycielski.
Płonęła wola niewygasłym pragnieniem,
aż nadeszła długo oczekiwana chwila.
Wtedy zostało wypowiedziane zwierzenie.
...Pożądaniem pożądałem pożywać tej
Paschy z wami...
Przepłynęły słowa nad głębią niedomó
wień. Przemilczały nawroty myśli, po
wracających niezmiennie w czasie samot
ności, aby rozsnuwać wciąż od nowa
wymarzony obraz: oto gromadka ukocha
nych, zebrana przy jednym stole w ra
dości dzielenia się radością, której źródłem
jest wspólne zasiadanie przy ubogiej ucz
cie. Wtedy obie ręce rozrzutne w bezkre
snej, nie pojętej hojności podadzą im...
Chleb.
A wówczas w blasku nowego zrozumie
nia ożyją wyrzeczone słowa.
...Pożądaniem pożądałem pożywać tej
Pas<4iy z wami...
Długi stół. Za stołem postacie dwuna
stu. Ciemne tło. N ie .. nie ciemne... Roz
lewa się monotonną jasnością, lśniąc me
talicznie. To nie wieczernik. To złote wnę
trze tabernaculum. Zastygło w ciszy prze
zroczyste powietrze, może nieruchome, a
może rozedrgane falami od tamtych słów.
...Pożądaniem pożądałem pożywać tej
Paschy z wami...
Jednostajnym rytmem sunie
wolno
dzień za dniem. Dzień za dniem. Łańcuch
dni, z których każde ogniwo wypełnione
jest czyimś oczekiwaniem, skrytym, Łra-
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Cisza panuje w klasztornej celi; Lekko
skrzypi przesuwane po papierze pióro,
spod którego spływają zdania, pisane pod
dyktando nawpół uświadomionego prze
czucia. Myśl skupiona na jednym najwa
żniejszym problemie wybiega ponad czas
i miejsce. Nie ma znaczenia fakt, że jest
to wiek dziewiętnasty, że zdania są pisane
w języku francuskim, że nazwisko piszą
cej brzmi: „M artin. Wszystko traci wagę
wobec tamtego otchłannego pragnienia,
które jak nienasycona przepaść oczekuje
ofiary. Oto została przygotowana uczta.
Kto weźmie w niej udział, będzie nazna
czony tajemniczym piętnem, tak niedo
strzegalnym, że nie zmieni się pod nim
ani pulsowanie k rw i w żyłach, nie odchy
lając się od swego jednostajnego rytmu,
ani bezczynność nerwów, ani nieuwaga
systematycznie rwąca pasmo myśli, stłu
mionych w końcu bezwładem senności.

wiącym, oczekiwaniem na nadejście u- towych sylwetek domów, już leży na zie
pragnionej chwili, kiedy rozmowa się roz mi. Tak.
pocznie od słów wynurzenia.
...Pożądałem...
...Pożądaniem pożądałem pożywać tej
Paschy z wami...
Skąd pochodzi ten nieustanny, jękliw y
Nieuchwytne jest powietrze, rozkoły brzęk To wiatr uderza kawałkiem bla
sane niewidzialnymi falami, ciężkie są chy o mur okaleczony, tkwiący pośród
mury — gęsta zapora. Rozbije się o nie szczątków domów, które jak trupy rozćwiartowane w gigantycznej sekcji, uka
melodyjna fraz?, i złamie na pojedyńcze
zują
anatomiczne szczegóły swej budowy:
słowa.
mięśnie postrzępione, zawisłe jak na n i
...Pożądaniem pożądałem pożywać...
ciach na żelaznych ścięgnach, pozlepiaTętni życiem hałaśliwe' miasto.
W nych tynkiem, szkielety masywnych atle
zmieszanym takcie uderzają o bruk kopy tów, utworzone z cegieł sólidnych, cięż
ta, ciężko toczą się koła, stukają setki kich, lub wysmukłych asteników — z pu
stóp. Zgrzyty, szumy, dzwonki. Czy to stych i lekkich. W iatr unosi tumany pyłu,
one głuszą echo słów, czy tylko chaos niby smugi dymu nad pogorzeliskiem.
Jaką tajemnicę skrywają milczące mu
myśli w w ir swój wciąga wsry^menie?
ry? Może ich wnętrze jak nagrana płyta
...Pożądaniem pożądałem...
utrwaliła krzyk, nabrzmiały rozpaczliwą,
Spod skrzypiącego pióra spływają zda
Wieczór zapada nad miastem.
Gdzieś nadaremną skargą?
nia.
Gęstą siecią pokryły kartkę. Zamknę
spod szafirowego nieba spływa cisza jak
...P o ż ą d a ł e m i ! !...
ły w sobie wspomnienie uczestniczenia w
miękka zasłona, która stłumi wszelki od
niezwykłych ucztach.
głos.
Nie przedrze się przez nią żaden
Nie! Nie! Nie!...
Maroi Budzanowska
dźwięk. Coraz wolniej, coraz niżej opusz
Niech nigdy nie rozbrzmiewa skarga
cza się zasłona ciszy. Dotknęła już grana tego krzyku niespełnionego pragnienia.
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Z spokój dusz

Ś. f P.
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Gaśnie dzień na zachodzie, W fiołkowych zmierzchu
płomieniach
sinieje zielona pieśń dnia.
Nad wodą w szeptach liści zaplątany w iatr
w żałosnych stygnąc szumach zawodzi smukłe pieni
Niebo jak sina wieczność nieobjętych światów
topi się w martwym stawie dogłębnie spokojne
Obłoki siwe wzbierają kłębami lśniącego w iatru —
słońca'rumiany zachód blaskiem czerwieni je poi...
— Nie hmuć się.. Choć żałośnie w iatr w gałęziach gwizda,
a ciemne niebo m ija w zmierzchającym stawie —ten obłok, który teraz pierzcha w siną mglistość
tylko zbyt ziemskich rzeczy płynność ci objawia.
Barbara Siliniewicz

Otwórz okna kochany szeroko
Patrz — jak niknie krzyż okiennych ram
Spójrz przed siebie dobrym, jasnym wzrokiem
Jestem obok. Nie jesteś sam,
Jakaś salwa. Zamarł krzyk w ruinach.
Zamarł krzyk... w ziemię wsiąkła krew.
Zamarł krzyk... Lecz pozostało echo
Tak jak nakaz. Tak jak Boży Gniew.
Żeby nie być jak kamień przy drodze,
Nieruchomy, mchem porosły głaz,
Żeby lepiej... strzelić z procy Bożej
Małą szybką kulą w tarczę gwiazd!
M aria Reszczyńska

JenuzuB em
Łuna rosła nad miastem. Ruiny spiętrzone,
jakieś drzwi—niby usta do krzyku otwarte
kikuty belek, kalekie ramiona
wyciągnięte ku niebu, sczerniałe i martwe
i ludzie... Ludzie w milczących szeregach
z tobolami idący, idący przed siebie...
— Nie oglądaj się! Zęby zaciśnij — i nie patrz!
Słupy dymu — i gruzy. I łuna na niebie...
Pod tą^łuną, w tej ciszy, huczącej pożarem
Ktoś został: pośród murów, Sczerniałych
echa twoich słów szuka w nowym Jeruzalem
i płacze... Płacze za ciebie... Nad tobą...

\

Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego,
że okres wojny 1939/45 był nie tylko okresem męczeństwa i prześladowań, ale
przyniósł wiele cennych zdobyczy w za
kresie naszego życia kulturalnego, przy
czynił się do wytworzenia swoistej po
stawy społeczeństwa i, mimo ofiar i cier
pienia, może być nazwany okresem no.
zytywnym.
Odtworzenie
fragmentów
wojennej
rzeczywistości, przedstawienie pewnych
wartościowych typów ludzkich, ujawnie
nie metod pracy i osiągnięć różnych ze
społów — w formie dokumentarnej, po
zbawionej sentymentalizmu, patosu i l i 
terackiego efekciarstwa, wydaje nam się
. szczególnie ważne nie tylko dla historii
'okresu wojennego, ale dla badań peda
gogiczno _ psychologicznych, dla pogłę
bienia wiedzy o wychowaniu i, może w
pewnym sensie — dla głębszej oceny
tamtych ludzi i zdarzeń.
Aby zachęcić wszystkich, którzy mają
na ten temat coś interesującego do po
wiedzenia, Zakład Pedagogiki I I Uniwer
sytetu Warszawskiego ogłasza konkurs
na pracę w zakresie następujących tema
tów:
r
1) Moje wspomnienia z pracy oświato
wo _ wychowawczej w latach 1939 —
1945.
2) Moje obserwacje życia ł charakte
ru młodzieży polskiej w okresie 1939 —
1945.
3) Moje przeżycia i przemiany ducho
we w okresie 1939 — 1945.
.
Prosimy wszystkich Czytelników o jak
najliczniejsze wzięcie udziału w tym
konkursie. Do wiadomości licznych „ma
terialistów“ (w sensie praktyki życiowej,
a nie światopoglądowym) podajemy, że
autorowie najlepszych prac otrzymają
nagrody, ufundowane przez Ministerstwo
Oświaty — Instytut Pamięci Narodowej
i Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Pierwsza nagroda wynosi zł. 10 tys.
Druga nagroda wynosi zł. 7 tys.
8 trzecich nagród po zł. 5 tys.
10 czwartych nagród po zł. 2 tys.
Konkurs dostępny jest dla wszystkich,
którzy brali udział w pracy oświatowowychowawcze.; w kraju, obozach, czy na
emigracji i m ieli styczność z młodzieżą.
Dla samej młodzieży szczególnie intere
sujący wydaje się lemat trzeci, ponieważ
zdajemy sobie wszyscy doskonale spra
wę, jak w ielki wpływ wywarła ostatnia
wojna na psychikę całego naszego poko
lenia. Wojna postawiła nas wobec_ szere
gu zadań i problemów, które musieliśmy
rozwiązać sami, zdekonspirowała wiele
złudzeń i ideałów i wymagała od każdego
z nas własnej postawy i określonego sta
nowiska. Nie wszyscy wyszli z tej próby
zwycięsko. Właśnie ta wojna ukazała
nam jaskrawe kontrasty — obok przeja
wów najwyższego bohaterstwa, poświęce
nia i bezinteresownej służby ideałom,
jakże często spotykaliśmy się z podłoś
cią i egoizmem, czy poprostu chęcią za
spokojenia instynktu przygody.
Na tle przeżyć wojennych i bolesnych
rozczarowań, wielu z pośród nas przeży
wa dziś wewnętrzne konflikty, czasem
niebardzo jeszcze uświadomione. Głęb
sza analiza postawy psychicznej własnej,
czy towarzyszy, tj. introspekcyjne w nik
nięcie w siebie, czy obiektywna obserwa
cja — mogą dopomóc w odnalezieniu
właściwej drogi i własnego miejsca w
powojennej rzeczywistości, która wyma
ga od nas nowych zadań, ale w oparciu
0 przeżyte doświadczenia.
Prace, opatrzone godłem, należy nadsy
łać pod adresem: Zakład Pdagogiki II,
Uniwersytet Warszawski, Krak. Przed
mieście 28. Termin konkursu upływa dn.
1 listopada 1946 r.
Redakcja tyg. „Dziś i Jutro“ prosi
wszystkie pisma o przedrukowanie po
wyższego.
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Teatr Polski „Papuga' — Kazimierza
Korcellego. Komedia w M aktach.
Komedia? Na początku jest to rzeczy
wiście komedia. W arugim jednak akcie
komedia przeradza się w farsę, w trze
cim w groteskę, a kończy się tragedią.
Tu zresztą mamy moment najmocniejszy,
osiągnięty jednak raczej przez inscenizatora niz przez autora: akustyczne odtwo
rzenie nalotu. Jest ona wykonana tak do
brze. że publiczność ma chęć zerwać się
na r. Jgi i uciec z widowni. B rrr! Jednak
że mamy obecnie słane nerwy.
Autor sztuki Upewnia, że napisał ją w
1939 r. Być może powstała ona wtedy w
swych zasadniczych zarysach, ale niewąt
pliwie potem, z pewnej już perspektywy
i w pewnym nastawieniu zrekapitulowane zostały ostatecznie opinie na okres
„owego“ dwudziestolecia. Bo sztuka jest
jeszcze jednym rozrachunkiem z tamtą
epoką.
Ten komplet eks-uczniów, na zjeździe
koleżeńskim, jest przekrojem dość tra f
nym społeczeństwa Wypełniają go pra
wie całkowicie dwa typy: „szarzy ludzie“
bez perspektywy i bez ideałów oraz „ak
tywiści“ — byle by: ruch — również bez
ideałów, lecz za to pełni niepohamowanej
ambicji. Na ich temat używa sobie autor
w akcie pierwszym. Tylko rzecz szczegól
na, która się musi zemścić, gdy się pocz
nie liczyć lata. Zjazd koleżeński odbywa
się w 15-to lecie matury, w 1939 r. Ergo
panowie, których widzimy na scenie
skończyli szkołę w 1924 r. Mają 32 — 35
lat; to jest tyle powinni mieć. W rzeczy
wistości są znacznie starszymi (a już na
griulbo starszych zostali ucharakteryzowani). To nie tylko błąd — to sztuczność.
Historia w Polsce biegła takim torem, że
nie było pokolenia, które by potrafiło
wzrosnąć, dojrzeć ą nawet zestarzeć się
w rozkładowej atmosferze nic się nie
dziania. W Polsce w 1939 było albo poko
lenie ludzi mocno dojrzałych — takich
jakich widzimy na scenie — ale to było
pokolenie tych, którzy dyskontowali, bez
końca dyskontowali „zryw legionowy“ , al
bo pokolenie, które wyrosło w wolnej
Polsce i to pokolenie — stało wobec rze
czywistości. w opozycji i wcale nie było
pokoleniem „szarych ludzi“ , ani bezideowych „aktyw istów “ . Istniała wówczas —
nie zapomnijmy — charakterystyczna oaza ideowości — Bereza. Istniał w ielki
ruch młodych wypowiadający się w ślubowaniach Jasnogórskich.
U Korcellego jest sztuczność. Korcelli
stworzył nierealne pokolenie starych —
młodych, żyjące między paplaniną o bez
robociu i oportunizmem. Nie zobaczył
zagadnienia społecznego w Polsce. Poka
zał nam tylko galerię głupców i łobuzów.
W ybrał z tej bandy cztery ofeaizy: publi
cystę „Augura“, burmistrza Hyca, „ka
merdynera“ Karola, wreszcie Maya i pu
ścił na nich strumień mocnego światła.
Ten May ma być bohaterem sztuki.
Ale May nie jest człowiekiem z prawdzi
wego zdarzenia, tylko trochę groteskową,
trochę tragiczną marionetką. Jeszcze je
den z „Ferdydurke w “ . Chodzący kom
pleks. 'Może zresztą tylko pozujący na
tajemniczego Jammesa, a poprostu blagier, krętacz, kobieciarz. Jednej babie
m ydli oczy pisaniem w rewolucyjnej ga
zecie, drugiej opowiada, że jest „reakcyjno-faszystowskim“ „Augurem“ . Ma
jeszcze trzecią, dzięki której egzystuje i
która pilnuje jego chorego brzucha — ale
ta go już nie ciągnie Nie — ten May nie
jest wcale lepszy od tego Columbusa,
który „musi być ministrem zawsze, gdy
może być ministrem“, Hyca, który „robi
ruch w interesie“ i „naciągacza“ Karola.

Typy — i owszem ale nie ludzie. Mo
że dlatego tak łatwo zatracają do reszty
swą ludzką postać w akcie trzecim. Ten
akt, zdaniem Korce1lego, jest próbą mó
wienia „nieco innym słowem teatralnym“ .
Dwa pierwsze akty miały tylko stanowić
„przepustkę“ do ak:u III. W. trzecim ak
cie tracimy całkowicie związek z rzeczy
wistością. Mamy tu — ni mniej ni więcej
tylko — syntezę „faszyzmu“ : przedszko
le, niskie ławki, całkowite „zgleiszachtowanie“ aż do rudych włosów, ślepy pofc
słuch, dyscyplina, efekty świetlne, wojsko,
we komendy, wódz (i już) trzaskanie pię
tami, łapy w górze (dłoń otwarta, ozy
pięść — to zależy lak wódz każe), „noc
długich noży“, w powietrzu, aintyżydow-

skie okrzyki, wzorcowe odżegnywanie się
od wszelkich wzorów... Na ławkach za
siadł znowu ten san. komplet. ex~uczniów
sprzed 15-tu laty. Wszyscy są rudzi i
wszyscy strasznie poważni. , Faszystow
scy“ Hyc i Columbus siedzą obok swego
antagonisty Melki. Siedzą i czekają. Na
turalnie — na wodza, na rozkaz. Wciąż
czekają. Coś tam stękną od czasu do cza
su... Ale w ogóle bardzo cierpliwi. Aż
wreszcie... Wcale to jednak nie wódz, ty l
ko alarm. Zaczęło trę. Rudowłose towa
rzystwo pcha gaizmaski na twarze. Tylko
May nagle przestał być rudy Powiedział,
że ma wszystkiego dosyć. Odważył się
na to bez pomocy kobiety. I wyszedł. A
tu ciągle straszno: samoloty latają, bom
by huczą. Ktoś zaczyna krzyczeć. Kto?
Papuga w klatce. Drze się aż miło:
„Precz z faszyzmem! Niech żyje wolność!“
Potem bieganina. W ciemnościach kłębią
się ciała. Ktoś włazi, ktoś wyłazi. Uka
zuje się bardzo sympatyczny robotnik, o
ooś się pyta. Nikt.m u nie odpowiada. Ktoś
— tym razem już nie papuga — krzyczy:
„Niech żyje wolność". Kurtyna.
O co chodzi autorowi? Zdaje mi się, że
teza nie jest zbytnio skomplikowana: ta
kie społeczeństwo, i akie widzieliśmy w
akcie pierwszym, musi stworzyć „fa 
szyzm“ ... Teza rozpaczliwie niedołężna,
absurdalna, a w swym prymitywizmie aż
niepokojąca. Nie rr.oźna wciąż myśleć
szablonami. Te wielkie ruchy politycznoideowe nazywane obecnie w czambuł
„faszyzmem“ , ruchy, które o mało nie
spowodowały całkowitej zagłady Europy,
a które wcale ostatecznie nie wygasły,
nie miałyby tej groźnej siły, gdyby były
tylko wyrazem zdegenerowanego ruchu.
Nie kapitalizm niemiecki zrodził Hitlera,
ale H itler wyrósł jako dzika rewolta
przeciwko dobie „cyankali“ , homoseksua
lizmu i życia dla użycia. Błąd błędem się
nie naprawia, błąd tworzy nowe błędy.
Tylko Prawda może poprawić świat. Je
żeli jednak ludzie, którzy znają Prawdę
-— milczą, wtedy przychodzą inni, by po
prawiać świat beiz prawdy. Pseudo-proro
cy, pseudo-reformatorowie. Gdy milczeć
będą ci, którzy mówią w imię Chrystusa,
przyjdą ci, którzy mówić będą w imię an
tychrysta!
Naiwnością jest głosić prym itywny demonizm, wedle którego istnieje jedna ja
kaś siła zła — naprzykład kapitalizm —
i wszystko złe jest od nie pochodne. Ka
pitalizm m iał swój okres siły i wtedy był
przeciwntkiem. Potem zesłabł, rozłożył
się. Stworzył pustkę, którą coś musiało
zapełnić. Ale że tej pustki nie zapełniła
Prawda, zapełnił ją błąd. „Faszyzm“
stał się błędną próbą wyjścia z błędu.
W tym się zawiera jego tragizm — ale
i jego siła.

Czy jednak można mówić o faszyzmie
w Polsce Niewątpliwie byli u nas wo
dzowie, efekty świetlne, kolorowe koszu
le, były dłonie wyciągane na płask lub
zaciskane w kułak, były papugi, które ga
dały rozmaitymi językami. Ale to wszyst
ko było bardzo powierzchowne i bardzo
młodzieńcze. Było to wielkim protestem
przeciwko istniejącej rzeczywistości, a
małym efektem realnym. Naturalnie —
na szczęście. Nie było u nas nastrojów
żałosnej determinacji — na niemiecką
modłę — a często było dużo beztroskiego
śmiechu. Przypomniało m i się niedawno,
jak to jeden z naszych wodzów posłał na
egzamin na uniwersytecie swoją „łącz
niczkę“, by zameldowała profesorowi, że
wódz przyjść nie może, bo ma akurat w
tym czasie inne zajęcie. „Łączniczka“ zo
stała przez profesora wylana na twarz, a
wódz nigdy już potem tego egzaminu nie
zdał. Otóż — rzecz najprzyjemniejsza, że
z tych trojga n ikt dc siebie uraizy nie
zachował...
Przedstawiać spoićen.dw o polskie, jak
je przedstawił Korce,Ii w krwawych oParach potencjalnej zbrodni — to społe
czeństwo, które walczyć będzie w 1939,
walczyć będzie przez sześć lat konspira
cji i zdobędzie się jeszcze na gest po
wstania, zrobić z tego społeczeństwa banbę rudowłosow, bandarlogow, rasowych
wynaturzeńców, głupców i prawie zdraj
ców, może być tylko człowiek, który na
to społeczeństwo patrzył przez bardzo
mętne okulary. Tanie efekty! Tym tań
sze, że sztuka znowu żadną sztuką nie
jest, a jedynie zinscenizcwaną groteską,
sceniczną gadaną filozofią!
To smutne,
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Znam dobrze Twoje noce i Twoje wieczory,
Kiedy błądzisz samotny wśród krzywych kamień
Znam Twoje sny spokojne i przyjazne zmory,
Twe rozmowy z cieniami — i koszerny księżyc.
Srebrny żółw nad dachami — akwarium zielone —
I schwytane w sieć klonu gwiazdy i słowiki,
Dźwięk blaszanych szyldzików, okienne zasłony
I w sabaty tajemnie płonnące świeczniki.
Wiem dobrze, czego szukasz w ruderach i bramach,
W załamaniach balkonów płynących obłokiem,
W labiryncie zaułków i okiennych ramach
I w kamieniach, co dzwonią pod Twym sennym krokiem...

Teraz żagle napinasz na smukłe stalugi
I zwęgloną paletą zbliżasz ląd daleki;
Wstaje ghetto zburzone z czarnych zgliszcz i ruin
I zaułek lubelski — czy może z... Lubeki?
Lesław M. Bartelski

ł

O I

śmieszne znaki: jak logarytm lub klucz wiolinowy,
albo chropawy napis na spalonym murze,
albo obłoki statecznie płynące nad głową,
czy to jest los?
Chrzęst Iinotypów zmieszany ze świstem ku’ ,
lub długi szereg szpitalnych łóżek,
na których ranni konają, zastygli w ból,
czy to jest los?
Cienie na piasku długie jak przesmyk
między górami. Lub morza, po których płyną
żołnierze, na ustach mając uśmiech bolesny,
czy to jest los?
Karty i kości, gwizd dzikich kosów
i twoje usta, smukła dziewczyno,
wódka i wino, karty i kości, dym z papier . :
niech nie pozwolą nam obco ginąć,
nim los nas odmieni w żałobny posąg.
1944.
w żadnej ze sztuk współczesnych ani
u Korcellego, ani a Wirskiego, ani u
Otwinowskiego nic ma człowieka.
Ot,
mniej lub więcej trafna publicystyka
sceniczna.
Teatr Polski włożył w -wystawienie
„Papugi“ wysiłek.niebywały, świetna, jak
zawsze zresztą, reżyseria Osterwy, stara
ła się — i to jej się w dużym stopniu udało — zinscenizować mało sceniczny
utwór. Gra artystów — znowu cały sze
reg nieznanych nazwisk — na poziomie.
Bardzo dobry
Butrym
(Columbus),
Grolicki (Karol), Butkiewicz (Hyc). Wy
rzykowski zrobił dużo, by urealnić ma
rionetkową postać Maya. Osiągnął wiele,
a choć jego bohater nie przekonywał, to
jednak i nie raził. By1 dobry w I akcie
(świetne skulenie .się skromnego sekre
tarza), poprawny w I i akcie, niezdecydo
wany w III. Reszta zespołu' koleżeńskie
go bardzo dobra. Przemiły Małkowsfld
Słabsze zato kobiety, z wyjątkiem dośko
nałego epizodu Muucklingrowej. Stosun
kowo najlepsza Anćlryczówna, Dekoracje
Nalewa jskiego ładne.
W ogóle wkład
teatru w sztukę -A ogromny.
j. a.

Dziwni spadkobiercy
„Remarque przyrzekł trupowi zecei.
Gerarda Duvala, którego uprzednio wpra.
wnie zadźgał nożem, że gdy ocaleje, bę
dzie walczył z wojną. I walczył. Ze wsze!
kiego zła, jakim mogła obdarować swego
żołnierza pierwsza wojna światowa, ugniótł on pigułę i wystrzelił jak ostatni
salut nad wypatroszonymi przez ogień
artyleryjski mogiłami swych towarzyszy.
Wystrzelił i tra fił w okno drobnomieszczańskiej siedziby. I oto mieszczuch zła
pał się za głowę i zachwyt. Przerażenie
skaziło zażywne lica. Czoło zmarszczyła
głęboka troską. W międzywojennych czą-

sach, wśród rodzinnych oleandrów, w at
mosferze pluszowej kanapy rodził się
ckliwy pacyfizm. „Po co zaraz wojna?...
Jakoś może się da dogadać. Zagadać nie
bezpieczeństwo... Miłujcie nieprzy,' acioły
wasze... ludzie są ludźmi“ .
A dalej:
aspekcie takim nie przeraża mnie
już wizja bezmyślnej hekatomby Remarqu‘owego pokolenia. Budzi we mnie od
razę jego bierność. Denerwuje pesymizm
i wydźwięk cierpiętnictwa. Ci, których
oszczędziły granaty wojny, pozostali jak
dziurawe nocniki na śmietniku bytowa
nia“ .
To nie są cytaty z artykułu drukowane
go w piśmie o tak zwanej ideologii fa
szystowskiej w roku pańskim 1937 lub
1938, to są fragmenty rozumowań p. Boh
dana Czerzko p. t. „Zastrzeliłem Remarque‘a“ wydrukowanych w Nr. 21 (39)
Kuźnicy", Łódź, 3 czerwca 1946 r. Czasy
>3iyną, ludzie się zmieniają. Pozwolę wo.
hec? tego poświęcić Red. „Kuźnicy“ wier'Tyk poniższy:
Jakże się cieszę, jakże się szczycę,
raz pochwaliła nas już „Kuźnica“,
to nic, że trochę dawni pałkarze,
w każdej rodzinie pałkarz się zdarza.
Czy tam, „Kuźnicę“ spokojnie w domu,
słyszę dalekie głosy znajome:
głupstwo, że ludzie są- ludźmi i żyją,
ważne jest tylko kogo się bije.
Wypina mieszczuch brzuch obrzydli
wy,
niech Zginie w Polsce .pacyfizm ckli
w y“ .
Kuźnico z nam! tyś wierna parka,
Piasecki dawno zabił Remarque‘a,
któżby na takie nowości liczył,
że już pałkarze piszą w „Kuźnicy“ .
Zastrzelił Bohdan Remarqu‘a z korka
— narc-Tcic O '« ¡k o wylazło z wor
ka.
Szpak

\

\
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H a m le t w N o rym b erd ze
Ciągła aktualność, czy raczej nieustan
ne aktualizowanie się, oddziaływanie
wciąż innymi, potencjalnie zawartymi w
utworze, dopiero w odpowiednich wa.
runkach ujawniającymi się wartościami,
znamionuje
wielkie, „nieśmiertelne“
dzieła literatury. Do nich bezprzecznie
należy Hamlet. Nie mam zamiaru w y li.
czać jego kolejnych interpretacji w pla
nie wszechludzkim, ale poza tym rozpa
trywano go często jako utw ór specyfi.
cznie angielski. Za czasów romantycz
nych: że spleen, że dziwactwa lordów,
że rozdarcie, że bezsilność marzyciela w
świecie czynu; za czasów rozkwitu rea.
lizmu, gdy Anglia wpływała na świat
cały myślą Darwina, Johna Stuarta M il.
la, Herberta Spencera angielskość Ham
leta ukazywała się przeciwnie w kształ.
eie ducha zwątpienia, nie dowierzające,
go żadnym objawieniom, szukającego
sprawdzianów w rzeczywistości. Ale nie
tylko ludziom k rw i anglosaskiej danym
jest melancholizować,
zamykać się od
godnych pogardy ludzi w świecie ma
rzeń, dziwaczyć, wątpić i poszukiwać pe.
wnych punktów oparcia przeciwko swym
wątpliwościom; nawet w ujęciu królew i
cza duńskiego przez Goethego: „Słabość
w oli przy świadomości obowiązku“ , ostat
nim terminem definicji nie jest koniecznie
ten specyficzny obowiązek, o którym
przypominał Nelson w dniu bitw y pod
Trafalgar.
Dzisiaj dopiero złożyły się okolicznoś.
ci, które ukazały w Hamlecie rys specy.
ficzny charakteru narodowego tego spo
łeczeństwa, z którego wyszedł jego tw ór
ca; rys postępowania, który czyni z niego
reprezentowaną postać dla obyczaju,
etyki narodu angielskiego: skrupulatność
w wydawaniu wyroku. Nie żeby ten na.
ród b ył wogóle skrupulat: pchnąć innych
w nieszczęście, nie ruszając palcem na
ich ratunek; nie dotrzymać uroczystych
gwarancji już w 17 dni po powstaniu okoliczności, które je wprowadzały w ży
cie według lite ry i ducha traktatu; ozdo
bić kartę swych dziejów niewdzięcznoś
cią bez precedensu; w walce o swoje
istnienie okazać, gdy trzeba, brutalną
energię, zasłaniając się
sojusznikami,
zwyciężając ich krwią, ze swej strony
uczestniczyć biciem po kobietach i dzie
ciach, niszczeniem podziwianych daw
niej przez siebie miast i zabytków to
owszem, tu można się wyzbyć skrupu
łów. Trzeba powiedzieć zresztą, że jeśli
chodzi o brutalną energię w pewnych
okolicznościach, o niewdzięczność, o brak
rycerskości, to sporo z tego prefiguruje
ideał rycerski wszystkich marzycieli, bo
hater dzieła narodowego, w postępowaniu
z przyjaciółmi, z oddaną poczciwą dziew,
czyną, w śmiertelnym pchnięciu szpadą
przez kotarę Poloniusza (nomen *— omen), w rozmowie z matką... Ale gdy
chodzi o oczywistego zbrodniarza, w kon_
wencj ach sztuki aż nadto, na wymagania
kontynentalnego widza, bo głosem z za
świata wskazanego, tam zaczynają się
skrupuły, tam potrzebny jest długi prze
wód sądowy, publiczny proces, material
nym i dowodami i własnym wyznaniem
piętnujący winowajcę.
Niczem innym nie jest, z pewnego
punktu rozpatrywania, akcja Hamleta;
jest ona w tym sensie zapowiedzią tych
filmów', które ze zdumieniem a nie bez
nudy oglądał mieszkaniec Europy, gdzie
po krótkiej, zaledwie ukazanej „V o r
geschichte“ , ja k mówi się fachowo z nie
miecka, następowało właściwe, główne
widowisko: rozwijało się ono przed kra t
kami sądowymi, polegając na przekony
waniu o zbrodni je j sprawcy, na likw ido
waniu jego fałszywych „a lib i“ .
Zamiłowanie do tego rc ’ zaju wido
wisk tłómaczy nam i proces norymber
ski. Myślący po europejsku człowiek
mógłby się wahać co do tego, kogo eznać za winowajcę bezprzykładnych, naj
większych w historii zbrodni masowych:
czy wodza, czy cały naród, a wobec prak
tycznej niemożliwości wymierzenia spra
wiedliwości na 70 milionach, wzdrygając
się przed myślą wykonania masowej ka
ry śmierci, nawet na tych, którzy są w in.
ni masowych, zmechanizowanych i bez
zarzutu
zorganizowanych
technicznie
morderstw, dokonanych na milionach —
do jakiej cząstki -winowajców zastoso
wać karę główną: czy do najbliższych

współpracowników tego, który skutecz.
nie u krył się przed karzącą ręką spra
wiedliwości, czy także do ich przybocz
nej gwardii, do bezpośrednich wykonaw
ców jego zarządzeń, do wszystkich jego
urzędników, czy też objąć oskarżeniem
cały „aktyw “ narodu, odejmując reszcie
raz na zawsze możność' szkodzenia? Tu
nie: Hamlet dość apodyktycznie wyzna
cza grupę winowajców, z gołębią dobro
cią traktując resztę narodu jako mate
ria ł do reedukacji w pożądanym duchu;
nie zna zwątpień, gdy chodzi o rozró
żnienie stopnia karalności między namię
tnym i zwolennikami rozprawy orężnej,
a przewrotnymi politykami, niszczącymi
byt polityczny bogu ducha winnych na
rodów, i wreszcie winowajcami, mecha
nicznie zorganizowanego tępienia m ilio
nów ludzi nie walczących, łącznie z prze
mysłową utylizacją ich śmiertelnych
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szczątków. Natomiast wobec wybranych
już oskarżonych dąży do publicznego,
najbardziej uderzającego najtępszą wyo
braźnię, stwierdzenia ich w iny; dla w y
muszenia od nich przyznania się nie za
niedba żadnych, najbardziej dziwacz
nych, niepraktykowanych gdzieindziej
środków.
W iemy zawsze tradycji, w trosce aby
niczego tu nie zabrakło z przyjętego raz
trybu postępowania, nie cofnie się nawet
przed pokazem scenicznym zbrodni ich
winowajcom. Tylko, idąc jednocześnie
zawsze na czele postępu technicznego
świata, przedstawienie wędrownych ak
torów zastąpi filmem reportażowym, po
dawnemu obserwując pilnie (w świetle
potężnych reflektorów) objawy reakcji
psychicznej na twarzy oskarżonych. Naj
pewniejszy to już dla Hamleta środek
rozprószenia wątpliwości! Studjował, jak
wiadomo, w Wittemberdze; czy stamtąd
pochodzą podstawy filozoficzne jego po.
stępowania w Norymberdze?
K. W. Zawodziński.

W środę, dnia 12 czerwca o god'z. 11 w kaplicy Kościoła św. Karola Boromeusza na Powązkach odbędzie się nabożeństwo żałobne za dusze:

Ś. t P'

Haliny z Kopciów Piaseckiej
1. 29, łączniczki bojowej powstańczych oddziałów Konfederacji Narodu w ramach
zgrupowania płk. „Radosława“, 2-krotnie odznaczonej Krzyżem Walecznych, pole
głej 14 sierpnia 1944 r. w Powstaniu Warszawskim.

ś. t p.

Zdzisława Piaseckiego
1. 22, żołnierza plutonu „Mieczyków“, oddziału powstańczego Konfederacji Narodu
w ramach zgrupowania płk. „Radosława", poległego 7 sierpnia 1914 r. w Powstaniu
Warszawskim.

Po nabożeństwie żałobnym nastąpi złożeni^ «włok, n«« cmentarzu, powąakow
skim.
RODZINA I KOLEDZY.

W śród k s ią ż e k i wydawnictw

Kazimierz Koźniewski

Socjologia p a rtii politycznej
Rozwój i znaczenie partii politycznych
jest kapitalnym zjawiskiem, nawet pro
blemem czasów nowożytnych, gdyż do
piero w tych czasach dawniejsze stron
nictwa, grupy związane wspólnotą prze
konań, wiary czy taktyki — przekształci
ły się w zwarte organizacje, w partie po
lityczne. Partie polityczne wywierają
dziś zasadniczy w pływ na organizację
władzy w państwach, a więc na cało
kształt życia gospodarczego, społecznego,
a nawet kulturalnego narodów. Partia
polityczna — stała się obok narodu i kla
sy, trzecią skolei formą grupy społecz
nej, formą, która swój wpływ potrafi
skutecznie realizować i wobec narodu i
wobec klasy. Rządy partii zostały uznane
za prawną zasadę ustroju państwowego
na całym świecie. Najwyższy przeto czas
zająć ¡się dokładnym opisem i analizą te
go społecznego zjawiska, jakim jest par
tia polityczna.
*) Zygmunt Gross i Feliks Gross: „So
cjologia P artii Politj^cznej“'. Biblioteka
Uniwersytetów Robotniczych t. II, nakł.
Spółdz. Księgarskiej „Czytelnik“, K ra
ków, 1946.
/

Zadania tego spróbowali bracia — Zy
gmunt i Feliks — Grossowie, w pracy,
która obecnie ukazała się w serii „B iblio
teki Uniwersytetów Robotniczych“ p. t.
„Socjologia Partii Politycznej“ *).
T ytuł tak szeroko sformułowany — obowiąziuje. Pod ckłajdką nim oznaczoną —
oczekujemy możliwie bezstronnego, nau
kowo usystematyzowanego, wyczerpują
cego opisu najważniejszych zagadnie",
związanych z zjawiskiem partii politycz
nej. A więc rodzajami partii odmienny
mi strukturami różnych partii, stosun
kiem partii do narodu, dc klasy, do religii, do innych partii.
Książeczka Grossów nie spełnia na
szych oczekiwań. Zawiera ona mianowi
cie coś innego, niż obiecuje nam tytuł.
I to jest jej błędem zasadniczym. Pod
czas gdy ty tu ł sugeruje czytelnikom, iż
mowa będzie wogóle o partiach politycz
nych — to sama książka zajmuje się za
sadniczo i niemalże wyłącznie tylko Polską Partią Socjalistyczną. A jeżeli już au
tor choć na chwilę zająć musi się jakąś
inną organizacją partyjną — to sięga al
bo do różnych odmian partii wyłącznie

Rozpoczął się druk pierwszego tomu „Psychologii ogólnej“ — Ks. dra Józefa
P.-stuszki, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W prenumeracie tom
kosztuje 2C0 zł. (wraz z przesyłką 300 zł.). Po zamknięciu prenumeraty dnia 31
lipca 1946 r. będzie kosztował 450.— zł. Prenurrieratę przyjmuje Katolicki Uniwer
sytet Lubelski — Dział Wydawnictw — Lublin, Al. Racławickie 14. Prenumeratę
należy wpłacać dopiero po otrzymaniu osobistego wezwania i blankietu P. K. O.
Zarząd Towarzystwa Naukowego K. U. L.
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socjalistycznych, albo — wprost do partii
faszystowskiej czy narodowo - socjalisty
cznej. Jest to rażące uproszczenie sobie
całego zagadnienia. No i znaczne zuboże
nie tematu, gdyż je in a partia, czy jeden
rodzaj partii, rzecz jasna, tylko w pewien
ściśle określony i specyficzny sposób od
nosi się do całego rodzaju zagadnień. Co
jednak przecież w żadnym razie nie wy
czerpuje wachlarza możliwości, ja k i pow
staje z chwilą uwzględnienia nie tylko
partii socjalistycznych, i nie tylko faszy
stowskich. Sama socjologia "tylko pol
skich partii politycznych wymagała by
przeanalizowania poza PPS-em, również
partii chłopskich, czy Narodowej Demo
kra cji wraz z jej wszystkimi odłamami i
konsekwencjami, ja k OWP, ONR, Falan
ga itp. Pamiętać należy, iż właśnie ana
liza małych grup politycznych, rzucić mo
że niekiedy bardzo ciekawe światło na
stosunki panujące w wielkich stronnic
twach.
Nie na tym jednak wyczerpuje się re
jestr grzechów autorskich. W pracy o
tendencjach naukowych, analitycznych—.
obowiązuje pewna systematyczność. Ma
teriał winien być wyselekcjonowany, uporządkowany. I tego też brak w pracy
Grossów, która w obecpej swej formie
jest tylko zbiorem przyczynków, history
cznych anegdot, uwag — czynionych na
marginesie rozważań o Polskiej P artii
Socjalistycznej. Niestety otrzymaliśmy
nie te rozważania, lecz właśnie ich mar
gines. Typowym przykładem jest tu parę
kartek poświęconych uwagom o Powsta
niu Warszawskim, które są doklejone do
rozdziału traktującego o partiach dernokratyczno - liberalnych w sposób sztu
czny i, na domiar ryego, nie zakończone
żadnym wnioskiem. Same zaś uwagi o
organizacji personalnej polskiego podzie
mia nie mają nic wspólnego z zasadni
czym tematem rozdziału czy książki. A u
torzy raz po raz notują w swym tekście
dane historyczne, personalne, które n i
czym nie wiążą się z poruszanym tema
tem, a które ilościowo przytłaczają cały
materiał.
W 14 niewielkich rozdziałach autorzy
poruszają rzeczywiście prawie wszystkie
dziedziny życia partyjnego (nie cofając
się nawet przed dotknięciem drażliwego
tematu terroru w życiu partii politycz
nych). Jest to jednak tylko „poruszenie".
Żaden temat nie został ani pogłębiony,
ani przeanalizowany do końca, ani wre
szcie zsyntetyzowany. Jest to cykl przy
czynków i impresji publicystycznych, nie
kiedy wysoce zajmujących, lecz chaoty
cznych, nie doprowadzających do żadnych
wniosków. Oczywiście przy tego rodzaju
metodzie pracy — braki są nieuniknione.
Autorów i wydawców, którzy pragną
aby ich książki były omawiane w „Dziś
i Jutro“, prosimy o nadesłanie do Redak
cji po 2 egzemplarze recenzyjną.*i

Nie omieszkając poruszyć tak istotnych
tematów, jak: kobieta w partii politycz
nej, czy życie rodzinne działaczy partyj
nych — autorzy zupełnie zapomnieli o
tak kapitalnym i ważnym zagadnieniu,
ja k młodzież w partii politycznej i sto- sunek partii do młodzieży niezorgamizowanej. Lub też poruszając stosunek par
tii do Związków Zawodowych — zapom
nieli o stosunku partii w ogóle do orga
nizacji i instytucji społecznych, o zjawis
ku w alki o opanowanie instytucji społe
cznych, o światłach i cieniach tego rodza
ju metod. Są to bardzo istotne manka
menty.
Trudno jest z tą książką dyskutować,
gdyż w rezultacie, po jej przeczytaniu,
czytelnik dowiedział się może wielu dla
niego nowych i ciekawych szczególików
i przyczynków historycznych, ale nigdzie
nie spotkał jakiegoś zasadniczego, synte
tyzującego wypowiedz: wniosku, czy wnio
sków.
Na każdej niemalże stronicy stawiać
można znaki afirmujące i negujące po
szczególne wypowiedzi. Na chybił u tra fił
wybieramy parę, oy zilustrować chaoty
czny stosunek Grossów do omawianego
zagadnienia. I tak na. str. 16 powtarzają
bezkrytycznie za Maxem Weberem po
dział władz, na legalną, tradycyjną i cha
ryzmatyczną, zapominając o czwartym
rodzaju — o władzy narzuconej siłą. Na
str. 21 autorzy wołają w zapale: „Bezpartyjności nie ma! Dzisiejsze społeczeń
stwo różnicuje się wyraźnie na tych,
którzy w mniejszym lub większym stop
niu pragną zachować ustró’ kapitalisty
czny — i na zwolenników ustroju socja
listycznego“ . Nic cardziej fałszywego.
Ogromny procent społeczeństw — wszę
dzie i zawsze — ;est w gruncie rzeczy
bezpartyjny. Takimi są przecież wszyscy
oportuniści, którzy, zawsze zapełniają
tłumnie szeregi każdej partii rządzącej,
na których w gruncie rzeczy opiera się w
pierwszych okresach swych rządów ka
żda władza państwowa, która przyszła do
rządów nie drogą legalną, lecz już to
przez rewolucji, już to przez polityczne
zbiegi okoliczności. Na miłość boską —■
przecież ci wszyscy, którzy przed piętna
stu laty byli w BBWR, a dziś usiłują w y
kazać swą przynależność do PPR — to
przecież typowi bezpartyjni.
W innym miejscu. Grossowie wyraźnie
stawiają znak równości między partią i
klasą, a nawet — w odniesieniu do spo
łeczeństwa angielskiego sugerują czytel
nikom, iż „trwałość stronnictw angiel
skich opiera się właśnie na. ich podłożu
klasowym“ . Zdanie to może być słuszne
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w odniesieniu do konserwatystów b ry ty j
skich, zawodzi zupełnie jeżeli mówić bę
dziemy o „laburzystach“ czy liberalnych.
Na ogół wszędzie już przezwyciężono klasowość p a rtii politycznych, które teraz
obejmują i chcą obejmować, wszystkie
warstwy społeczne. Po przykłady sięgnąć
można choćby w naszym kraju.
Przykładów możnaby mnożyć więcej.
To jednak wystarczy. W zakończeniu
chcę jednak przytoczyć i parę z pośród
tych stwierdzeń, z którym i trzeba się zgo
dzić. Jedno z nich odnajdujemy zaraz na
początku książki (str. 14): „Nie możemy
ani potępiać ani pochwalać różnólitości
zapatrywań politycznych, są one bowiem
koniecznością historyczną i objawem na-/
turalnym.
Wywierają one korzystny
w pływ na ustrój państwa, są bowiem mo
torem pchającym ludzkość na drogę re
form i stwarzają na widowni politycznej
zmiany objęte pojęciem ewolucji dziejow ej“ . Drugie zdanie, z którym godzimy
się całkowicie brzmi: „Prześladowanie par
tii.,. „ze strony władz rządowych potrafi
złamać stronnictwa o słabych podstawach
rozwojowych, natomiast partie politycz
ne, za którym i stoją tłum y sympatyków,
nie tylko, że nie znikają na skutek prze
śladowania władz — ale nawet wywołu
ją one skutek wręcz odwrotny... (np.
PPS w byłym zaborze za caratu)“ . Ta
kich, słusznych zdań jest też dużo.
W sumie książeczka Grossów warta
jest przeczytania; zwraca ona uwagę na
pewne tematy związane z arcyważnym
zagadnieniem partii politycznych, sarna
jednak nie potrafiła ich ani należycie
przepracować, ani w usystematyzowany
sposób uprzystępnić czytelnikowi.
Książeczka Grossów jest przyczynkiem
do pracy „Socjologia P artii Politycznej“,
która jeszcze czeka na swego autora.
Kazimierz Koźniewski
Stanisław Helsztyński:
skich grodach Pomorza
Szczecin, 1946, stron 12

„W piastow
Zachodniego“,

K a rty te to Komentarz do prac w gru
pie operacyjnej na Pomorzu Zachodnim
w roku 1945, komentarz nie wspominają
cy zresztą ani jednym słowem o dokona
nym przez aiutora zadaniu. Jak wiadomo,
dr Stanisław Helsztyński, pisarz i angli
sta, był pierwszym Kuratorem Okręgu
Szkolnego Szczecińskiego i organizatorem
szkolnictwa na tym nowym terenie Ziem
Odzyskanych.
Jak niegdyś kurator Bernard Chrza
nowski opiewał Pomorze i Gdańsk, tak
Helsztyński poświęcił baczną uwagę hi
storycznej, etnicznej, społecznej i naro
dowościowej ro li terenu swojej działalno
ści. Uwiagi te pisane były na gorąco, na
postojach czasowych, to w jednym, to w
drugim grodzie, w Pile, Koszalinie, Sta
rogardzie, Szczecinie. To też tchną one
bezpośredniością, są złączone nierozer
walnie z chwilą przeżywaną podczas przęj
mowania kra ju pod władanie polskie:
stanowią więc nieleda dokument nastro
jów i poczynań 1945.
Widać, jak autor tk w i w obszarze nowowłączonego k ra ju ., Przewodnikiem je 
go jest autopsja, oglądanie każdej z osad,
każdego z grodów oczyma własnymi. Na
zwy stare, pomorzańskie, przepiękne, bo
słowiańskie poddaje mu ks. Kozierowski.
Autor nie wymienia Kśielewskiego, ale
z nastrojów, z entuzjazmu, z chciwości, z
jaką wchłania ten krajobraz, miasta nowe
i tereny, znać, że rozpiera go duch książ
k i „Ziemia gromadzi prochy...“ .
Nie mógł powstać rozdział „Cranach,
Szczecin, i Piastowie“ bez monografii A.
Bethego: „Die Kunst am Hofe der Pommerschen Herzoge“ , Berlin 1937. Zasługą
Helsztyńskiego jest podchwycenie cech
słowiańskich pośród tych zgermanizowanych Gryfitów, a raczej Fiastowićzów.
Kazka Szczecińskiego widzimy oczyma
Janka z Czarnkowa. Nabiera on pod pió
rem Helsztyńskiego rumieńców życia i
znamion tragiczności. W Pile tchnienie
chw ili współczesnej odzywa się najsilniej
szą nutą, ale też zjawa, ujrzana nocą na
ulicy Browarowej, w cieniu chaty rodzin
nej Stanisława Staszica, jest kreacją na
prawdę korzystną, bardzo aktualną i _na
rzucającą się z nieodpartą koniecznością.
Jak głęboko autor, ^spełniając swe za
dania służbowe, tk w i myślami w za
mierzchłych dziejach regionu, o tym mó
w i jeden z najbardziej fascynujących essayów książki,zatytułowany: „G all Ano
nim znowu jest nam bliski“ . Rzadko zna
leźć słowa tak przekonywujące, wizję tak
wyraźną, naistrój epoki, ducha wieku X II,
tak żywo odzywającego się w tym roz
dziale. Albo autor odbywał ścisłe studia
nad pierwszym dziej opisem naszym, albo
na miejscu nad Notecią, w Białogardzie,
w Kołobrzegu, w autentycznym zetknię
ciu z ziemią teksty wchłaniał i w myśli
sobie je nawarstwiał.
Jeżeli już o Kołobrzegu mowa, to Złotobrzeg, wybrzeże tuż na prawo od, mia
sta, jest widownią, punktem wyjścia, sce
ną opowiadania może najpiękniejszego
w całej książce: „Żeglarza Wulfatana po
dróż od Haidhadu do Truso“ . Haidhadu
znaczy krainę, gród w Szlezwiku, Truso
Elbląg; Helsztyński nawiązuje do prze
kazu historycznego, złożonego królowi
Alfredow i Wielkiemu (870 — 901) o w y
prawie wzdłuż brzegu naszego lądu bał
tyckiego od Rugii do ujść Wisły w okresie,
kiedy państwo Polan jeszcze nie w ypły
nęło n,a widownię dziejową. Temat prze
kształca się w rodzaj byliny historycznej,
w starą, wikingowską,
przedpiastową
baśń — wszak rzecz dzieje się o sto lat
wcześniej niźli „Saga o Jarlu Broniszu“ .
Pod wpływem nastroju poetyckiego utw ór nabiera wyraźnie melodyjności i
rytm u trcchejowego.

I

Taan zanurzenie głębokie, bezpamiętne
w rozważaniach przeszłości. Tu znowu,
przy Starogai-dzie, Szczecinie, Pile, K o 
szalinie zainteresowania topografią, histo
ryka, turysty, poety, mającego przed oczyma dzisiejszy dzień na uwadze. W ten
sposób' widzimy kraj we wszystkich fa
zach jego dziejowego procesu. A zawsze
na. pierwszym miejscu idzie autorowi o
lud, o słowiański, pobratymczy, pokrew
ny nam lud, i o jego związki duchowe z
Polską. Do wieku X V II większość osad
Pomorza Zachodniego nie zna i nie używa
języka niemieckiego Powoli tylko szerzy
się germanizacja. Dopiero w 1720 otrzy
mują Hohenzollernowie władzę w Szcze
cinie". Pomorze Zachodnie od niedawna
tylko było pod batem Niemca. To też au
tor, trafiając i znachcdząc dawną tradycję
Piastów, czuje się w ich grcfllach jak w
dzierżawach własnych swych praojców.

J U T R O
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spadło poniżej 20% robotników, * docho
dziło nawet do 50%. Konkluźja: upańatyro
wić przemysł, wyłączyć od zarządu iinansjerę, a powierzyć go praedstawłcio.fom
związków zawodowch i kierawmś&om
.technicznym.
Jakie argumenty wysuwa w odpowie
dzi strona przeciwna? Ocena danych cy
frowych, mających świadczyć o spraw
ności angielskiego przemysłu stalowego,
wymagała by zbyt szczegółowej analizy.
Warto jednak zaznaczyć, że podczas gdy
węgiel angielski kalkuluje się:cztery ra
zy drożej od amerykańskiego, to stał an
gielska tylko niewiele więcej kosztuje od.
amerykańskiej. Ponieważ zaś węgiel jest
jednym z głównych składników kosztów
produkcji stali, więc z wydajnością.prze
mysłu stalowego w A nglii nie jest wido
cznie tak źle. Ważniejsze są jednak
względy natury zasadniczej, wynikające
ze specyficznej struktury przemysłu sta
lowego. Ta struktura, pełna sprzeczności,
uniemożliwia posługiwanie się utartym i
Dokoła odpowiedzi na to pytanie obra szablonami klasyfikacyjnymi.
ca się oczywiście cała obecna polemika.
Zakłady produkujące są w. A nglii nie
Przed omówieniem jej należy jednak wątpliwie własnością prywatną, ale nie
zwrócić uwagę na moment, który istotnie podobna twierdzić, jakoby produkcja oodróżnia zagadnienia upaństwowienia an piarala się na swobodnej konkurencji
gielskiego przemysłu żelaznego i stalo między
przedsiębiorcami Śmigielskimi.
wego od problemów,, które z reguły w y Produkcja jest prywatna, ale zorganizo
łaniają się przy sposobności innych, tak wana. Aby osiągnąć pełną wydajność,
licznych obecnie przykładów uspołecznia zakład, stanowiący jednostkę produkcyj
nia całych działów produkcji: oto w n i ną, musi mieć znaczne rozmiary, a to m i
niejszym przypadku chodzi o przemysł nimum wykazuje ustawiczną tendencję
wybitnie eksportowy, przy czy.m opinia wzrostu w miarę postępów techniki.
angielska musi się liczyć z ewentualnoś
W przemyśle stalowym kapitał stały,'
cią zliberalizowania wymiany międzyna
rodowej, co w myśl amgielsko-aanerykań- (trwałe inwestycje techniczne) tworzy
skiej umowy pożyczkowej ma stanowić największą część kosztów produkcji, stąd
cel wspólnej akcji obu rządów. Tym sa szczególna wrażliwość tego przemysłu na
mym zyskuje na znaczeniu zdolność kon wahania koniunkturalne. Słaby popyt
kurencyjna danej gałęzi przemys.u, nie może szybko doprowadzić do katastrofy,
grająca takiej roli, gdy upaństwowienie natomiast stabilizacja cen jest tym więk
szą gwarancją. Wszystkie te elementy
dotyczy przedsiębiorstw, obliczonych w y  tworzą naturalne podłoże dla dążności
łącznie na rynek wewnętrzny, bądź też
gdy państwo może swobodnie dyspono monopolistycznych i niewątpliwie do
wać znanymi metodami regulowania o- szłoby do centralistycznej organizacji
broitów z zagranicą w formie ustalania przemysłu stalowego ,nawet bez popiera
ilościi i cen wymienianych towarów w nia protekcjonizmu cehego i ograniczeń
produkcyjnych przez konserwatywne rzą
preferencyjnych układach handlowych.
dy angielskie. Z drugiej strony jest to ga
Angielska prasa socjalistyczna przyta łąź produkcji o wyjątkowo bogatym zróż
cza na poparcie tezy o potrzebie nacjona niczkowaniu. Każde przedsiębiorstwo ulizacji przemysłu stalowego wszystkie je  żywa innych materiałów w odmiennych
go dotychczasowe grzechy i zaniedbania. kombinacjach, stoauje inne metody pro
Lista ich jest równie pokaźna, jak i ty  dukcyjne, obsługuje różne rynki. Rzadko
powa dla metod, stosowanych przez mo kiedy następne zamówienie pokrywa się
nopole prywatne w warunkach pełnego z poprzednim.
kapitalizmu i wysokiego poziomu uprze
mysłowienia. Znajdujemy w niej wszyst
W tych warunkach w porównaniu z
kie kiaisyozne przykłady gospodarki re przemysłem stalowym nie tylko, transport
strykcyjnej w znanej kolejności: strach czy wytwarzanie energii elektrycznej, ale
przed nadprodukcją, ograniczanie nakła nawet bankowość może uchodzić zą wzór.
dów ma rozbudowę i modernizację urzą ciągłości i stabilizacji. Kierownictwo nie
dzeń wytwórczych, w następstwie spadek może wobec -tegó być śkupiorić "W jedńćj
wydajności i zwyżka kosztów produkcji, instancji centralnej, przeciwnie, niezbęd
utrudniona konkurencją' z zagranicą, co
raz wyższe taryfy celne, przeradzające na jest decentralizacja i mnogość ośrod
się w premie za niedołęstwo, a równocze ków dyspozycyjnych, jako odpowiednik
śnie zawieranie porozumień z producen opisanego tu zróżniczkowania .
tami zagranicznymi — w ostatecznym re
W dyskusji o upaństwowieniu jeszcze
zultacie wysokie zyski na jednostce pro ważniejszy jest jednak inny moment. Jak
duktu, opłacanie przez szerokie masy kon już wspomniano, największy udział w ko
sumentów. Listę otwiera okres pierwszej sztach produkcji przypada na kapitał sta-,
wojny światowej, kiedy to produkcja ły. Z drugiej strony, bardziej niż w in
stali surowej wzrosła o 25%. Z zakończe nych gałęziach produkcji urządzenia tra
niem koniunktury wojennej powstaje ko cą na wartości wobec szybkości postępów
nieczność zlikwidowania nadwyżki poten
cjału produkcyjnego, spowodowanej roz techniki.. W ty c h . okolicznościach decyzja
budową zakładów na cele wojenne, Wów o wysokości, rodzaju i czasie przeprowa
czas to przemysłowcy popełniają błąd, dzenia iniwestycyj jest zadaniem nader
który mści się do tej pory: zamiast, żeby trudnym i delikatnym, wymagającym nie
pozamykać zakłady, technicznie najbar tylko znajomości samej - strony technicz
dziej przestarzałe, zamyka się takie, któ nej, ale również trafnej oceny możliwości
re znalazły się chwilowo w finansowych koniunkturalnych, a wreszcie śmiałości i
trudnościach. Jedyna szansa moderniza szybkości decyzji. Przedsiębiorca musi
c ji struktury przemysłowej przez pozby być gotów do wzięcia na siebie ryzyka,
cie się balastów przestarzałych urządzeń do produkowania ze stratą przez pewien
zastała bezpowrotnie zmarnowana.
okres czasu. Czy najzaciętszy nawet zwo
Po roku 1930 wzrastają taryfy celne — lennik upaństwów enia może twierdzić,
najpierw, o 10%, później o 33%. Wszystko jakoby różnego rodzaju komisje urzędo
to jednak okazuje się niewystarczające. we. posiadały takie kwalifikacje? Scen
Zaostrzają się tendencje monopolistyczne, tralizowanie kierownictwo, wykonywane
doprowadzając w 1934 r. do przekształce w myśl obowiązujących regulaminów
nia się luźnego dotąd zespołu producen może działać sprawnie w tych przypad
tów w potężną, zwartą Federację Żelaza kach, gdy chodzi o świadczenia niezróżi Sta,li. Obietnice usprawnienia produkcji niczkowane, o działalność, w której gó
wzramiam za ochronę celną pozostały na ruje rutyna, kolejnictwo, zaopatrywanie
papierze, bo Federacja wiedziała, że rząd w gaz, prąd elektryczny i t.p„ mogą tu
nie zdobędzie się na sankcje za niewyko służyć za przykład. Gdzie natomiast wa
nanie tych obietnic i nie otworzy granic runki działalności gospodarczej wciąż się
produktom zagranicznym, obawiając się. zmieniają, tam planowanie nie wystarczy,
bezrobocia z chwilą zamykania mniej w y tam trzeba jeszcze umiejętności szybkiej
dajnych fabryk. Przemysł stalowy wplą adaptacji do zmienionych. warunków,
tał się sam w błędne koło: poniewż nie czyli improwizacji. Jak zatem powinna
wykorzystał
możliwości
modernizacji wyglądać struktura angielskeigo przemy
•
swych urządzeń po pierwszej wojnie i słu stalowego?
poszedł łatwiejszą drogą dyktowania cen
Zwolennicy
tezy
konserwatywnej
monopolistycznych, więc nie był w stanie twierdzą, że sprowadzanie całego zagad
produkować równie tanio, jak konkuren nienia do alternatywy: własność prywat
cja. Z drugiej strony, nie mogąc zdobyć na albo upaństwowienie, jest niedopuszdość zamówień nawet dla fabryk już
czynnych, tym mniej był skłonny dio inwestycyj na budowę nowych zakładów
bądź modernizację starych. W tej sytua
c ji zabezpieczył się przed konkurencją
ajtańszy i najbardziej nadający się
zagraniczną w ten sposób, że przyznał jej
pewien kontyngent dostaw na rynek an
łla młodzieży, str. 96, wydanie. 1946—
gielski, wzamian za. to rezerwując sobie
/ysyła paczkami po sto egzempla
większy udział na rynkach międzynaro
dowych.
i
rzy za pobraniem lub po wpłaceniu
Wymienione wyżej zasady, to tylko
na konto PKO N r V II—608 Łódź
część socjalistycznego aktu oskarżenia.
1060 zł. (cena hurtowa 10 zł., deta
Przytaczanie go w całości przekraczało by
ramy zwyczajnej kroniki, zanotujmy więc
liczna 15 zł. plus porto)
tylko niektóre z innych faktów, jak stałe
krępowanie inicjatywy bardziej rzutkich
ks. dr. Win. Helepowski
przedsiębiorców w kieruinku rozbudowy
Gostynin,
wojew. Warszawskie.
produkcja, niskie płace, bezrobocie, które
w okresie m ięóęyw pięm ign uj&Jy nie

Książka Helsztyńskiego spełnia dobrzeswe zadanie, będąc publikacją, przedsię
wziętą przez Komitet Pierwszego Obcho
du Trzymamy straż nad Odrą“ . Czytana
w szkołach, świetlicach, domach kultury,
ośrodkach administracji, promieniuje wie
dzą rzetelną, gorącą i zakrojoną uniwer
salnie na terenie, na którym jej elementy,
zaczerpnięte zostały przez entuzj astycznego obserwatora.
I jeszcze jedno. Szata zewnętrzna ksią
żki jest niezwykle skromna, czcionki róż
ne, forma niekształna i nieozdobn.a. Nie
drukowano jej w,Poznaniu czy Bydgosz
czy, lecz w Starogardzie i Szczecinie,
własnymi, słabymi jeszcze środkami tech
nicznymi. Jest to nowy aspekt je j auten
tyczności: książka o Pomorzu Zachodnim,
napisana i -wyprodukowana na miejscu,
na Ziemiach Odzyskanych.
J. Ant.

Międzynarodowa Kronika Gospodarcza
Między planem a Improwizacją. Ta
skrócona formuła wydaje się najlepiej
charakteryzować istotę zadania, przed
którym stanął w A nglii rząd P artii Pra
cy, gdy kilka dni temu wystąpił w Izbie
Gmin z inicjatywą upaństwowienia prze
mysłu żelaznego i stalowego. Otwarcie
debaty parlamentarnej jest zarazem ozna
ką, że rozpoczął się nowy etap kampanii
rządowej na drodze ku przebudowie ustroju w duchu socjalizmu, etap, który
już teraz inaczej wygląda od. poprzed
nich. Obóz zwolenników rządu z jednej,
konserwatywna opozycja z 'drugiej stro
ny mobilizują swe siły do generalnej
rozgrywki,- której przebieg zapowiada się
dramatycznie, a w yniki niewątpliwie nie
ograniczą się do zmian ekonomicznych w
obrębie samych tylko wysp brytyjskich.
Jakie są tego przyczyny?
Najważniejsze dotychczas reformy rzą
dowe w kierunku uspołecznionej i pla
nowej gospodarki — upaństwowienie
Banku Angielskiego i kopalń węglowych
— zostały przeprowadzone w atmosferze,
nawet na angielskie stosunki spokojnej.
Oba te posunięcia, omawiane od lat ca
łych, zostały w gruncie rzeczy uznane za
przesądzone przez opinię publiczną i to
nie , tylko socjalistyczną. Zapowiedź re
form w dziedzinie produkcji żelaza i sta
li, nzucona po raz pierwszy miesiąc temu,
wywołała natomiast z miejsca gwałtowny
sprzeciw nie tylko zainteresowanych sfer
przemysłowych, ale i wielu ekonomistów
zawodowych. Bezpośrednim powodem ta
kiej reakcji była forma wystąpienia rzą
dowego. Wbrew uświęconemu zwyczajo
w i rząd nie zorganizował żadnej akcji w
celu wszechstronnego wyświetlenia za
gadnienia z udziałem naj różniejszych
przedstawicieli, grup interesów, sfer fa
chowych itd., co z reguły wyprzedza ofi
cjalną inicjatywę rządową, dotyczącą re
form zasadniczego znaczenia.
Tego rodzaju badania w postaci szere
gu ankiet, memoriałów itp, zostały prze
prowadzone w sprawie węgla i statutu
banku emisyjnego. Dalszy kamień obrazy
to mgliste sformułowanie . pierwszej enuncjacji rządowej, w myśl której rząd
powziął^ decyzję, by w dziedzinie prze
mysłu żelaznego i stalowego przeprowa
dzić „zasadę własności publicznej na sze
roką skalę“ . Mogło to oznaczać równie
dobrze upaństwowienie, ja k i zapewnie
nie państwu pośredniego wpływu drogą
uzyskania większości udziałów odnośnych
przedsiębiorstw prywatnych. Dalsze w y
jaśnienia oficjalne podkreśliły moment
upaństwowienia. Z natury rzeczy jednak
istota te w i w samym meritum sprawy,
t. zn. w doniosłości, jaką przedstawia
przemysł żelazny i stalowy dla cało
kształtu gospodarki brytyjskiej. Wymo
wa cyfr nie nasuwa wątpliwości pod tym
względem. W szczytowym okresie ko
niunktury zbrojeniowej, t. zn w roku
1939 Anglia wyprodukowała 13 milionów
ton stali, t. zn, około 10% produkcji świa
towej. _Ówczesnemu wzrostowi zapotrze
bowania wewnętrznego,
wywołanemu
zbrój eniami, należy dziś przeciwstawić
jeszcze większy, wynikający z konieczno
ści odrobienia pięciu lat wojennego za
stoju w rozbudowie przemysłu pokojowe
go.

Jeszcze większe zadania oczekują prze
mysł stalowy w dziedzinie eksportu. Już
przed wojną stal i żelazo były jedną z
najważniejszych pozycyj eksportu angiel
skiego, reprezentując około 9% jego war
tości. Jaik wiadomo, obecna opinia angiel
ska jest pa ogół zgodna co do tego, że w
ciągu najbliższych lat eksport musi wzro
snąć o 75% w porównaniu do przedtvojemnego (w latach 1936 — 1938 przeciętny
eksport roczny przedstawiał wartość 478
milionów, funtów szterłińgów), jeśli An
glia ma zdobyć dewizy na obsługę długów
zagranicznych i na Opłacanie' importu
dóbr, niezbędnych dla rekonstrukcji go
spodarczej. W ramach takiego programu
wywóz stali i żelaza miałby się powięk
szyć eona,jurniej o 20%. W tym celu jed
nak angielski przemysł stalowy mtisi
przewyższać swych konkurentów zagrani
cznych nie tylko pod względem poziomu
techniki produkcyjnej, ale również z uwagi na czysto kupiecką stronę działal
ności, wyrażającą się w umiejętnej kal
kulacji i w trafnej ocenie komuniktury
handlowej. Czy przemysł upaństwowiony
lepiej potrafi wykonać te wszystkie za
dania, iiż obecny prywatny?

KATEC HKZM
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cżalnym uproszczeniem. Rząd decydował
by o takicn sprawach, jak taryfy celne,
place, ewentuaime ceny, unikając jednak
bezpośredniego dyktowania poszczegól
nym przedsiębiorcom szczegółów postępo
wania. Dla zapewnienia państwu wpływu
na przestrzeganie zasadniczych lin ij ustalonej przez rząd polity ni produkcyjnej
■wystarczyło by posiadane przez skarb
większości akcyj przemysłowych, czyli

Szeroki
DYPLOMATYCZNE SUBTELNOŚCI

Kiedy Lord Halifax obejmował w 1941
roku piastowaną przez siebie do niedaw
na placówkę ambasadora brytyjskiego w
Waszyngtonie, Amerykanie nie powitali
go specjalnie entuzjastycznie. B ył om dla
nich zbyt wyniosły, zbyt niedostępny,
zbyt spokojny, zbyt arystokratyczny. Nie
jednał mu też bynajmniej popularności
fakt, że był on człowiekiem Monachium
i prawą ręką Chamberlaina Nadano mu
szybko przezwisko — „Święty Lis“ (gra
słów: Holy Fox — Halifax), zaś znany
dziennikarz-anglofob, Quincy Howe, na
pisał, parafrazując historyczne powie
dzenie Nelsona, że „...Anglia spodziewa
się, iż każdy Amerykanin spełni swój
Obowiązek“.
Początki nie były zachęcające. Jakie
Więc zaszły zmiany, które spowodowały,
że odjeżdżającego obecnie Lorda Halifaxa żegnała z niekłamanym żalem prasa
wszelkich odcieni?
Zaczęło się to od rozmaitych powie
dzonek, które wyszły z uśt ambasadora
i szybko nabrały rozgłosu. Raz naprzykład, było to w Detroit — by przytoczyć
jedno typowe z tych opowiadań — na
przybycie Halifaxa czekały tłumy kobiet,
należących do ugrupowań izolacjonistycznych. Wmówiono w nie, że cała wojna
w Europie jest wynikiem intryg Albionu,
który obecnie żąda ofiary z k rw i od na
rodu amerykańskiego. Naturalnie, dziel
ne Amerykanki pośpieszyły powitać am
basadora zgniłymi jajam i i pomidorami.
Lord Halifax nie stracił swego opanowa
nia. >■
,. -.i
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użycie tej samej metody, którą rząd an
gielski zastosował w stosunku do Towa
rzystwa Kanału Suezkiego, a ostatnio
wobec Anglo-Irańskiej Spółki Naftowej.
Trzeba znaleźć taką formę własności,
któraby umożliwiła pogodzenie planowo
ści z improwizacją, któraby zapewniła
ekspansję produkcji zgodnie z interesami
ogółu, gwarantując zarazem przedsiębior
cy premię za ryzyko.
P•

horyzont
jeden zginął w walce z Niemcami w Egipcie, drugi — stracił obie nogi w bi
twie pod El Alamein.
Zjednało mu to znowu wiele sympatii.
Umiał ją też pozyskać przez ciągłe podró
żowanie po Stanach Zjednoczonych, dla
bliższego wejścia w kontakt ze społeczeń
stwem amerykańskim. Podróże te, umo
żliwiały mu — według jego własnych
słów — badania w rozmowach z ludźmi
ich ustosunkowania do anglo-amerykańskich zagadnień, a także zbierania orygi
nalnych materiałów do k ry ty k i pracy
ambasady brytyjskiej w Stanach Zjed
noczonych.
Jednym z kardynalnych przykazań am
basadorów państw oocych jest kategory
czne unikanie wszelkich wystąpień, które
mogłyby być uważane za ingerencję w
wewnętrzne sprawy kraju, gdzie piastu
ją swe placówki. Lord Halifax opowie
dział na ten temat zabawną historyjkę w
swej pożegnalnej mowie. Dotyczyła ona
takiej właśnie podróży poprzez Amery
kę, a ściślej mówiąc :— jednego z jej epi
zodów.
I tak właśnie podczas biegu pociągu,
korytarzem przechodził chłopiec, sprze
dający tygodniki i miesięczniki, który o_
tworzył drzwi przedziału, gdzie znajdo
wał się samotnie ambasador i zapropono
wał mu nabycie czegoś do czytania. Od
słowa do słowa, zaczęli rozmawiać ze so
bą na temat interesującej lektury i cie
kawych książek. Trwało to dobre pół go
dziny i kiedy się wreszcie obaj rozstawa
li, chłopiec oświadczył, że musi swemu
nowemu znajomemu podarować coś cen
nego w dowód swej sympatii. Namyślał
się długo,, aż nakoć.iec odpiął ze swego
ubrania oznakę z napisem: „Mac A rthur

— „Niech mają za swe pieniądze tro
chę rozryw ki“ — powiedział. Tymczasem
ii
......
..... .
opinia publiczna dowiadywała się roz
maitych szczegółów z życia rodzinnego Dodatkowo kazano przedstawić
ambasadora. B yły to zaszczytne wiado Notarialny odpis: Szczerych Chęci,
mości: z trzech synów Lorda Halifaxa, Nadmiar Braku, środki Materialne,

if h s r r w )

J U T R O
na prezydenta!“ i pieczołowicie przy
twierdził ją do kape.usza ambasadora.
L o rd . Halifax przeżywał mały ko nflikt
pomiędzy sumieniem człowieka a obo
wiązkami dyplomaty. Noszenie manife
stacyjne na kapeluszu wyborczej oznaki
kontrkandydata Mac Arthura, ńie nale
żało do rzeczy, na które jakikolwiek
przedstawiciel dyplomatyczny może sobie
bezkarnie pozwolić. Ż drugiej strony, nie
chciał wywołać rozgoryczenia u ofiaro
dawcy prezentu, który mógłby mu mieć
za złe rozstanie się z jego skarbem.
Nie było innej rady: Trzeba było zdecy
dować się na podwójną grę Lord Hali
fax trzymał do końca swej p>odróży
chustkę w # ę ku . Kapelusz leżał na stoli
liku i ilekroć chłopiec przechodził kory
tarzem» stwierdzał z dumą, że jego dar
nie został potraktowany po macoszemu,
natomiast ukazanie się na horyzoncie
kogoś obcego, powodowało natychmiasto
we zarzucenie chustki na kompromitują
cą oznakę.
W ten to sposób został zażegnany skan
dal dyplomatyczny, a duma osobista
chłopca z gazetami nie została zadraśnię
ta.
Dyplomatą nie można być tylko w go
dzinach urzędowych, trzeba już pozosta
wać w tej ro li przez całe życic.
TRZEBA ODDAĆ

Piętnaście tysięcy brytyjskich i ame
rykańskich
specjalistów technicznych
prowadzi w Niemczech badania nad osiągnięciami tego kraju w zakresie prze
mysłu i nauki. Sprawozdania ich podają
kilka szczegółów o wielkich osiągnię
ciach techniki niemieckiej, które obec
nie zostaną wykorzystane dla bardziej
px>koj owych celów, niż to leżało w in
tencjach wynalazców. Do sensacji nale
ży np. motor Diesla o sile 6 tysięcy koni,
wybudowany specjalnie dla marynarki
wojennej, a który wydajnością swą prze
kracza wszystko, co w tym rodzaju w y
budowano w Stanach Zjednoczonych.
Niemcy wynaleźli
metody przesyłania
prądu stałego o wysokim woltażu do
miejsca odległego o 600 m il od źródła
energii, pxxiczas kiedy dotychczas można
było wysyłać prąd jedynie na 300 mil.

Kroplę Mleka, znaczki i pieczęci.

Później kwestia najbliższej rodziny:
Czym żonaty, z płcią jaką, dlaczego,
Ilość dzieci — i'z jakiej przyczyny,
Odpis metryk z wypisu pełnego,

Zapodając niniejsze sądziłem
(W myśl wyciągu z ustępu ustawy),
Że już wszystko, co trzeba, złożyłem
W sprawie wolnej do wzięcia p»osady.

Zaświadczenia ze szkół, że są w szkole,
I ze Żłobka, że w Żłobka — lub że nie,
Odcisk kciuczków lub smoczków (na dole)
I świadectwa, że mają szczepienie,

Ale gdzie tam! Musiałem przedstawić
Czterech świadków (pod kalkę nie
wolno!!)
— Trzech uciekło — a czwarty się wstawił
Nie w mej sprawie — tylko... monopolką.

Fotografie — po dwa egzemplarze —
Poświadczone przez wójta (trzy krzyże)
Sześć blankietów, po dwa formularze —
No i reszta, jak przed tym: patrz wyżej!
M. J. K.

Technicy alianccy znaleźli sekret foto
grafii długodystansowej, który pozwolił
Niemcom na dokonywanie z francuskiego
brzegu kanału la Manche czystych i w y
razistych zdjęć wybrzeży wysp b ry ty j.
skich. Również wielkie były osiągnię.
cia techniki niemiecikej w zakresie aero.
dynamiki, oraz stosowania napędu rakie.
towego w samolotach.
Inną pożyteczną instytucją, jaka funk.
cjonuje w Niemczech, jest Wydział Re
stytucji Amerykańskiego Zarządu W oj
skowego, który mieści się nieopodal
Frankfurtu.
Zadaniem jego jest rozpatrywanie pry
watnych spraw obywateli wielu krajów,
którym hitlerowcy pokradli ich włas
ność.
Jak dotąd wzięto pod uwagę 800 takich
skarg, na skutek których znaleziono 60
proc. reklamowanych własności, wraca
jąc ją prawym posiadaczom. Obejmuje
ona rzeczy najrozmaitszego rodzaju:
dzieła sztuki, wartościowe książki, biżu
teria, dzwony kościelne, rzeźbione ołta
rze, konie i bydło, a także rzeczy bar
dziej oryginalne jak np. psy bernardyny,
statki, łodzie i wogóle wszelkiego rodza
ju sprzęt techniczny.
Pewien obywatel holenderski zwrócił
się do władz amerykańskich prosząc je
0 odnalezienie tysiąca
skrzynek cygar
m arki „W ilhelm I I “ , które Niemcy u_
kradli mu w swoim czasie — rzeczywiś
cie udało się zwrócić właścicielowi
wszystkie 32 skrzynek, które przepadły
bez śladu. W innym wypadku holender
ska firm a poprosiła o odnalezienie całej
kompletnej radiostacji, którą na począt
ku okupacji Holandii Niemcy rozebrali
1 wywieźli.
Już po siedmiu dniach urzędnicy śledczy odnaleźli w Bremen tę
radiostację i zaokrętowali ją, wysyłając
do Holandii.
i
Należy tylko życzyć temu urzędowi
koło Frankfurtu, by nie zaczęły tam
wpływać reklamacje obywateli polskich,
których ilość pobiłaby na pewno rekor
dy krzywd, doznanych przez okradzio
nych przez Niemców obywateli Europy
zachodniej
W ilk

0 Referendum w parku
Temat wcale nader błahy,
motyw już nie nazbyt nowy,
może zakończyć się krachem
w sposób niesalomonowy,
gdy z kobietą wieść rozmowę,
w której sednem polityka —
twardy orzech do zgryzienia,
z całokształtu jej wynika.
Ja jej o senacie trąbię:
Izba z czasów króla Ćwieczka —
ona twierdzi, że mam rację,
bo któż w izbie dzisiaj mieszka?
Ja jej głoszę o reformach —
ona błędnie zrozumiała,
głową kiwa, że się zgadza—
byle tylko — nowe miała.
Ja jej mówię o granicach,
0 miłości mojej dla nich.
Ona znowu, że to proste,
bo jej miłdść jest bez granic.

I A 3 K 0 N IK
B iurokracie:

Ja wciąż wracam do senatu,
mówię o upaństwowieniu długo
1 pogłębiam miąż tematu
płynnej mowy ciekłą strugą.

Wykupiłem numerek na kwitek,
Podpis wójta, zdjęcia tożsamości,
Odcisk kciuka, cucuricum vitae,
Wysiąk z metryk i szczepienie kości.

Ona ciągle potakuje,
że reformy są konieczne
i pończochy też do tego,
bo stare nie będą wieczne.

•
Wójt cmentarzyk skreślił (...niby podpis)
(Odcisk miałem — i „Sól do nóg Jana“)
Tożtografię fotosamolności
Zamówiłem w firmie Fiimpolmana.
Zaszczepiłem na kościach hormony —
Lćkarz stwierdził ubóstwo i nie-żyt —
No — i mając żądane dowody
Do okienka złożyłem papiery.

— Co robisz, Leun? On przecież nie
widzi kto mu daje.
'
t
. i

— . Coś trzasło! Zdaje się, że m i oczko
puściło.

Z tyłu wionie w nas czeremcha
swym zapachem mocnym, słodkim
mówię jej o referendum —
ona pyta: co to, kotku?
Jan Lipa
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