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BOGUSŁAW MIEDZIŃSKI

Na zdjęciach (zc zbiorów Instytutu 
Józefa Piłsudskiego w Londynie) na s
str. 1 — gen. Sosnkowski we Wło
szech »w r. 1944 jako naczelny wódz.

BOGUSŁAW MIEDZIŃSKI

PRZEKŁADY POETYCKIE Kazimierz Sosnkowski
Młodość, wiek dojrzały, starość
\7. GOETHEGO)

Żółtodzioby mądrala pewności jest bliski 
Że dzicii, gdy przyszedł na świat', to był Dzień Stworzenia, 
ile , miła młodzieży, tizeba przypomnienia 
O tym, cośmy włożyli do twojej kołyski.

Przestań swoją mądrością chełpić się, człowieku!
Niechże umiar nareszcie w hcej głowie zagości!
Toż niedawno zerwałeś z błędami młodości,
A popełniasz już błędy dojrzałego udeku.

Stary człowiek jest zawsze trochę królem Learem;
Za nim  snują się widma, przesłonięte kirem,
Jego walki przebrzmiałe, cierpienia, radości,
Są niby suche liście, spopielała trawa,
Jeno mierzwą, rzuconą pod plony przyszłości —

■ Młodzież swoje ma życic, młodość swoje prawa.
Nierozumną jest rzeczą i jakie daremną
Mówić chłopcu młodemu: .,pójdź starzeć się ze mną".

Beethoven
(Z B A N D U  11 lśL  A)

P M uzyka często jak morze mnie bierze’
II mej bladej gwiazdy krainę,

Pod mglistym pułapem, bądź w wielkim eterze, 
Rozpinam swe żagle i płynę.

r-,
II pr-ód pierś podaję; wydęte mam płuca.

By płótno wichrem sycone:
Na grzbiet się fal wspinam spiętrzonych; noc rzuca 

Na oczy me ciemną zasłonę.

Wibrują we mnie wszystkie pasje żywe,
Cierpiącym się czuję okrętem;

Wiatr dobry i burza, jej drgawki gnieudiwe

Kołyszą mnie ponad odmętem . . .
N iekiedy — cisza1 ogromne majaczy 

Zwierciadło mojej rozpaczy!

Albatros
(7  B A l'D L L A IR E .l)

Często gwoli zabawy majtkowie, prostaki,
Gdy okręt nad otchłanią sunie pod żaglami. 
Chwytają wielkie owe mórz dalcl;:ch ptaki.
Które jego podróży są towarzyszami.

Ten lazurów król, ledwie wypuszczony z sideł, 
Niedołężnie po deskach, zawstydzony, brodzi, 
Żałośnie wlokąc białość swoich a i cl kich skrzydeł, 
Obwisłych niby wiosła porzuconej łodzi.

Ten piękny, uskrzydlam symbol podróżnika.
Jakże brzydki jest teraz, komiczny. niemrawy!
Ktoś mu 'drażni dziób fajką; ktoś inny baszłyka. 
Przedrzeźniajcie niezdarę, co latał dla slawy.

Poeta jest podobny do księcia chmur ciemnych;
Burz bywalca, drwiącego z łucznika i strzały, 
Wygnanemu na ziemię wśród krzyków karczemnych, 
Jego skrzydła olbrzyma chodzić przeszkadzały.

Podniesienie
(Z B A U D E L A IR i:A )

Ponad stawy, doliny, ponad oceany,
Lasy, góry, obłoki, wyżej stratosfery.
Poza słońce płomienne i poza etery,
Poza krańce przestrzeni gwiazdami usianej,

Pędzisz, duchu mój, zwinnie i niepowstrzymanie; 
Jako fale tnie pływak, aż piany się wznoszą,
Tak i ty z niewymowna i męska rozkoszą 
Śladem znaczysz wesołym bezdenne otchłanie.

Leć tam, kędy się miazmat niezdrowy nie p l-n i; 
Leć tam siebie oczyścić, gdzie się wieczność piętrzy,

I pij jak napój czysty z krynicy najświętszej 
Jasny ogień, treść boską przejrzystych przestrzeni.

Spoza zmartwień rozległych, które byt zamglony 
Obciążają i tłoczą brzemieniem niebłahem,
Ten szczęśliwy, kto skrzydła mocnego rozmachem 
Wzbić się może w pogodne, świetliste rejony!

Czyie myśli, jak gdyby skowionki lejkowe,
Ulaluut swobodnie w poranne błękity,
Kto, nad życiem szybując, rozumie ukryty 
Kwiatów język i niemych przedmiotów wymowę.

Pieśń wędrowca
(Z G OETHEG O)

Noc okryła szczyty 
Gór śpiących dokoła,
Śpią we mgłę spowite 
Doimy i sioła.

Opadły kurzawy,
Legł powiew bezwładnie; 
Poczekaj, niebawem  
Spoczniesz i ty snadnie.

Wychodzę sam na drogę
( /  L E R M O N T O W A )

Wychodzę sam na drogę. Step lekko oddycha,
Krzemienny szlak jaśnieje skroś opary mgliste;
Pustynia słucha Boga. Noc się jarzy cicha,
I  gwiazda z gwiazdą wiedzie rozmowy srebrzyste.

Niebo spływa poświatą uroczystą, cudną;
Śpi ziemia w oceanie blasku błękitnego.
Czemuż lak mi boleśnie i czemu tak trudno?
Zali czekam wciąż na coś? czy żałuje czego?

Po minionych dniach żalu ni trochę nie żywię,
I na mc inż me czekam dla siebie doczcśnie;
Zapomnienia, spokoju pożądam żarliwie,
Chciałbym się zapamiętać i zagubić we śnie.

Ale nie chciałbym zapaść w zimny sen mogiły,
Okolonej przez czarne cyprysy i tuje:
Niechaj zawsze wibrują we mnie życia siły,
Moja pierś, oddychając, niech lekko faluje;

Niech mój słuch, choć uśpiony, pieszczą w nocy, we dnie 
O kochaniu piosenki, szczęścia przepowiednie,
Niech mój sen nieskończony miłośnie ocieni 
Krzepki dąb, szumiąc gęstwą swej bujnej zieleni.

Fragment „Kupca weneckiego” 
(akt IV, scena 1-a)
(Z SZEKSPIRA)

Niby leśne źródełko w głębi uroczyska,
Lich krynica, bijąca spod skalistej ściany.
Miłosierdzie z serc ludzkich samorzutnie tryska.
Darem niebios jest ono, jak deszczyk, zesłany 
Glebie suchej spękanej, gwoli orzeźwienia.
Cnota święta, po dwakrnć pobłogosławiona,
Albowiem biorącemu ujmuje cierpienia,
Ternu zaś. który daje, błogosławi ona.
Miłosierdzie na .(wiecie, z okrucieństwa chorym, 
fest potęgą największą. Wyżej, ponacl trony,
Królów ono wynosi, złoci ich korony,
Kiedy sądy sprawują sercem, nie toporem.
Berło władcy, to symbol doczesnej trotęgi,
Tej, co krwawe historii zapisuje księgi.
Nieci strach i w nim szuka wzmocnienia, ochrony 
Majestatu wątłego i chwiejnej korony.
Bliżej nieba sięgajcie, riiż he>ła skinienie,
Miłosierdzie monarchom niesie odkupienie;
Władzę ziemską podobne: Boskiej władzy czyni 
Miłość, najpotężniejsza, wspaniała władczyni.

jakim  go znałem
Y \r  OCZACH ogromnej większoś

ci dzisiejszych czytelników po
stać Kazimierza Sosnkowskiego ry
suje się na pewno w mundurzp ge
neralskim, wiedza zaś o jego dzia
łalności wiążę ślę przede wszystkim 
z wojną d wojskiem. Jednakże w r. 
1905, ikiedy obierał on dla siebie 
drogę działania, mając lal 20, uwa
żałby za niesmaczny żart przepo
wiednię że czeka go przysz
łość wojskowa. Albowiem, w śro
dowisku młodzieży pc|stępowej w 
zaborze rosyjskim, na wojsko pa
trzano z nienawiścią, jako na na
rzędzie niewoli, na mundur oficer
ski zaś — z lekceważeniem i pogar
dą. Kilka brzemiennych doniosłymi 
wypadkami lat minąć jeszcze musia
ło, zanim czysto polityczne rozważa
nia i przestanki doprowadziły go do 
zainteresowania się wiedzą wojsko
wą. I z politycznych perspektyw, z 
ocen zmian zachodzących w sytuacji 
międzynarodowej wynikała myśl 
przewodnia — wskazana mu przez 
Piłsudskiego — że nadciąga czas, 
kiedy o dalszych losach narodu roz
strzygać będą armaty i bagnety, że 
umiejętność władania brontią i o- 
beznanie ze sztuką wojenną stać s:ę 
może narzędziem wyzwolenia, a nie 
niewoli.

Wybiegiem jednak zbyt daleko w 
przyszłość. Gdy redakcja „Wiado
mości” zwróciła się do mnie, jako 
do „świadka historii", abym nakreś
lił swe wspomnienia o Kazimierzu 
Sosnkowskim — doszliśmy z łatwoś
cią do porozumienia że jest to le
mat zbyt bogaty, aby dat się ująć 
w ramach jednego artykułu. Byl bo
wiem Sosnkowski jedną z czołowych 
postaci d z i a ł a j ą c y  c h w dra
macie najnowszych dziejów Polski 
w ciągu lat 65-u. Miał ten dramat 
momenty wielkich osiągnięć, 11- 
wieńczonych wspaniałym tryumfem
r. 1920 — był Sosnkowski ich 
współtwórcą. Nadeszły też. w 20 
lat później, momenty tragedii ii klęs
ki — walczył on wówczas nieustęp
liwie z przebiegłym wrogiem, z nie 
dotrzymującym wiary .sojusznikiem 
oraz z własną naszą przywarą: 
ślepą zaciekłością iw waśniach we
wnętrznych, a uległością wobec ob
cych nawet wtedy, kiedy wyzuwali 
nas z należnego udziału w zwycięst
wie.

W dzisiejszym fragmencie chcę 
więc zarysować tylko charakterysty
kę osobistą Sosnkowskiego oraz nie
zwykle skomplikowane tło epoki hi
storycznej, w której stawiał on 
pierwsze kroki w służbie publicznej.

SOSNKOWSKI — £YWY

Jeśli chodzi o podstawowe cechy 
indywidualności Sosnkowskiego, wy
mienię przede wszystkim w s z e c h 
s t r o n n o ś ć  jego zainteresowań, 
przypominającą ludzi z epoki Rene
sansu. Znane jest jego zamiłowanie 
do literatury i znakomita znajomość 
nie tylko polskiej, lecz ,i. światowej. 
Wymowny też jest wybór studiów 
fachowych, którym postanowił się 
poświęcić: architektura, łącząca w 
Kobie przecież zarówno sztukę jak i 
wiedzę ściśle techniczną; to drugie 
traktowane jest zwykle jako rzecz 
oschła i sztywna. Ale Sosnkowski 
oba te aspekty traktował z punktu 
widzenia artysty. We wspomnieniach 
z Politechniki Lwowskiej pisze o me
chanice, a w szczególności jej pod
stawowym dla architektury dziale: 
„Statyka — wiedza tak ścisła i peł
na przy tym swoistej, tajemniczej 
poezji...”.

Następną cechą — tak częstą u 
intelektualistów tejże epoki —- było 
dążenie do perfekcji w podejmo
wanych studiach lub działaniach. 
Znajdziemy to samo u Sosnkowskie
go.

Był on osobistością barwną, wy
różniającą się wśród otoczenia, już 
od młodzieńczych czasów. Wyposa
żyła go natura umysłem, łączącym 
bystrość i ścisłość zarówno, a w 
dodatku — rzecz to niemałej wagi

— fenomenalną pamięcią. Miał 
rzadki dar w obcowaniu z ludźmi: 
świetnie formułował myśli własne, a 
jednocześnie w lot i dogłębnie chwy
tał myśl swego rozmówcy. Tym się 
tłumaczy że już pierwsze zetknięcie 
z nim pozostawiało trwałe wrażenie 
i wpływ, a nawet — u ludzi, tej 
miary co Piłsudski — stało się pod
stawą do powierzenia mu zadań od
powiedzialnych, trudnych, przodow
niczych.

Tyle o cechach umysłu. Jeśli cho
dzi o działanie — miał Sosnkowski 
niezrównany talcn* organizacyjny, 
impet i sprawność zadziwiającą. O 
czym później.

Dorzucę tu kilka wczesnych 
szczegółów biograficznych. Młodzież 
w owych czasach wcześnie .zaprawia
ła się do działalności politycznej, 
zachęcana do tego przez starszych 
przywódców. Tak było i z Sosnkow
skim. uczniem V Gimnazjum w War
szawie- Przypada to jednak na lata, 
gdy trwał w pełni system rusyfika- 
cyjny w szkołach, przy czym władze 
szkolne działały w porozumieniu z 
„ochraną”. Niezależnie od postępów 
ucznia i jego zdolności — wystar
czało że był on notowany jako nie- 
prawomyślny. aby go nie dopuszczo
no do egzaminu maturalnego lub na 
nim „ścięto”. Działalność Sosnkow
skiego i wpływy na kolegów nie dały 
się ukryć przed policją. Wiedząc 
o tym, postanowił on przenieść się 
na końcowy rok do Petersburga, 
gdzie panowały inne stosunki i mógł 
liczyć że egzamin maturalny będzie 
wynikiem wykazanej wiedzy, a ms 
policyjnych raportów. Tam też — 
w r. 1905 ■— Sosnkowski otrzymał 
maturę z najwyższym odznaczeniem 
(złoty medal) jak na „perfekcjonis
tę” przystało.

NA ROZSTAJNYCH DROGACH

Na przełomie XIX i XX wieku 
całe społeczeństwo polskie, od pra
wego do lewego skrzydła, uległo w 
swym politycznym układzie ważkim 
przemianom w .związku z sytuacją 
międzynarodową.

Groźba hegemonii niemieckiej, za
rysowująca się coraz wyraźniej po 
wojnie francusko-p,ruskiej r. 1870, 
‘powodowała — jeśli chodzi o spra
wę polską — odm enny niż dotych
czas stc.sunek Europy Zachodniej d > 
głównego zaborcy, caratu rosyjskie
go. Rządy w Paryżu i Londynie 
spoglądały już ku Petersburgowi, j a 
ko ewentualnemu potężnemu sprzy
mierzeńcowi dla zaszachowania po
lityki nowego cesarstwa niemieckie- 
go pod wodzą Prus. W latach 1890-ch 
jasne się stawało że wszelkie sym
patie dla Polski będą podporządko
wane potrzebie zyskania tego sprzy
mierzeńca. Dawało to pewne racjo
nalne podstawy do rewizji polityki 
polskiej na prawym skrzydle; do
tychczasowe rachuby na pomoc mo
carstw zachodnich dla polskich zry
wów powstańczych wydawały się już 
nie1 tylko zawodne, lecz po prosili 
szkodliwe. Stąd pełna rezygnacja w 
dominującym na prawicy stronnict
wie Narodowej Demokracji z walki 
o niepodległość i zwrot ku wspól
nemu frontowi z konserwatywnymi 
ugodowcami, poprzednio zwalczany
mi przez tę partię. Pociągnęło to też 
za sobą zmianę w dziedzinie za
gadnień społecznych. Skończyły się 
lata, kiedy przewodnim hasłem „Po
laka”, tajnego organu „Ligi Pol
skiej”, była pełna goryczy pieśń: 
„O cześć wam, panowie magnaci, za 
naszą niewolę, kajdany . . . ”

Z drugiej strony, .w młodym so
cjalizmie polskim zaszło również po
ważne .rozdwojenie. Pierwotne na
dzieje z czasów „Proletariatu” że 
zwycięstwo socjalizmu w Europie 
przyniesie Polsce niepodległość — 
wygasały. W następnej fazie pow
stały w latach 90-ch dwie partie: 
Socjal-Demokracja Królestwa Pol
skiego i Litwy oraz Polska Partia 
Socjalistyczna. Już same tytuły wska
zywały na istotne różnice; Socjal-

Demokraci wiązali swój program z 
terytorium, a nie z narodowością. 
Nazwa PPS wskazywała wyraźnie 
na więź narodową. Jeśli więc na 
praw icy zadominowało stanowisko 
ugody z Rosją, znalazło się to samo 
na lewicy Socjal-Demokratycznej, z 
innych przesłanek, w formule: „Nie 
ma różnicy interesów między ludem 
polskim a rosyjskim; z jednej stro
ny są kapitalistyczni wyzyskiwacze, 
a z drugiej — krzywdzona klasa 
robotniczo-chłopska”. Do tego do
dano tezę że ze względów ekono- 
m.cznych w interesie ziem zaboru 
rosyjskiego leży dalsze pozostawa
nie ich w imperium rosyjskim. Nic 
też dziwnego że czołowym postaciom 
tej partii, jak Róża Luxemburg lub 
Julian Marchlewski nie robiło żad
nej różnicy pracować w partii nie
mieckiej, rosyjskiej, czy — mimo
chodem — polskiej.

W pierwszych latach XX stulecia 
wpływy owego kosmopolityzmu za- 
częiy przenikać do szeregów nie
podległościowej PPS.

Aby zakończyć szkic podłoża hi
storycznego doby ówczesnej trzeba 
wziąć pod uwagę znajdujące się mię
dzy prawicą a lewicą ugrupowania 
postępowo-demok raiyczne, z których 
najważniejszym, przez lat kilka dzie-
s.ątków. był obóz „pozytywizmu” i 
„pracy organicznej”; jego przywód
cą był świetny pisarz Aleksander 
Świętochowski. Po tragedii powsta
nia styczniowego pozytywizm uznał 
za beznadziejną dalszą walkę o od
zyskanie niepodległości i widział je
dyną drogę do poprawy bytu naro
dowego przez pracę oświatową i spo
łeczną. W Rosji Mikołaja II zaświ
tała tendencja reform; wprowadza
no tam samoirządy gubernialne i po
wiatowe (ziemstwa) i rozszerzano 
kompetencje samorządów miejskich, 
a jednocześnie przeprowadzano mo
dernizację aparatu oświatowego i 
szukano ukrócenia klęski łapowni- 
ciwa biurokracji przez podwyższenie 
cenzusu oświatowego urzędników. 
Obóz pracy organicznej powziął więc 
nadz.eję że i na ziemiach polskich 
da to możność postępu i rozszerze
nia praw obywatelskich społeczeń
stwa polskiego. Nadzieje te jednak 
wkrótce wygasły. Rząd carski nie o- 
nneszkał wyłączyć ziem polskich od 
dobrodziejstw tych reform. Po daw
nemu miastami rządzili mianowani 
burmistrze rosyjscy, a guberniami i 
powiatami gubernatorzy i naczelnicy 
bez doradczego nawet udziału lud
ności miejscowej. Szkoły pozostały 
narzędziem rusyfikacji; łapownictwo 
kwitło dalej, najgorszy materiał ludz
ki był tu z Rosji nadsyłany.

Nadszedł r. 1904. Sosnkowski koń
czył właśnie szkolę średnią w Pe
tersburgu. Obok powziętej decyzji co 
do studiów wyższych, szukał ram 
ideologicznych, w których 'by zna
lazł właściwe dla siebie miejsce w 
tak skomplikowanym układzie poli
tycznym, jakie społeczeństwo star
sze wówczas przedstawiało. Do pew
nego stopnia wybór był przesądzony. 
Już w latach poprzednich, warszaw
skich, wrażliwość na krzywdę spo
łeczną, na biedę panującą w polskiej 
wsi, wśród ludności robotniczej i rze
mieślniczej miast, spowodowała że 
nie widział dla siebie miejsca w obo
zie prawicowym; nie wiązał się jed
nak wówczas z socjalizmem. Z dwu 
organizacji, w których łączyła się 
młodzież starszych klas gimnazjal
nych — nie należał do ściśle sfor
mowanego, tajnego ,.Z”-u, przez dłu
gie lata pozostającego pod patrona
tem Narodowej Demokracji, lecz do 
luźniejszych „kół samokształcenio
wych” młodzieży postępowej; zajmo
wano s:ę w nich głównie zagadnie
niami społecznymi i ekonomicznymi; 
brali w nich udział również socjali
ści i pozytywiści, Wielkim aytoryte-



G R Y F  P U B L I C  A T I O N S  L T D .
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tem wśród tej młodzieży cieszył się 
Świętochowski.

W r. 1904 nastąpił nowy wstrząs 
w stosunkach międzynarodowych, 
który odbił się znowu na wewnętrz
nych stosunkach politycznych w Pol
sce. Rozstajne drogi rozwidliły się 
jeszcze zawilej.

Mianowicie, potężne imperium ro
syjskie, w swej ekspansji na Daleki 
Wschód, natrafiło na niespodziewa
ną i lekceważoną początkowo prze
szkodę ze strony Japonii. Państwo to, 
które jeszcze przed 50-u laty znaj
dowało się w stanie, porównanym 
przez historyków do Europy w cza
sie wojen krzyżowych, zmodernizo
wało się i zbudowało siłę militarną, 
która — ku zdumieniu świata — za
częła bić Rosję w każdym boju na 
lądzie i na morzu, i w przeciągu kil
kunastu miesięcy zmusiło ją do upo
karzającego pokoju. Dawid japoński 
powalił rosyjskiego Goliata.

Co więcej, rozprzęgła się dyscy
plina w powracającej z Mandżurii 
armii; wybuchło wrzenie rewolucyj
ne w całej Rosji, nie wyłączając obu 
jej stolic. Carat zmuszony został do 
rezygnacji z rządów absolutnych, do 
reform konstytucyjnych. Zachwiało to 
pozycją Rosji wśród mocarstw. Lon
dyn już w czasie wojny zajął stano
wisko przyjaznej neutralności w sto
sunku do Japonii. W Polsce przy
jęto oczywiście klęskę Rosji z nie
małą radością i ze złudnymi, jak się 
po paru latach okazało, nadziejami 
na lewicy.

W tej nowej sytuacji Sosnkowski, 
wróciwszy z maturą do Warszawy, 
udał się po radę do Świętochowskie
go- W swych wspomnieniach pisze:

„Jedną ze swych gawęd wieczor
nych (z zebraną u siebie grupą mło
dzieży) Świętochowski poświęcił Jó
zefowi Piłsudskiemu, szkicując ze 
zwykłym sobie mistrzostwem słowa 
jego sylwetkę, przepowiadając na 
tle zbliżających się wypadków jego 
doniosłą dla Kraju rolę. Przed wy
obraźnią młodego, romantycznie na
strojonego chłopca, jakim wówczas 
byłem, wyrosła z niezmierną plastyką 
i wyrazistością postać niezwykłego 
człowieka. Świętochowski mówił o 
życiu i pracach Piłsudskiego, o jego 
sile woli, o jego szlachetności i bezin
teresownym, płomiennym patriotyz
mie. Wzrastałem w tradycjach woj
ska polskiego i powstań narodowych, 
w atmosferze opowieści o  zesłaniach,
0  Sybirze, o tajemnicach Cytadeli 
warszawskiej. Słowa Aleksandra 
Świętochowskiego budziły we mnie 
podświadome tęsknoty; poczułem jaic 
gdyby wewnętrzny mus — powie
działem sobie że muszę odszukać Pił
sudskiego, poznać go, oddać mu się 
pod rozkazy”.

Jakże wymowny jest ten fakt i w 
tej dacie. Wódz pozytywizmu, w któ
rego programie leżała rezygnacja z 
walki czynnej o odzyskanie niepod
ległości, odsyła szukającą jego wska
zań młodzież do człowieka, który re
prezentował i wcielał w życie ideo
logię wprost przeciwną.

BUNT MŁODYCH

Proszę o  zwrócenie szczególnej 
uwagi na to zdanie w cytacie powyż
szej, w którym Sosnkowski mówi o 
tradycjach rodzinnych, w jakich 
wzrastał, o czci dla walk powstań
czych. Jest to bowiem moment klu
czowy dla przeżyć nie tylko jego 
własnych, ale bardzo szerokich za
stępów młodzieży z „Z”-em na czele. 
Gdy pisałem o nowej polityce Naro
dowej Demokracji na przełomie XIX
1 XX wieku i przytaczałem „racjo
nalne” powody tego, pominąłem re
akcję młodzieży na ten zwrot- Była 
ona wywołana przez zbytnią gorli
wość propagandową tego stronnictwa, 
obliczoną na zniechęcenie młodzieży 
do „romantycznych mrzonek”. Udo
wadniano zarówno błędnie jak nie
fortunnie że powstania wywołane by
ły rozmyślnie przez wrogów narodu 
polskiego, chcących jego zguby. Przez 
„Żydów i masonów”. Wynikało z 
tego że powstańcy byli jeśli nie 
szkodnikami świadomymi, to uwie
dzionymi głupcami. Skutek był taki 
że — odwrotnie niż zwykle bywało 
na świecie — młodzież opowiedziała 
się za tradycją, przeciwko starszym 
przywódcom, potępiającym ją. Naro
dowa Demokracja zaczęła w bardzo 
szybkim tempie tracić swój wpływ, aż 
wreszcie w r. 1905, gdy potępiła strajk 
szkolny, organizowany przez „Z”-

owców wraz z młodzieżą postępową 
— wybuchł bunt otwarty i całkowi
te zerwanie z Narodową Demokra
cją.

Zelżywy atak na powstanie sty
czniowe i jego wodzów był jednak 
pierwszym i głównym powodem re
belii młodych. Boć przecież w każ
dej rodzinie ze czcią wymawiano na
zwiska Romualda Traugutta i człon
ków rządu narodowego straconych 
przez Moskali w r. 1864; chlubiono 
się przodkami, którzy zginęli w bo
jach lob w tajgach Sybiru; tych zaś, 
którzy się uratowali — a żyło ich 
jeszcze wtedy wielu — otaczano ser
decznością i najgłębszym poważa
niem.

W obronie przeszłych tradycji sta
nęła też literatura. W szeregu wspa
niałych i porywających powieści i 
opowiadań dali temu wyraz socja
liści Stefan Żeromski i Andrzej 
Strug, pozytywistka Eliza Orzeszko
wa; rzucone przez nią hasło „Gloria 
victis” — zwyciężyło. Gdy chodzi o 
wizję przyszłości, marzył w swej 
„Róży” Żeromski o cudownym wy
nalazku, który pozwoliłby się targnąć 
na pizemoc potężnych zaborców.

W ciągu najbliższych lat kilku mło
dzież odpłynęła spod znaku Naro
dowej Demokracji, nawróciła do 
pierwotnych tradycji Ligi Polskiej. 
Wzięła czynny udział — trafnym in
stynktem wiedziona — w przygoto
waniach do nowej koniunktury, 
przewidywanej dla sprawy polskiej 
przez Piłsudskiego. Politycznie zrze
szyli się dawni „Z”-owcy w „Zarze
wiu”, w pracy zaś nad stworzeniem 
kadr wojskowych w „Drużynach 
Strzeleckich” — obok „Związków 
Strzeleckich”, skupiających młodzież 
postępową i socjalistyczną.

Nie wdając się w dalszy rozwój 
wypadków w wewnętrznym układzie 
stosunków polskich, znanych z kart 
historii — nawrócę do przypisywania 
powstania styczniowego knowaniom 
wrogów naszego narodu. Tłumacząc 
na zwykły język polski słowa „ma
soni i Żydzi” — przyjąć należy że 
chodzi o sfery liberalne i socjali
styczne Europy Zaohodniej. Otóż, klu
czowe znaczenie dla stosunku tych 
właśnie sfer do Polski mają lata 
„Wiosny Ludów” (1848-1849).

Wówczas to — od Morza Śród
ziemnego do Północnego, gdziekol
wiek podnoszono sztandary walki o 
wolność przeciwko rządom „Świę
tego Przymierza”, zaciągały się pod 
■nie setki i tysiące Polaków, pozosta
jących tam po powstaniu listopado
wym. Tworzono polskie legiony ochot
nicze, dowództwo nad wspólnymi si
łami obejmowali weterani tego po
wstania. Na decydującym dla „Wio
sny Ludów” terenie węgierskim, gen. 
Józef Bem stawiał czoło — i począt
kowo zwycięsko —- staremu wrogowi 
Polski Paskiew.iczowi. którego wy
słał „żandarm Europy” Mikołaj I z 
ekspedycją karną przeciwko Węgrom, 
ratując monarchię habsburską i kła
dąc kres nadziejom demokracji eu
ropejskiej. Miała ona to dobrze w 
pamięci w latach 60-ch. Nie tylko 
Węgrzy, ale i patrioci włoscy, wal
czący o zjednoczenie swego rozdar
tego, jak Polska, narodu — żywili 
sympatię, zrozumienie i wdzięczność 
dla Polski. I nie tylko w słowach. 
Gdy kilka setek ochotników, gari- 
baldczyków i Węgrów pod wodzą 
Francesco Nulilo przybyło do Polski 
w r. 1863 — był to szczery i zrozu
miały akt wzajemności za polską 
pomoc w latach 1848-1849. Przed
stawienie tego faktu jako aktu wro
giego, zmierzającego do zguby pol
skiego narodu, było pomysłem spod 
ciemnej gwiazdy. Któż mógł uwie
rzyć że Francesco Nullo posunął się 
aż do tak diabelnej perfidii, aby 
zginąć w bitwie pod Krzykawką w 
maju 1863? Tyle o masonach czy 
karbónariuszach.

Jeśli chodzi o Żydów, pod czym 
chyba rozumieć należy Marxa i to
warzyszy — ich stosunek do Rosji 
carskiej był wręcz nienawistny i sto
sunek do Polski — może w związku 
z tym — pełen podziwu dla jej bo
haterskich zrywów przeciwko po
tędze caratu.

O czasach po zgnieceniu powsta
nia w r. 1864, czytamy w historii:

„Nigdy bodaj przedtem ani potem 
nie stała sprawa polska tak mocno 
w opinii europejskiej, nie miała ta
kiego odgłosu w uczuciach narodów 
i tak powszechnego niemal popar
cia. Służyły jej pióra najświetniej

szych pisarzy, wymowa polityków, 
trybunów ludu, kaznodziei nieraz 
natchnionych, Rzeczników miała 
wśród przywódców rewolucyjnych, 
jak Henzen, Bakunin, Mazzini i Gari
baldi, Marx — i wśród katolickich 
książąt kościoła oraz — takich jak 
Monta lembert — na j wy bi t nieszych 
katolickich pisarzy”. (Marian Kukieł, 
„Dzieje Polski porozbiorowej”, str. 
365).

Na tym kończę zarys tła histo
rycznego, w momencie, gdy Kazi
mierz Sosnkowski stanął u „rozstaj
nych dróg". Wskazania do wyboru 
tej, która mu odpowiadała, wypły
wały właśnie z walk o zachowanie, 
czy też potępienie tradycji.

Aby zakończyć dzisiejszy frag
ment mych wspomnień, przejdę do 
zapowiedzianej na początku opo
wieści o „Pierwszych zetknięciach”.

PIERWSZE ZETKNIĘCIA

W r. 1927, w 20 lat od chwili kie
dy znalazłem się po raz pierwszy w 
orbicie wpływów Sosnkowskiego, nie 
wiedząc jeszcze że towarzysz Józef to 
właśnie on — rozmawiałem z profe
sorem Kazimierzem Bartlem, ówcze
snym premierem. Mówił on o swej 
współpracy z Sosnkowskim w r. 1920; 
podkreślał nie tylko jego kapitalny 
wkład do zwycięstwa jako ministTa 
spraw wojskowych, ale zbawienny 
wpływ, jaki wywierał w rządzie w 
najbardziej krytycznych chwilach. 
Wtrąciłem wtedy moje własne do
świadczenia z pierwszych zetknięć o- 
sobistych z „Szefem” w r. 1910, gdy 
wahałem się jeszcze z przystąpieniem 
do Związku Wałki Czynnej, bo nie 
były dla mnie jasne perspektywy co 
do przewidywanej przez Piłsudskiego 
wojny mocarstw zaborczych między 
sobą. Wtedy zostałem mu przedsta
wiony przez jednego ze starszych 
kolegów i  niespodziewanie wysłu
chałem jego wykładu o sytuacji mię
dzynarodowej. tak treściwego i jas
nego, że na drugi dzień zameldowa
łem się u niego i zostałem do ZWC 
przyjęty. Wspomniałem też o na
stępnej okazji w r. 1912, kiedy na 
wielkich ćwiczeniach Związku Strze
leckiego i Drużyn Strzeleckich zo
stałem postawiony do raportu kar
nego przed Szefem za niesubordy
nację wobec mego dowódcy kompa
nii w czasie ćwiczebnej akcji bojo
wej. istotnie tak było; mimo że 
według mego przekonania zostałem 
przez dowódcę oskarżony niesłusz
nie. zdawadem już sobie sprawa z 
mej winy i nie próbowałem sie na
wet usprawiedliwić. Szef wlepił mi 
6 godzin karnej stójki pod karabi
nem. Ale i to wyszło mi na dobre 
Gdy w kwaterze strzeleckiej odby
wałem pierwsze dwie godziny mej 
■kary, myślałem sobie tak: oto mój 
młodszy kolega z Politechniki, nie 
bardzo, według mnie, mądry, spo
wodowali że Stoję tu jak idiota pod 
ścianą, a przecież mogę w każdej 
chwili odstawić karabin i wyjść na 
ulicę; nilkt mnie nie może zatrzy
mać- Po czym przyszła refleksja: 
Coś jednak w tym musi być, w tej 
dobrowolnej dyscyplinie bez egzeku
tywy, którą nam, do niedawna nie
sfornym młodzikom, wrogom wszel
kiego przymusu, potrafił narzucić 
Komendant i Szef. Odbyłem karę 
do końca ii nie naruszyłem już po
tem nigdy ikarności w służbie strze
leckiej i wojskowej.

Na to profesor Bartel roześmiał 
się i powiedział że miałem szczęś
cie, bo jego własne pierwsze ze
tknięcie z Sosnkowskim, w tych sa
mych czasach wywarło i na n>m 
niezwykłe wrażenie, ale było ono nie
mal tragiczne.

Przytoczę jego relację:
„Byłem adiunktem przy katedrze 

geometrii wykreślnej i asystowałem 
prof. Denizotowi przy egzaminach. 
Pewnego dnia zasiadł do egzaminu 
student architektury Kazimierz Sc sn- 
kowski. Studiował on już 4-y rok; 
według jego danych personalnych, 
które miałem przed sobą, r/edko 
zgłaszał się do egzaminu, ale ze 
wszystkich poprzednich przedmiotów 
miał stopień celujący. Wiedziałem 
że student ten był bardzo czynny 
nad tworzeniem kadr wojsk >wych, 
nie dziwiłem się też że niezbyt czę
sto widywałem go na sali wykłado
wej. Profesor, autorytet w dziedzinie 
geometrii wykreślnej, n>e intereso

wał isię niczym poza swoją gałęzią 
nauki. Zadał na początku kilka sto
sunkowo łatwych pytań, na iktóre 
otrzymał od Sosnkowskiego zwięzłą 
i prawidłową odpowiedź. Po czym 
dał mu bardzo skomplikowane za
danie, ze szczególnie trudnej d?ie- 
dziny 'pęków inwolucyjnych’. Zanie
pokoiłem się nieco; po chwili jed
nak, słuchając odpowiedzi, oparłem 
się wygodnie w moim fotelu i słu
chałem rozwiązania przedstawione
go przez studenta profesorowi z. ta
ką satysfakcją jak by zamiłowany 
muzyk Słuchał gry wirtuoza- Sosn
kowski ujął temat z pełną sw< redą 
i znajomością rzeczy, a w d. datku 
w tak świetnej formie i-c nie można 
było lepiej.

„Nagle zostałem wytrą;oay z me
go błogostanu; z przerażaniem u- 
isłyszałem że profesor, b.ć może 
zmęczony, lub pod wpływem chwi
lowego roztargnienia, oświadczył 
surowo: ,Pan się myli, pańskie roz
wiązanie jest niedostateczne’. Na co 
student Sosnkowski odpowiedział: 
'Pan profesor wybaczy, ale moje roz
wiązanie jest prawidłowe’. P-olesor 
wstał z miejsca i oświadczył z ha
mowanym gniewem: 'Jeśli pan zna 
geometrię wykreślną lepiej niż ja, to 
ja nie mogę pana egzaminować. 
Żegnam pana’. Sosnkowski skłonił 
się uprzejmie i odszedł. Profesor zaś 
zwrócił się do mnie trzęsąc s;ę z 
oburzenia: .Słyszał pan coś podob
nego? Co robić wobec takiej im
pertynencji?’ Proszę sobie wyobra
zić — ciągnął dalej Bartel -  - moją 
sytuację. Od Denizota, mego wycho
wawcy, zależeć mogła cała moja 
dalsza praca naukowa, potocznie 
mówiąc, kariera; a z drugiej stro
ny elementarna uczciwość nakazy
wała mi stanąć w obronie studenta. 
Po chwili milczenia, które już naj
widoczniej zastanowiło profesora, 
wyjąkałem nieśmiało: .Panie profe
sorze, wydaje mi się że student 
Sosnkowski istotnie dał prawidłowe 
rozwiązanie’. Tu streściłem, w zna
cznie gorszej formie niż Sosnkow
ski, jego odpowiedź i czekałem na 
wyrok. Po chwili, która mi się v y- 
dawała wiecznością, profesor ochło
nął i przyznał: ,Być może, że źle go 
zrozumiałem. Niech pan wezwie stu
denta Sosnkowskiego .i Drzeegzrmi
nuje go dodatkowo sam’”.

Bartel to polecenie wyikonał; na 
wszystkie pytania otrzymał od 
Sosnkowskiego odpowiedzi bez za
rzutu. Gdy zdał sprawę profesorowi, 
ten zapytał, jaki stopień piorwnuje 
postawić Sosnkowskiemu. Bartel od
powiedział: „Sądzę że należy mu się 
celujący”. Na to jednak Detńzoi nic 
dał zgody d zaproponował „bardzo 
dobrze”. Ale to nie koniec. Sosn
kowski odmówił przyjęcia tego sto
pnia, powołując się na to że z za
sady innych stopni niż celujące nie 
przyjmuje. W rezultacie nartąpiła 
rzecz bezprzykładna. Doszło ćo trze
ciego przesłuchania, w którym bra
łem udział wraz z innym wyznaczo
nym przez profesora asystentem, i sto
pień celujący został wreszcie „per
fekcjoniście” przyznany.

PIERWSZE ZETKNIĘCIE 
Z PIŁSUDSKIM

Jak wiemy, Sosnkowski zaciągnął 
się do PPS, by uzyskać kontakt z 
Piłsudskim. Zobaczył go i usłyszał 
po raz pierwszy w początkach lu
tego 1906, we I.wowie na zjeździć 
partyjnym, na którym doszło do za
sadniczej rozprawy między marksis
towskim skrzydłem partii a zwolen
nikami Piłsudskiego z Organizacją 
Bojową na czele.

Piłsudski żądał utrzymania w pro
gramie partii na naczelnym miejscu 
hasła walki o niepodległość, podczas 
gdy lewica marksistowska głosiła ko
nieczność pierwszeństwa dla walki 
klasowej w ścisłym związku z re
wolucjonistami rosyjskimi i w ra
mach państwa rosyjskiego.

Pisał później Sosnkowski o wra
żeniu. jakie odniósł słuchając Pił
sudskiego:

„Duch jego przemówień porywał 
mnie, ich urok polegał na niezwy
kłej sugestywności słowa, mowy 
jego były wspaniałą improwizacją, 
głośnym myśleniem. Słuchając jego 
słów powziąłem postanowienie wstą
pienia do Organizacji Bojowej”.

Zjazd zakończył się rozłamem. 
Marksiści przybrali nazwę: „PPS- 
lewica”, zaś niepodległościowcy: — 
„PPS-Frakeja Rewolucyjna”.

Niezwłocznie potem udał się 
Sosnkowski do Krakowa i tam od
był pierwszą rozmowę z Piłsudskim. 
Nie znamy treści tej rozmowy, jeśli 
chodzi o to co mówił Sosnkowski, ale 
wynik jej mówi sam za siebie. Pił
sudski powierzył od razu temu 
dwudziestoletniemu młodzieńcowi 
niezmiernie trudne zadanie. Skiero
wał go na skrócony kurs do szko
ły bojowców i po kilku tygodniach 
posłał do Warszawy jako Zastępcę 
komendanta okręgowego tamtejszej 
Organizacji Bojowej z poleceniem 
rozwinięcia sił w tym najważniej
szym okręgu — mimo że objęcie te
go stanowiska przez młodego nowi
cjusza mogło natrafić na zrozumia
łe opory wśród starszych od niego 
wiekiem i doświadczeniem bojow
ców, mających już za sobą szereg 
bohaterskich wyczynów. Było to 
rzeczą wręcz wyjątkową, gdyż Pił
sudski niełatwo, a raczej ze szcze
gólną ostrożnością dobierał sobie 
współpracowników. Musiał więc po 
tej jednej rozmowie krakowskiej 
powziąć wysoką ocenę zdolności 
Sosnkowskiego i równie wysoki sto
pień zaufania doń.

Istotnie też Sosnkowski /dal eg
zamin w Warszawie; jego rozmach 
w pracy i umiejętność postępowa
nia z ludźmi przyniosły mu wkrót
ce zarówno posłuch jak i popular
ność. Już po paru miesiącach awan
sowany został przez Piłsudskiego z 
zastępcy na komendanta okręgowe
go. Zastał w Warszawie zaledwie 
kilka „szóstek” bojowych, wypróbo
wanych wprawdzie co do nieustra
szonej odwagi i gotowości na śmierć, 
ale też przerzedzonych mocno przez

straty. Już w sierpniu tegoż roku 
dysponował Sosnkowski kilku set
kami ludzi; wprowadził nową tak
tykę, należyty wywiad i przygotowa
nie do każdej akcji, gotowe odwody 
na wypadek nieprzewidzianych trud
ności, dokładne plany wycofania się 
po akcji dokonanej. W połowie 
sierpnia mógł już podjąć akcję na 
niebywałą dotąd skalę z pełnym 
sukcesem. Była to słynna „krwawa 
środa”. Gdy poprzednio wszystkie 
większe wystąpienia .rewolucyjne w 
stolicy okupywane były krwią poi- 
ską — tym razem polała się krew 
nieprzyjacielska. Zaskoczone zosta
ły siły policji przez jednoczesny 
atak w kilkudziesięciu punktach i 
poniosły straty tak ciężkie że ster
roryzowane władze wycofały na kil
ka dni policję z ulic miasta, a gdy 
zjawiła się ona z powrotem, każde
go policjanta pilnowali żołnierz z ka
rabinem. Rezultaty działań Sosnkow
skiego —- w tak krótkim czasie — 
wydawałyby się trudne do uwierze
nia. Jednak mamy nieodparte po
twierdzenie w tajnym raporcie ge- 
nerał-gubematora 'warszawskiego 
Skałłona do ministra spraw wew
nętrznych w Petersburgu, z wrze
śnia 1906, właśnie po krwawej 
środzie. Cytuję: „Terror wykonywa
ny już drugi rok przez oddziały bo
jowe komitetów rewolucyjnych o- 
siągnął teraz najwyższy .stopień na
tężenia, co w sposób najzgubniej- 
szy odbija się na składzie personal
nym policji, której szeregi szybko 
rzedną i prawie nie .są uzupełniane. 
W ostatnim czasie w warszawskiej 
policji brak 16 oficerów, 40 rewiro
wych i ponad 450 posterunkowych. 
40 proc. ogólnego etatu. Pragnących 
zająć opróżnione miejsce prawie nie 
ma . . .  Bojowcy napadają na żoł
nierzy wartowników, z których już 
niektórzy zapłacili życiem . . . Mia
sto Warszawa a z nią cały kraj po
zostaną wkrótce bez policji”.

Oto więc uznanie skuteczności ów
czesnych działań bojowych, dane 
przez nieprzyjaciela. Potwierdza ono 
że osiągnięte zostały wyniki poważ
ne: demoralizacja i popłoch wśród 
siĘ policyjnych i administracji ro
syjskiej, a z drugiej strony unaocz
nienie społeczeństwu polskiemu że 
panowanie rządów carskich nie jest 
znowu tak niezłomne jakby się zda
wało. Ale główną rzeczą w rapor
cie Skałłona jest wzmianka o za
stosowanej już ochronie policji i 
urzędów przez warty wojskowe i 
postulat dalszego wzmocnienia tej 
ochrony. Oczywiście nie zdawał so
bie on sprawy że o to właśnie 
stronie polskiej chodziło. Sosnkow
ski rozwijał swe działania w myśl 
instrukcji, którą otrzymał od Pił
sudskiego w lutym, kiedy rewolucja 
rosyjska nie chyliła się jeszcze do 
upadku. W razie jej wzmagania się, 
gdyby bunty wojska w centralnej 
Rosji trwały, mogła powstać na te
rytorium Polski możliwość szerszej 
akcji powstańczej. W tej perspekty
wie, największą trudnością dla jej 
rozpoczęcia był brak broni i amu
nicji. Brauningi i bomby nie wy
starczały. Otóż rozproszone dla służ
by wartowniczej posterunki wojsko
we, pilnujące nie tylko policjantów 
w Warszawie, ale i tysięcy urzędników 
w miasteczkach i sklepów spirytuso
wych na wsi, mogłyby przy skoordy
nowanym zaskoczeniu oddać w rece 
polskie kilkanaście tysięcy karabinów 
wraz z amunicją. Rzecz prosta, cel 
ten nie mógł być wówczas ujawnio
ny.

Jednak późną jesienią r. 1906 re
wolucja w Rosji załamywała sie już: 
opanowane zostały bunty wojskowe, 
■krwawo stłumione rozruchy c\wil- 
ne w głównych miastach. Piłsudski, 
jeden z pierwszych, ten stan rze
czy skonstatował, wyciągnął zeń kon
sekwencje i odrzucił nadzieje na 
wyzwolenie zaboru rosyjskiego w 
związku z rewolucją. Wobec tego 
uznał za bezcelowe dalsze rozwijanie 
akcji bojówek, co mogło tylko ściąg
nąć niemiłosierne represje powraca
jących do pełnej władzy rządów car
skich.

Wtedy to Sosnkowski, ścigany już 
zawzięcie przez ochranę, został o d 
wołany z Warszawy, przeszedł w stan 
nieczynny w partyjnej Organizacji 
Boiowej i postanowił powrócić do 
studiów uniwersyteckich, co — oczy
wiście — mógł robić tylko za gra
nicą. W ciągu r. 1907 i początku r. 
1908 wędrował po Europie, był w 
Szwajcarii i Włoszech. Zdecydował 
się wreszcie wstąpić na politechnikę, 
wydział architektury, we Lwów e

Zgłosił się do Piłsudskiego. Przy
jęty został w sposób, który potwier
dził że jego działania w Warszawie 
zostały uznane za egzamin zdany 
nie tylko pomyślnie, ale z wyróżnie
niem. Co więcej, już pierwsza dłu
ga rozmowa nacechowana była za
równo serdecznością jak niezwy
kłym zaufaniem.

Wspomina Sosnkowski: „Mój wódz 
przede mną, młodym chłopcem, 
otwierał swą duszę, ujawnia! swe 
cierpienia moralne. Opowiadał mi, 
jak ciężko przeżył schyłek rewolu
cji, mówił o tym że Organizacja Bo
jowa stanowi już zamkniętą i prze
graną kartę historii, o tym, jak boli 
go przegrana. Mówił mi wreszcie że 
zdecydował sie skończyć sprawę Or
ganizacji Bojowej ostatnia grą, w 
której albo zginie sam albo zwycię
ży, by rozpocząć nowy okres walki 
bez której* według jego zdania, żyć 
nie było warto” .

W tej samej rozmowie, oprócz 
zapowiedzi wyprawy bezdańdkSei, 
Piłsudski uprzedził Sosnkowskiego że 
oczekuje jego bezpośredniej współ
pracy. Zachęcił go też do studiów 
wojskowych, które sam prowadził 
już od powrotu z Japonii. Dalszego 
przebiegu tej współpracy nie bed ■ 
tu rozwijał, Ido to już inny rozdział 
historii. Był to początek najściślej
szego przez wiele lat następnych sto
sunku „Komendanta” i jego „Szefa 
Sztabu” , zarówno w sprawach woj
skowych jak i politycznych.

Bogusław Miedziński.
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Gen. Kazimierz Sosnkowski

TADEUSZ BRZEZIŃSKI

Gen. Sosnkowski w Kanadzie
(Wspomnienie w pierwszą rocznicą zgonu)

f \E N . KAZIMIERZ SOSNKOW- 
SKI przybył do Kanady pod ko

niec r. 1944. Zmarł 11 października 
1969 w Arundel, 60 mil na północ 
od Montrealu. Przeżył w Kanadzie 
25 lat, kawał życia równy całemu o- 
krefowi legionów i niepodległości od 
r. 1914 do r. 1939.

Twórca Związku Walki Czynnej, 
szef szitabu komendanta Piłsudskie
go. więzień Magdeburga, organiza
tor siły zbrojnej' odrodzonego pań
stwa, wielokrotny minister 'spraw 
wojskowych, naczelny wódz w czasie 
Monte Cassino i powstania warszaw
skiego miał zalsje wielie do przemyś
lenia w samotne dni na tarasie swej 
kwebeckiej siedziby nad jeziorem Be- 
van, wśród falistych wzgórz lauren- 
tydzkich, przypominających Podkar
pacie.

Nie od razu jednak zapadł w kon
templację i milczenie Po przybyciu 
na teren Ameryki nie wyrzekł się, mi
mo wielu gorzkich doświadczeń, myś
li o powrocie do Europy i czynnego 
życia. Miał przecież dopiero lit 
sześćdziesiąt.

Polonia amerykańska, a zwłaszcza 
kanadyjska, z którą zetknął sic bli
żej, powitała go serdecznie, prosto, 
szczerze i ze czcią. Wziął czynny u- 
dział w wielu jej manifestacjach, 
przede wszystkim w Montrealu, od
wiedził Zachód, W nnipeg, Edmon- 
ton, Calgary, Vancouver. W Górach 
Skalistych wspominał Tatry i zapach 
świerków pod .reglami.

Z początkiem r. 1954 poderwał 
■sie raz jeszcze do życia politycznego. 
Widziano w nim żywy symbol ciąg
łości walk o niepodległość i tendencji 
zjednoczeniowych narodu. Był znów 
w Londynie, a!e próba .zespolenia pol
skich ośrodków politycznych skoń
czyła się niepowodzeniem.

Nastepnvch 15 lat to już tylko 
arundelsk. Sulejówek, smętek fal je
ziora Bevan i podkarpacki krajobraz 
Laurentyd.

I tu zaczyna sie dopiero to, o 
czym pragnę parę słów napisać. K <- 
zamierz Sosnkowski to nie tylko żoł
nierz i polityk. O tym pisali już i pi

sać będą bardziej powołani. Sosn
kowski to przede wszystkim człowiek 
o wielk.m bogactwie duszy i wielo
stronnym zasobie ludzkiej wiedzy. 
Humanista, i znawca klasycyzmu i 
renesansu, z równoczesnym podkła
dem ttechnicznlego wykształcenia aj 
zdolnością matematycznej analizy. 
Groźny w każdej poważnej dyskusji 
a czarujący rozmówca w salonie.

„To mi potrzebne dla duszy" — 
mówił wskazując na widok ze swe
go tarasu na jezioro, góry i lasy. 
Duszy szukał w przyrodzie, w kwia
tach. które hodował, i w drzewach, 
których nazwy polskie i łacińskie u- 
miał zacytować nawet w puszczy Bry
tyjskiej Kolumbi" Potrafił rozpra
wiać o florenck;ch drzwiach Ghiber- 
tiego a za chwilę, podniósłszy grudę 
ziemi, określać warstwy gleby ka
nadyjskiej. Mglifety pejzaż poran
ka nad jeziorem, obramowanym brzo
zami, delikatnym rzutem pędzla prze
nosił na płótno a z ciężkich głazów 
ogrodu m.Sternie układał płyty scho
dów wiodących na taras.

Perfekcjbnista z upodobania, dbał
0 piękno polskiego słowa w mowie i 
piśmie, nawet w wojskowym rozka
zie. Podobnie jak jego mistrz i przy
jaciel Piłsudski, kochał poezję i ro
zumiał jej potrzebę w życiu. Cenił oj
czystą, ale nie zaniedbywał obcej i 
przełożył na język polski wiele tek
stów Baudelaire’a, Verlaine'a, Szek
spira, Kiplinga a in. Świadczą o tym 
przekłady zamieszczone w tym nu
merze „Wiadomości”.

Nie ma już dostojnego gospodarza 
domu w Arundel. Gdy przed ro
kiem, w krematorium na Górze Kró
lewskiej w Montrealu, powoli zapa
dała w głąb krypty trumna okryta 
polskim sztandarem, czu o się w du
szy szept słów poety że tak cicho 
stąd odszedł, ..jak duch, gdy oolata ”.

Nad cenną spuścizną dokumentów
1 pamiątek czuwa oddana i troskli
wa przez pół wieku towarz\ szka jego 
życia, pani Jadwiga Sosnkowska.

Tadeusz Brzeziński.

Widok z okna pokoju gen. Sosnkowskiego w Arundel
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KAZIMIERZ SOSNKOWSKI MAŁO ZNANY
J£ IF D 5  Ś historycy polscy rozpra

cują wszystkie rozdziały bogate
go życia Kazimierza So nkowskiego. 
Szperać będą w archiwach, kryjących 
odpowiedzi na pytania związane z 
jego działalnością wojskowo-politycz
ną. Z czasem dopiero będą mogli zaj
rzeć do osobistego archiwum, pozo
stawionego przez Zmarłego. Znajdą 
w nim nieznane, pewno irewelacyjne 
szczegóły, świadczące o nieprzerwa
nej, ogromnej pracy dla Kraju.

Nie znajdą w nich nic, lub znajdą 
mało, nie o generale Sosnkowiskim, 
lecz o Sosnkowskim bez stopnia woj
skowego, który przylgną! do nazwiska 
i stal się jego częścią nierozerwalną. 
Bo choć tysiące ludzi' przewinęło się 
w życiu generała, niewielu było, z 
którymi rozmawiał nie tylko o po
lityce i wojsku. Nieraz w prowadzo
nych ze mną rozmowach odrywał się 
od tych tematów i wypowiadał poglą
dy mające z nimi ważny, lecz często 
tylko pośredni związek.

Sosnkowski nie lubił, by mu przy- 
każdej okazji przylepiano generalski 
tytuł. Kiedyś pokazałem mu swój ar
tykuł „Droga generała Kazimierza 
Sosnkowskiego”. Przeczytał, a odda
jąc mi go powiedział: „Wszystko się 
zgadza, ale czy zawsze musi być przy 
mym nazwisku — generał? Czy nie 
wystarczy po prostu imię i nazwis
ko?” Skreśliłem „generała”. I dzie
ląc się dziś spostrzeżeniami tylko o 
niektórych, mało znanych ogółowi 
cechach Sosnkowskiego, często uni
kać będę jeg:> wojskowego tytułu. 
Tytuł ten bowiem zawęża niezwyk
łość złożonej, bogatej osobowości1.

*

Sosnkowski z wychowania i Henty- 
m ortów był dzieckiem wspaniałej e- 
poki odrodzenia duchowego drugiej 
połowy XIX wieku i początków obec
nego stulecia, poprzedzającej odzy
skanie niepodległości. Wychował się 
v rodowych tradycjach napoleońsko- 
powstańczych i na literaturze roman
tycznej.

Jako młody człowiek nie zgubił się 
w gąszczu idei mnionej epoki. Wy
brał ciężką, zdawałoby się, bezna
dziejną drogę walk o wolność naro
du. Pragnął równocześnie kończyć 
studia politechniczne. Mając już za 
sobą przeszłość bojowca PPS, chciał 
je kontynuować za granicą. Pewien 
czas spędził we Florencji), do której 
później często myślami wracał. Osta
tecznie pojechał na studia do Lwowa. 
Studia pokrzyżowało spotkanie tam 
Piłsudskiego. O poznaniu go marzył 
od chwili, gdy z ust Aleksandra Świę
tochowskiego po raz pierwszy o nim 
usłyszał.

Intelektuałi sta z natury i zamiło
wań, musiał w sobie wiele przemóc, 
by w niezwykle anormalnych warun
kach poznać służbę żołnierską, kunszt 
oficera sztabowego i dowódcy 
embrionalnego woj >.ka polskiego. Mu
siał nauczyć się rozkazywać niesfor
nym intelektualistom, jakich nie bra
kowało w szeregach strzeleckich. 
Twarda szkoła, której ukoronowaniem 
było objęcie zastępstwa (komendanta 
1-ej brygady i jej szefostwa, wyrobiła 
w nim poczucie odpowiedzialności za 
każdy czyn i za każde słowo. Wyma
gał wiele od siebie i wiele wymagał 
od innych. Kształcił się sam całe ży
cie i dlatego nieraz surowo oceniał 
tych legionistów, którzy osiągnąwszy 
w państwie wysokie stanowiska woj
skowe i cywilne, spoczęli na laurach, 
uważając że nie ma się po co dalej 
trudzić.

Nieustanne pogłębianie się i  ciągła 
samokontrola wyrobiły w Sosnkow
skim głęboką, wewnętrzną skrom
ność. Nigdy nie chciał innym narzu
cać swych sądów. Szanował poglądy 
przeciwnika. Nie cierpiał na kom
pleks urażonej ambicji osobistej, tak 
właściwy w.elu politykom polskim, 
Nieustępliwy i bezkompromisowy był 
jedynie wtedy, gdy chodziło o żywot
ne nteresy narodu i państwa. Wtedy 
był rzeczywiście twardy. Gdy kiedyś 
pozwoliłem sobie na uwagę że jest 
uparty, powiedział że po matce jest 
przecie Żmudzinem. I chyba tym u- 
porem najbardziej przypominał Pił
sudskiego.

Mając już wyrób ony pogląd w ja
kiejś doniosłej sprawie, wolał go 
zawsze skonfrontować z innymi, n a  
szczędząc godzin na długie rozmowy. 
Mogę coś o tym powiedzieć, bo przez 
kilka lat przyglądałem się z bliska 
jego wysiłkom, zmierzającym do 
zjednoczenia rozbitej politycznie eint 
gracji. Pragnął wtedy dla swego .sta
nowiska zdobywać sprzymierzeńców 
drogą wymiany zdań i mozolnych 
perswazji. Był wzorem demokraty w 
najgłębszym tego słowa znaczeniu. W 
pierwszych fatach dwudziestolecia nie
podległości. jako minister spraw woj
skowych, był w stałej styczności z 
Sejmem, wybranym według arcyde- 
mokratvcznych zasad. Choć musiał 
czasem staczać boje .z „suwerenami”,, 
n gdy nie przekroczył granicy zakreś
lonej ministrowi odpowiedzialnemu 
przed parlamentem. Rzecz znamien
na: lubił ten okres swej działalności! 
i często w rozmowach go .wspominał.

Wydaje mi się że te mało znane 
właściwości Sosnkowsk ego, szczegól
nie jego wyrozumiały stosunek do łu
dzi. nawet do przeciwników, były od
biciem charakteru człowieka dobrego, 
wrażliwego na piękno, wierzącego w 
to, co wyraził jego ulubiony poeta 
francuski Baude'aire że „ten szczęś
liwy, kto skrzydła mocnego rozma
chem wzb.ć się może w pogodne, 
świetliste rejony” i „kto nad życiem 
szybując, rozumie ukryty kwiatów 
język i niemych przedmiotów wymo
wę”.

A poezji do końca swego życia po
został wierny, spędzając wolne chwi
le nad przekładami wielu poetów, 
mozoląc się, aby niic nie uronić w mo

wie ojczystej' z piękna ich utworów. 
Przekładał Baudelaire’a, Goemego, 
Lermontowa, Neri i in. Baudelaire"o- 
wi poświęcił całe (studium. Kiedyś 
pisał do Monachium,, bym przestał 
mu tomik wierszy Heinego.

Obdarzony był również talentem 
malarskim. A już mało kto wie o tym 
że grał pięknie na fortepianie. O mu
zyce i o literaturze, nie wyłączając 
współczesnej, mówił jak znawca. Nie
wielu mistrzów fortepianu cenił. Za
miłowany humanista, władający wielu 
językami, z których najmniej lubił 
angielski', pamiętał świetnie grekę i 
łacinę, której uczył się w odległych 
czasach gimnazjalnych. Przekonałem 
się o tym kiedyś, gdyśmy w szczup
łym gronie jedli spóźniony obiad w 
małej (restauracyjce greckiej w Lon
dynie, niedaleko od domu, w którym 
mieszkał.

W restauracyjce znano go dobrze, 
bo do niej nieraz zachodził. Tego 
dnia był w doskonałym humorze. W 
pewnej chwili zapytał 'właściciela, 
czy zna klasyczną grekę i czy mógłby 
zadeklamować jakiś wiersz Homera. 
Gospodarz odpowiedział że klasycznej 
greki nie umie, aie że kucharz jest jej 
znawcą. Oddali! się 5. za chwilę w 
pustej już sali zjawił się z kucha 
rzem. Kucharz skłonił się i czekał. 
Generał uśmiechnął się, odchr tąknął 
ii, ku naszemu zdziwieniu, zaczął sam 
deklamować jakiś długi ustęp, bodaj 
7 „Iliady”. Kucharz stał z rozdzia
wioną gębą, po czym przyciszonym 
głosem jął wtórować generałowi.

Ale Kazimierz Sosnkowski był nie 
tylko humanistą. Był również za pan 
brat z naukami ścisłymi i przyrodni
czym.. Opowiadał mi gen. Janusz 
Głuchowski że generał jechał pewne
go dnia w towarzystwie dwóch wyż
szych wojskowych na polowanie w 
okolicach Truskawca. Gdzieś _ przy 
drodze zauważył budynek regional
nego muzeum geologicznego. Zatrzy
mał samochód, by je zwiedzić. Nie 
zdradzając swego incognito poprosił 
kierownika muzeum, młodego docen
ta geologii, by mu pokazał gablotki. 
Nad jedną z nich zadumał sic, po 
czym w bardzo grzecznej formie za
uważył że sposób ułożenia ekspona
tów jest niewłaściwy. Docent się bro
nił, lecz Sosnkowski nie ustępował, 
powołując się na znane młodemu u- 
czonemu autorytety naukowe. Towa
rzyszący Sosnkowsk emu oficerowie z 
powątpiewaniem słuchali jego geolo
gicznych wywodów. W rok później to 
samo towarzystwo jechało na polo
wanie w okolicach Trusnawca. Sosn
kowski znowu zarządził postój przed 
muzeum. I cóż s.ę okazało? Gablot
ka była tak uporządkowana jak za
lecał

*

Sosnkowski przez całe życie czy
tał nieustannie. Czytał tak dużo że 
obawiałem się o jego oczy. Istotnie, 
u schyłku życia tracił wzrok i ska
zany był na to, co mu przeczyta jego 
wierna towarzyszka, niestrudzona o- 
piekunka i  lektorka — żona. Gdy 
się o wyroku lekarzy dowiedział nie 
mógł się z nim pogodzić do końca.

Zasięg czytanych przeze innie ksią
żek był bez porównania niniejszy, to
też często musiałem ze skruchą przy
znawać żie nie znam książki, o któ
rej Sosnkowski wszczynał rozmowę. 
\le tego wieczoru miałem szczęście.

Mówiliśmy o sowieckim dyktato
rze. W pewnej chwili przytoczyłem 
opin ę Koestlera, wyjjow.iedziianą w 
jego „Age of Longtng” tże jeśli po 
śmierci Stalina znikną w Związku 
Sowieckim portrety dyktatora i nie 
zastąpią ich portrety innego, ludnoś; 
zacznie wieszać w domach prawo
sławne ikony. Tęsknota bowiem do 
kogoś na szczycie, na samym wierz
chołku drabiny państwowej, jest w' 
Rosji tak silna że wyleczenie się z 
niej wymagałoby dwóch, jeśli nie 
trzech, pokoleń. Sosnkowski, który 
Koestlera nie czytał, ale znał Rosję 
wyśmienicie, zgadzał się z poglądem 
że ponure dziedzictwo carów zapłod
niło naszą współczesność, zsyłając 
na nią całą galerię większych i po
mniejszych dyktatorów.

Zaczęła siię długa gawęda, jak to 
z „kultem jednostki” rzecz wygląda 
u Polaków. Sosnkowski powiedział 
wówczas, co później sformułował w 
jednym ze swych przemówień, że ist
nieje wśród nas skłonność pers.unifi
kowania zagadnień i gloryfikowania 
jednostki. Jedno chwalebne źródło 
tej skłonności sięgało czasów gdy 
„kult bohaterów stal islę usprawiedli
wionym wyrazem potrzeb narodu” 
walczącego io niepodległość. Drugie, 
niezbyt chwalebne, płynęło z usterek 
polśkifego charakteru. Wyliczał wśród 
nich niechęć do samodzielnego wysił
ku myślowego, lenistwo duchowe, und 
kanie kłopotów ,i uchylanie się od od
powiedzialności. „Tak ukształtowane 
natury ludzkie mają zwyczaj1 ogląda
nia się za geniuszami, cudotwórcami, 
zbawcami, zwyczaj poszukiwan a lak 
zwanych 'mężów opatrznościowych 
z posłannictwem’ lub t.zw. mocnych 
ludzi, na Których można by zepchnąć 
wszystkie trudy i całą odpowiedzial
ność, których można by, zależnie od 
okoliczności, Jęcz zawsze gwoli włas
nej wygody, albo uczynić przedmio
tem kultu i oklaskiwać z zachwytem, 
lub też oskai żać. osądzać, kamie
nować za winy popełnione i nie- 
popełnione”.

Tej polskiej skłonności do glory
fikowania jednostki przeciwstawiał 
zawsze kult zwykłego, codziennego o- 
bowiązku, jak najbardziej związany 
z istotą prawdziwej demokracji. U- 
ważał że demokracja oznacza przede 
wszystkim zbiorowy wysiłek żyją
cych pokoleń, „wszystkich warstw 
społecznych, upowszechnienie odpo
wiedzialności za życie j przyszłość 
narodu". W takich słowach ujmował

swój stosunek do zjawiska, które jed
ni! nazywają naszą nieumiejętnością 
stawiania wyraźnej granicy między 
rozsądkiem i magią, inni — ucieczką 
przed rzeczywistością w krainę fikcji 
czy fetyszy.

Wielu nie mieściło się w głowie że 
takie poglądy głosi najbliższy współ
pracownik Jozefa P łsudskiego któ
remu nigdy nie zaprzeczał prawa pei 
sonifikowania narodowej racji stan i. 
Do końca życia zaliczał Piłsudskiego 
do postaci w dziejach narodu zupeł
nie wyjątkowych. Powtarzał zawsze 
swe credo że tylko naród jest wiecz
ny. ludzie przychodzą, zmieniają się, 
odchodzą i jak fale morskie nikną w 
głębinie, a tylko nielicznym jednost
kom, jak Piłsudski, dane było — 
„żłobić niezniszczalnymi głoskami 
swoje imiona w przybrzeżnym gra
nicie narodowych dziejów”. W sier
pniu 1968, gdy po raz ostatni by
łem w Arundel, to credo powtórzył.

Sam nuc zaliczał się w swej skrom
ności do postaci wyjątkowych. Trzeź
wo oceniał właściwości swego cha
rakteru, bo z bliska przez tyle lat 
patrzył na swego Komendanta... 
Wspominając go powiedział mi kie
dyś: „Komendant był wiecznie gore
jącym płomieniem miłości i pracy dla 
Polski. Przez całe życile byt zakon
nikiem sprawy. Poza zagadnlien.ami 
polityczno-wojskowymi pasjonowała 
go głównie poezja. Ja takim nie by
łem i nie jestem. Ja talk bym żyć nie 
potrafił”.

Słowa te wyjaśniają, dlaczego nie 
mógł być kopią Piłsudskiego. Po 
prostu był od nego najzupełniej n- 
ny. \Vielostronny w swych zaintere
sowaniach, chłonny i wrażliwy, był 
zaprzeczeniem typu fanatycznego. A 
tylko fanatycy wielkich idei łub — 
gorzej — własnych ambicji, mają 
kwalifikacje na wodzów czy dykiato- 
■iów. Tych cech Kazimierz Sosnkow
ski nie posiadał. Znając też swą na
turę, nigdy na .swym czole nie widział 
korony wodza, którą tylu che ało mu 
włożyć. Na tym tle po śmierci Pił
sudskiego rodziły sT:e nieporozumienia 
między nim i niektórymi piłsudczyka- 
mi. Wzywał ich wtedy do trzeźwej o- 
ceny rzeczywistości, a ime do ogląda
nia się za odeszłą w zaświaty wiel
kością lub szukania wielkości nowej. 
Żądał, by własnym wysiłkiem wyku
wali przyszłość. Bo nigdy isam nie był 
skostniałym „patriotą formy” ani
t.zw. „spadkobiercą idei”. Uważał że 
ei „spadkobiercy” miast myśleć sa
modzielnie usiłują kontynuować nie 
tyle dzieło Piłsudskiego, lite formy z 
jakich je realizował. N it miał wspól
nego języka z „patriotami formy”. 
O niektórych wyrażał się, zresztą zaw
sze dobrotliwie i z sentymentem, iak 
o  ramolach, którzy samodzielnie my
śleć nie chcą, gdyż wydaje się im że 
nawet po śmierci Komendant za nich 
myśli.

*

W czasie przewrotu majowego Sosin. 
kowski odbierał sobie życie. Prze
żywał wtedy chyba jeden z najwięk
szych konfliktów wewnętrznych. O 
tym konflikcie opowiedzą teksty po
zostawione w osobnej, zapieczętowa
nej kopercie.

Wielu w tym doszukiwało się jego 
późniejszej pasywności politycznej, 
jego rzekomej niezdolności do prze
ciwstawiania się jednostronnemu sy
stemowi rządów, któremu był prze
ciwny. Dopóki żył Piłsudski, nie było 
o tym mowy. Sosnkowski. nie podjął
by żadnej akcji skierowanej prze
or /ko niemu. Lecz dlaczego nie u- 
aktywnił się politycznie po jego śmier
ci, gdy na pewno większość piłsud- 
czyków i większość opozycji widzia
ła w nim jedynego człowieka obozu 
legionowego, który potrafi rzucić 
most porozumienia między rządzący 
mi i opozycją? Bystry i utalentowa
ny. choć zbyt „wszechstronny” publi
cysta Wacław Zbyszewski na kilka 
tygodni przed śmiercią geneiala w 
artykule „Sosnkowski i Pompidou” 
pisał o Sosnkowskim że był jedynym, 
który zdawał się rozumieć potrzebę 
ewolucji pomujowego reżymu. „Dzi
siaj, gdy patrzę na Pompidou - - pisał 
Zbyszewski — i podziwiam zręczność, 
z jaką zdobył prezydenturę i z jaką 
likwiduje gaullizm i gaul istów, zasta
nawiam się nieraz, czy by Sosnkow- 
skiemu podobna operacja się udała, 
gdyby w nocy zgonu PiłsudsLego zo
stał mianowany zamiast Rydza in
spektorem generalnym sił zbrojnych”.

W moim głębokim przekonaniu, 
beiz potrzeby likwidowania piłsudczyz- 
ny d pilsudczyków, na co nigdy by 
Sosnkowski nie poszedł, operacja 
miała wszelkie szanse powodzenia. 
Sosnkowski był gorącym zwolenni
kiem mostu porozumienia. Jeden 
most w maju 1926 urósł do symbolu 
dz.elącego społeczeństwo. Sosnkowski 
chciał przerzucić most, który by je 
łączy). W rok po śmierci Marszałka 
zgłosił Śmiglemu-Rydzowi gotowość 
objęcia stanowi ka premiera rządu 
szerokiej koalicji. Propozycję Śmigły 
odrzucił. Sosnkowski poglądu n:e 
zmienił, lecz. nie uczyni! nic, by go 
wcielać w życie, a wobec swego 
zwierzchnika Śmigłego-Rydza świecił 
przykładem żołnierskiej lojalności. 1 
tak było do ostatniego, dramatycznego 
spotkania 4 września 1939, kiedy — 
jdk mówił — złamanemu obrazem 
kieski Śmigłemu zaproponował po
w ołani rządu koalicyjnego. Sprawę 
przeciął obecny przy rozmowie pre
mier Sławoj-Składkowski, zapewnia
jąc Śmigłego że wszelkie zmiany są 
zbędne, bo rząd cieszy się pełnym za
ufaniem narodu.

A tymczasem właśnie w latach 
1935-1939 przylgnęło do ScsnLow 
svtego powiedzenie że jest Hamletem. 
Miało to oznaczać że wszystko wi
dzi, że rozumuje głęboko i bezbłędnie, 
lecz na decyzję zdobyć (się nie po

trafi. Sosnkowski wiedział o tym, a 
ponieważ i  ja w odległych latach pi
sałem o jego hamletyzmie, lubił 
wszczynać rozmowy na ten temat. 
Jednego nie negował że poród waż
nej decyzji nie przychodzi mu łatwo. 
Lubił przy tym powoływać się na 
Piłsudskiego, który ważenie w sobie 
takiej decyzji zwykł przyrównywać 
do bólów porodowych. Wydaje mi się 
że trudności powzięcia decyzji były 
następstwem wyjątkowej refleksyj- 
ności, skłonności do analizy i mate
matycznej perfekcyjności myślenia 
Sosnkowskiego. Właściwości te róż
niły go od Polaków, tak często skłon
nych do szybk.^h, a przeto nie prze
myślanych wniosków i sądów. Lecz 
cechy te nie wyczerpują wszystkich 
źródeł t.zw. politycznego hamletyzmu 
Sosnkowskiego.

Nigdy w czasie rozmów o zamachu 
majowym r. 1926 nie słyszałem isło- 
wa krytyki tego aktu Marszałka. Na- 
tom-ast mówił nieraz że z chwilą gdy 
wrócił do zdrowia, myślał wciąż o ko
nieczności najszybszego zbudowania 
mostu porozumienia. Lecz jako prze
ciwnik uciekania się do siły stawał po 
śmierci Marszałka wobec dylematu 
nie do rozstrzygnięcia.

Należał do współbudowniczych od
rodzonego państwa. Kuk tego pań
stwa wypieścił od wczesnej młodości 
w swym umyśle ii sercu. Nie chciał 
kultu tego osłabiać w narodzie, któ
ry niedawno państwo odzyskał i przy
zwyczajał się je cenić Tymczasem 
pierwsza odmowa Śmigłego musiała 
nasuwać wniosek że na razie inne
go sposobu budowania mostu poro
zumienia nie ma, jak drogą strącania 
z piedestału tych, którzy w państwie 
dzierżą najwyższe stanowiska.

Tę drogę odrzucał. Nie chciał się 
z nikim wiązać, by uniknąć podej
rzeń że tworzy jeszcze jedną „siuch- 
tę”. Miał do tego zjawiska idiosyn- 
krazję organiczną. Występowała aż 
w przesadnych formach. Sosnkowski 
nie stworzył wokół vebie nawet 
szczupłego, lecz stałego zespołu 
współpracowników. Nie szukał kon
taktów prasowych, unikał wszelkiej 
autoreklamy. Bardzo rzadko wystę
pował publicznie.

T.zw. hamletyzm polityczny byl 
więc skutkiem nie tyle jiego przerafi- 
nowanej intelektualnie natury, co 
kultu praworządnego państwa, o któ
re walczył od wczesnej młodość.. Ten 
kult ze wszystkich strun myślenia 
politycznego był w Sosnkowskim stru
ną najczulszą. Dlatego nawet wtedy, 
gdy w czerwcu 1954 prezydent Au
gust Zaleski miie mianował go iswym 
następcą, nawet wtedy,, choć miał z i 
sobą bez mała całkowite poparcie Po
laków w wolnym świecie, nie podjął 
z Zaleskim krótkiej rozprawy, która 
zapewniłaby mu stanowisko prezyden
ta Rzeczypospolitej i uratowałaby e- 
migrację od dalszego rozbicia. Gdy 
zewsząd nastawano, by zdecydował się 
na rozprawę, odpowiadał kategorycz
nie że do usuwania prezydenta ręki 
nie przyłoży.

*

Przez osiem lal nie było go w 
Londynie. Pobyt na farmie, w Arun 
del, sprzyjał odświeżającej kontem
placji. Sosnkowski zjawił się nad Ta
mizą nie obciążony wpływami neuro
tycznych ośrodków życia polityczne
go na uchodztwie. W porównaniu z 
wieloma działaczami politycznymi-, 
często od niego młodszymi, robił wra
żenie człowieka duchowo świeżego, 
pełnego inicjatywy, nowych myśli, 
trafnych sądów. Zarzucano go pyta
niami, co sądzi o sytuacji międzyna
rodowej. Mówił o niej. jak zresztą 
(> wszystkich 'Sprawach dotyczących 
Polski, z niezwykłą szczerością, uni
kając wszelkiej „pokrzepiającej na 
duchu” frazeologii. „Na tle doknn - 
wających się, olbrzymich przemian 
i przewrotów — ostrzegał - nie wi
dać sprawy polskiej. Rzec można, 
sprawa ta na terenie międzynarodo
wym nie listnŁje łub nawet, gorzej 
jeszcze, uważana jest za dokuczliwą 
cząstkę zagadnen.a niemieckiego i 
rosyjskiego, podobnie jak to było w 
najczarniejszym okresie porozbi-oro- 
wej polityki mocarstw europejskich”.

W artykule pisanym w parę tygod
ni po przylocie Sosnkowskiego do 
Londynu u schyłku r. 1952, Zygmunt 
Nowakowski, nawiązując do wystą
pienia publicznego generała 29 grud
nia, tak pisał w londyńskim „Dzien
niku Polskim”: „Tuszę, że Twój nie 
dla błahych racyj odktadany przy
jazd odświeży pow:etrze naszej lon- 
dyńsk ej parafii. Przybyłeś z Kanady 
żywicą pachnącej, a ,nam zapachnia
ło Europą w najlepszym, mianowicie,
przedwojennym wydaniu” ........Zgoda
narodowa — pisał autor 'Gałązki 
rozmarynu’, wielbic:el umysłowości 
Sosnkowskiego — jest banalnym slo 
ganem, który (Z-najd uje się na war
gach najbardziej kłótliwych jednostek. 
Potrafiłeś o tej zgodzie mówić w spo
sób nowy, niebanalny. Potrafiłeś, co 
ważniejsza, wskazać, że można mówić 
in pubiico rzeczy twarde .i zgoła nie
pochlebne dl • słuchaczy, lecz że nie 
jest obowiązkiem używać slow gru
bych, obelżywych, demagogicznych i 
pełnych nienawiści. Dałeś Jlekeję 
dobrych obyczajów. Była bardzo po
trzebna”.

Jak mi generał nieraz mówił, wy
bierał świadomie taki język, by spo
łeczeństwo, witając w nim zwiastuna 
zjednoczenia politycznego, nie łudzi
ło się że jest „cudotwórcą”, noszą
cym w zanadrzu gotowe recepty roz
wiązania wszystkich bolączek emi
gracyjnych. Chciał, by Polacy uwie
rzyli że podejmując, jak się wyrażał, 
„ostatni akt życia publicznego”, da 
wszystko z siebie: wiedzę i  doświad
czenie, lecz nic więcej. Pragnął, by 
wedziano że zamierza prowadzić 
akcję w sprawie zjednoczenia w lo
jalnej współpracy z powołanymi da

tego czynnikami, co znaczyło ze chce 
rię dzielić współodpowiedzialnością 
ho n e jest kandydatem na wodza, 
który obiecuje że wyprowadzi naród 
z niewoli, że nie chce personifikować 
w sobie narodowej racji stanu, gd>ż 
drugim Piłsudskim n e jest. A że jako 
pierwszy pitsudczyk wśród piłsudczy- 
ków zakreślił autorytatywnie granio; 
między przeszłością i czasami które 
idą, między epoką bezpowrotnie mi
nioną i nową, por«vał za. sobą całe 
społeczeństwo uchod/cze, z wyjątkiem 
rozbijaczy i jaltańcizyków. Sprawdzi
ło się to, co o n:m mówi! Marszałek, 
że „umie łączyć ludzi i umie rozma
wiać z ludźmi o  różnych przekona
niach politycznych”.

Lecz mimo trudu, jaki so b „ zadał, 
takiego zjednoczenia, jakiego sobie 
życzył, jakiego pragnęło uchodztwo 
polskie i stara emigracja, mie osiąg
nął. Gdy już w pierwszych tvgodniach 
zaczęto mu rzucać pod nogii jedną kło
dę po drugiej, nie wrócił do Kanady, 
lecz akcję da'ej prowadził. Uczynił tak 
przede wszystkim ize względu na ma
sy żołnierzy wołających jednym gło
sem o zjednoczenie. I ze względu na 
młode pokolenie uchodźcze, któremu 
z przyczyn, których nie potrzeba tłu
maczyć, nie chciał w spadku po sta
rych zostawiać widoku rozbicia.

Bo mało kto wie o tym że wszystko 
co robił, robił z myślą o młodych. Z 
myślą o młodych planował swe wy
stąpienia publiczne, a gdy siię dowia
dywał że znajdowały wśród mich od
dźwięk, uważał że za swój trud o- 
trzymał sowitą zapłatę. Mu»itny doło
żyć wszelkich starań — mówił przed 
kilkunastu laty — by pociągnąć mło
dzież do czynnego udziału w pracy 
niepodległościowej. Aby się to stać 
mogło, konieczna jest „rychła j zde
cydowana naprawa naszej atmosfery 
politycznej, konieczne jest rzeczywi
ste zdemokratyzowane naszego ży
cia w oparciu o zjednoczenie wszy
stkich stronnictw n.ep odległościo
wych”. A problem demokracji, zno
wu z myślą o młodzieży, ujął w peł
nym głębokiej treści zdaniu. „Mówić 
społeczeństwu szczerą prawdę, iniie- 
nawidzieć górnolotnych frazjsów, u- 
żywanych najczęściej dla przesłonię
cia prawdy, a przede wszystkim wią
zać ogół obywateli ze sprawą publicz
ną poprzez przyznanie im odpowied
nich praw politycznych — oto jest 
demokracja rzeczywista, a nie z naz
wy jedynie”.

Rozumiał młodych. Nigdy się na 
ich postawę nie obruszał. Kiedyś 
przecież sam buntował się przeciw 
otaczającej rzeczywistości. Gdy mó
wił o młodych, zdawał się powtarzać 
słowa Goethego, które w jego prze
kładzie takie miały brzmienie:

...Nierozumni jest rzeczą i jakże
[idaremną

Mówić chłopcu młodemu: „Pójdź
[starzeć się ze mną".

Powie ktoś że Kazimierz Sosnkow
ski, choć pragnął jak najlepiej, choć 
wszystko najlepiej przemyślał i nie 
szczędził sieb:e, by cel zjednoczenia 
osiągnąć, przegrał „estatni akt życia 
publicznego”. W historii jednak wy
gra jako człowiek czystych jak łza in
tencji.

Mickiewicz prorokował przyjście 
mściciela dla ciemiężycelt narodu — 
z mieczem w ręku. Piłsudski, urodzo
ny wódz, powołany był do spełnienia 
tej roli. W odrodzonym państwie nie 
był jednak w stanie —- do czego się 
przyznawał -— rozwiązać węzła 
sprzeczności między rozkazem i. swo
bodą, między isiłą prawa d wolnością, 
którą od dziecka ukochał. Sosnkow
ski, jak nikt iz najbliższyoh Piłsud
skiego, był powołany do tego, by te 
sprzeczności pogodzić.

Kiiedyś na grobowcu Kazimierza 
Sosnkowskiego, w którym spoczną w 
wolnej Polsce jego prochy, wypisane 
będą pod stopniem generała broni 
wszystkie godności jakie piastował. 
Ale muszą się obok nich znaleźć »ło- 
wa, określające inną, mało znana a 
nierozerwalną stronę jego bogatej o- 
sobowości myślicieLa, artysty i poety.

T idt jsz Katelbach.

U k w t f t a w i i
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UŚCISK DŁONI
DY WOJSKA POLSKIE pod wo-

*  dzą marszałka Piłsudskiego zaj
mowały Kijów 8 maja 1920 a War
szawa szykowała -ię do tryumfalne
go p.-zyjęcia naczelnego wodza, na 
naszym północnym froncie bolszewi
cy przygotowywali swe pierwsze sil
ne uderzenie. Wiedzieliśmy o tym 
dobrze. Pracowałem wówczas w Od
dziale 1! Naczelnego Dowództwa ii 
obserwowałem z informacji wywia
dowczych narastanie sił na północy. 
Przewidywania nasze sprawdziły isię 
bardzo prędko. Już 14 maja bolsze
wicy zaatakowali na północy naszą 
słabą 1-ą armię i w ciągu dwóch ty
godni ciężkich walk zepchnęli ją głę
boko w tył.

W tych warunkach naczelny wód i 
przygotowywał akcję na północy ce
lem odzyskania opuszczonych przez 
nas terenów. Już 23 maja sformowana 
została specjalna armia przewidzia
na do tego tylko określonego zada
nia. Po odrzuceniu bolszewików mia
ła ona zostać rozwiązana, a odcinek 
jej winna była zająć z powrotem 
wzmocniona 1-a armia. Dlatego też 
nowa armia nie otrzymała żadnego 
numeru, lecz została nazwana rezer
wową.

Zastanawiając się kto ma dowo
dzić tą armią, naczelny wódz zdcc\ - 
dowal powierzyć ją ówczesnemu wi
ceministrowi spraw wojskowych gen. 
por. Kazimierzowi Sosnkowskiemu.

Wybór był trafny pod każdym 
względem. Przede wszystkim w de
cyzji tej musiał grać ważną rolę sto
sunek naczelnego wodza do dowo 
dzącego generała, oparty na dawnej, 
tak bliskiej znajomości i przyjaźń, z 
czasów PPS. Związku Walki Czynnej 
i Strzelca, pracy w Legionach, gdzie 
Sosnkowski był szefem sztabu 1 -ej 
brygady, wspólnego więzienia w Mag
deburgu i wreszcie w niepodległej 
Polsce, gdzie gen. Sosnkowski; już 
przeszło od roku był wiceministrem 
spraw wojskowych. Właśnie ten ostat
ni czynnik musiał tu grać ważną rolę. 
Piłsudski nie chciał pozbywać óę swe
go zaufanego współpracownika, na 
którego mógł zawsze liczyć, gdyż wie
dział że jest mu tam niezbędny, co 
miało się bardzo prędko okazać w 
sierpniu 1920. Ale mógł mu chwilo
wo powierzyć dowodzenie armią któ
ra miała do spełnienia bardzo ważne, 
lecz ograniczone w czasie zadanie. 
Gen. Sosnkowski wiedział że po jego 
wypełnieniu ma powrócić z powro
tem do pałacu „Pod Blachą" obok 
Zamku — gdzie urzędował.

Powołana do życia armia rezerwo
wa składała się z trzech dywizji pie
choty, dwóch brygad i grupy jazdy 
płk. Beliny.

Gen. Sosnkowski bardzo starannie 
przygotował swoją armię. Żołnierze 
otrzymali nowe umundurowanie, a 
zwłaszcza buty, amunicja z;stała u- 
zupełniona i podwieziona, to samo 
dotyczyło żywności. Wszystko to do
konano z wielką szybkością d spraw
nością w ciągu zaledwie tygodnia, 
między 23 mają a 1 czerwca. Sztab 
armii też został wybrany przez gen. 
Sosnkowskiego z oficerów, których 
znał i którym mógł zaufać. Szefem 
sztabu został płk Stanisław Bur- 
hardt-Bukacki.

Sztab armii przebywał w pociągu 
na stacji Święciany, a oddziały .zaję
ły pozycje wyjściowe na linii Pod- 
brodzie, Święciany, Lyntupy.

Uderzenie nasze zaczęło się 2 
czerwca. Odrzuciło cd irazu bolszewi
ków w łył, po ozym zaczęły się dal
sze uporczywe walki. Po ośmiu 
dniach bojów armia rezerwowa o- 
siągnęła linię rzekli Auta., t.j. wypeł
niła swoje zadanie.

Będąc szefem oddziału 11 informa
cyjnego armii rezerwowej, miałem 
możność stałego kontaktu z jej do
wódcą. Podziwiałem jego rozwagę, 
opanowanie w denerwujących mo
mentach. a było ich wiiele, fenome
nalną pamięć, pozwalającą mu na 
pamiętanie, gdzie znajdują się nasze 
oddziały bez mała do szczebla (kom
panii i rozpracowanie planu operacji, 
przewidującego wszysjkile chyba moż
liwości ze istrony przeciwnika.

Umysł gen. Sosnkowskiego byt u- 
iTiyslern typowo analitycznym. Ujmu
jąc całość sytuacji, widział on jedno
cześnie różne jej rozwiązania. Ta 
właściwość czyniła go znakom.tym 
szefem sztabu 1-ej brygady. Me te
raz, dowodząc armią, musiał n;e tylko 
przeanalizować sytuację, a!e powziąć 
decyzję i wybrać jedną iz możliwoś
ci, którą mu tak precyzyjn e pracują
cy mózg nasuwał.

Właściwie dopiiero w tej bitwie gen. 
Sosnkowski. wykazał swe zdolności 
jako dowódca wielkiej armii, liczącej 
kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Od
niósł świetne zwycięstwa nad bolsze
wikami. za co marszałek. Piłsudski 
nadał mu order Vi'rtuti Militari !l 
klasy.

Dla nas. oficerów jego .sztabu, był 
on niełatwym generałem. Wymagał 
wiele, żądał informacji precyzyjnych,

*) Przemówienie wygłoszone 12 grud
nia 1969 w Fundacji Kościuszkowskiej 
w Nowym Jorku na wieczorze poświę
conym pamięci gen. brom Kazimierza 
Sosnkowskiego zorganizowanym przez 
Instytut Józefa Piłsudskiego, Polski 
Instytut Naukowy, Stowarzyszenie Pol
skich Kombatantów oraz Stowarzy
szenie Weteranów Armii Polskiej w 
Ameryce.

EUGENIUSZ ŻYTOMIRSK1

Dwoje ludzi
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nie znosił niedokładności. Nie wiem, 
kiedv spał, bo właściwie o każdej 
porze dnia i nocy można go było wi
dzieć albo w wagonie pochylonego 
r.ad mapą lub papierami, albo prze
chadzającego snę po peronie stacji 
Święciany w rozmowie z iktórymś iz 
nas lub często wzywanych dowódców 
oddziałowych, o ile niie byl na front e 
inspekcjonująo walczące wojska.

No i gdy trzeba było, potraf 1 dać 
szkolę. Pamiętam że kiedyś zbudzo
no mnie o 2-ej czy 3-ej rano z tym 
ze generał mnne wzywa. Zjawiłem się 
w jego wagonie. Właśnie czytał mel 
dunek któregoś /. naszych oddziałów 
donoszący że wzięto do nsewoli bol
szewików z dywizja, nie znanej nam 
dotąd m  naszym froncie. Dostałem 
straszną burę: jak możecie nie wie
dzieć, jakie sowieckie oddziały są r>a 
moim froncie? Dlaczego nile doniesio
no mi o pojawieniu .się nowej dywi
zji’ I tak poszło na mnie, na płk. 
Matuszewskiego w Naczelnym Do
wództwie a na wszystkich, którzy mie
li coś wspólnego ze służbą wywia
dowczą.

Byłem całkowicie zaskoczony po
jawień, i.em się tej bolszewickiej no
wej dywizji. Znałem dobrze dyslo
kację wojsk sowieckich. Dywizja la 
powinna była być gdzieś, o ile pa
miętam, na Kaukazie. Widocznie zo
stała przesunięta na polski front, tak 
że nasze placówki wywiadowcze na 
Ukrainie i w Moskwie .nie wykryły 
jej transportu, albo, jfeśli wykryły, 
meldunki ich nie dotarły na czas do 
nas.

Rezultat byl taki że mieliśmy przed 
sobą o jedną dywizję sowiecką wię
cej, niż przypuszczaliśmy. Utrudnia
ło to nasze zadanie, ale, oczywiście, 
dal.śmy sobie radę iii z  tą dywizją.

Po burzy, jak to zwykle bywa, przy
chodzi rozpogodzenie. Trudno było 
.sobie wyobrazić milszego kompana 
przy wspólnym obiedzie w wagonie 
restauracyjnym sztabu, niż gen. Sosn- 
kowski, stale przez nas nazywany Sze
fem od czasów 1-ej brygady. Znako
mity cameur, umiał wypić ze sma
kiem, humorem i serdecznością ko
leżeńską, cza co wszyscy go ,tak bar
dzo lubili.

10 czerwca armia rezerwowa zosta
ła rozwiązana, a gen. Sosnkowski 
powróci! do Warszawy na dawne sta
nowisko wiceministra spraw wojsko
wych.

Następne wielkie zwycięstwo na 
polu walki miał odnieść gen. Sosn
kowski w 19 lat później, w kampanii 
wrześniowej 1939. Jako dowódca 
frontu południowego z miejscem po
stoju we Lwowie, udał się do rozpro
szonych oddziałów frontowych, stwo
rzył z nich grupę i odniósł 15 ń 16 
września zwycięstwo w rejonie lasów 
janowskich. Rozbił tam wielką nie
miecka jednostkę pancerną, zdobył 
dużo sprzętu motorowego i około 30 
dział. Była to tasza jedyna naprawdę 
poważna wygrana w kampanii wrześ
niowej, dokonana pod bezpośrednim 
dowództwem gen. Sosnkowskiego.

Ale wróćmy do r. 1920, do Mini
sterstwa Spraw Wojskowych. Jakąż 
rolę tam odegrał gen,. Sosnkowski?

Wiceministrem został już w marcu 
1919. Praca jego z gen. Józefem Leś
niewskim, ministrem spraw wojsko
wych, układała się przez dłuższy czas 
dobrze. Powierzył on Sosnkowskiemu 
zagadnienia organizacyjne. Na skom
plikowanych sprawach politycznych 
ówczesnej Polski minister spraw woj
skowych w ogóle się nie znał — więc 
i te zagadnienia przeszły do rąk gen. 
Sosnkowskiego, obdarzonego wielkim 
ich wyczuciem.

Dla naczelnika państwa obecność 
Sosnkowskiego w ministerstwie spraw 
wojskowych była gwarancją że na 
tym odcinku pracy nie spotkają go 
żadne zaskoczenia.

Przechowały s;ę w Instytucie Pił
sudskiego w Nowym Jorku listy gen. 
Sosnkowskiego do Piłsudskiego z 
okresu koniec kwietnia — połowa 
maja 1920. Piłsudski był wówczas 
na froncie, prowadząc operację na 
Ukrainę, zakończoną zajęciem Kijo
wa, a Sosnkowski w czterech bardzo 
długich listach informował naczel
nego wodza o tym, co się dzieje w 
Warszawie.

Listy te zaczynają się zawsze sło
wami: „Kochany Komendancie”, a 
kończą „ściskam Was serdecznie”. W 
liście z 12 maja charakterystyczny 
dopisek: „Maszynistka, której dyk
tuję swe listy, jest z u pełnie naszą 
i całkiem zaufaną”.

Sprawy, poruszane przez Sosnkow
skiego w ciągu tych dwóch tygodni, 
wykazują, jak szeroki wachlarz za
gadnień wielkiej dla państwa wagi 
obejmował ówczesny wiceminister 
spraw wojskowych. Oto niektóre z 
nich: Stosunki w Sejmie, gdzie pra
wica (posłowie Skarbek, Lutosław
ski i Stanisław Grabski) atakują o- 
dezwę naczelnego wodza do miesz
kańców Ukrainy. Konferencje z pre
mierem SkmJśkim i zagadnienie re
konstrukcji rządu. Wizyty posłów 
francuskiego Panafieu i rumuńskiego 
Florescu, którzy składali na ręce 
Sosnkowskiego gratulacje z powodu 
zwycięskiej polskiej ofensywy na 
Ukrainie. Stoiiunki niemiccko-litew- 
skie. Kłopoty z uzbrojeniem ukraiń 
skiej dywizji: Udowiczenki z armii 
Petliury. Sprawa za sprawą, wszystkie 
ważne, wszystko pilne i poufne.

Zgłaszają się do Sosnkowislkiego 
Węgrzy wysłani przez admirała 
Hwthy’ego i zawiadamiają że na 
Słowaczyźnie przygotowuje się właśnie 
powstanie przeciwko Czechom, aby 
przyłączyć do Węgier korytarz cze
ski, zamieszkały w znacznej mierze 
przez Rusinów i Łemków. Celem te
go było odcięcie Czech cd Rosji i 
uFtoilenie w-ipóńnej granicy między 
Węgrami i Polską. Węgrzy mieli go
towych 30.0(X) powstańców a prosili 
Polskę o pomoc.

Sprawa politycznie niezwykle de

likatna. Sosnkowski donosi o  tym 
Piłsudskiemu ii prosi o instrukcje.

Lecz zaraz mamy inne zagadnie
nie: gen. Buat, francuski szef szta
bu generalnego zawiadamia Sosnkow
skiego że dalsze dostawy broni i a- 
municjii z Francji do Pohki będą 
możliwe tylko w drodze handlu wy
miennego. Dotąd Polska otrzymywa
ła materiał wojenny z Francji bez 
tego rodzaju ograniczeń. Było to 
więc bardzo poważne uderzenie i nie
słychanie niebezpieczne dla naszej 
armii, w dużej mierze opartej na 
dostawach sprzętu wojennego z Fran
cji. Jednocześnie Sosnkowski dono
si o  nowej biedzie: „A rząd niemie
cki transakcję doprowadzoną już do 
skutiku za pośrednictwem podistawio 
nego banku holenderskiego rozbił m: 
niedawno z kretesem. Chodziło o
200.000 karabinów Mausera, które 
były już kupione i zapłacone! Wszy
stko' upadło, a bank pieniądze zwró
cił”.

No i tyle spraw z naszej polity
ki wewnętrznej, o których Sosnkow- 
ski czuł tsiię w obowiązku informo
wać Piłsudskiego. Niektóre z nich 
prawie sensacyjne. 14 maja 1920 pi
sze:

--Przyjazd Dmowskiego spodzie
wany jest w końcu miesiąca, odby- 
wają s:ę ożywione narady w sprawie 
jego ustosunkowania się do Was. 
Dziś w nocy odbyła się konferencja, 
pełny skład której nie jest mi znany, 
wiem jednak, że był tam m.in. Sa- 
dzewicz, Hłasko i Grzymała-Siedle- 
cki. Rozważali obszernie temat e- 
wentualnego zaproponowania Wam 
korony, a w każdym razie dożywot
niej prezydentury pod warunkiem 
niezwłocznego objęcia przez Dmow
skiego gabinetu wraz z teką spraw 
zagranicznych; mnie zaś chcą wi
dzieć ministrem wojny. Uważają za 
możliwe dojście do ścisłego współ
działania takiej trójcy. Odczuwa się, 
że zdają sobie sprawę z zagrożenia 
swej pozycji i rzucając na szalę ostat
nią rezerwę, najpotężniejszą, jaką jest 
Dmowski, chcą pójść na wysoką 
grę”.

Przerywam dalszy tok spraw, re
ferowanych Piłsudskiemu przez .Sosn
kowskiego. Wykazują one, ile i jak 
różnych zagadnień spadało wówczas 
na jego barki. Lecz wszyscy wie
dzieli że właśnie do tego wicemini
stra spraw wojskowych, a nie do mi
nistra czy innych członków rządu 
trzeba iść, żeby daną sprawę napraw
dę załatwić.

Toteż kończy Sosnkowtikii swój list 
z 12 maja słowami: „U mnie nic no
wego. Roboty nawal szalony — upa
dam po prostu ze znużenia. Ludzie 
szarpią mnie, jak kruki: ciągle tłumy 
w poczekalni: ministrowie, posłowie 
sejmowi, posło-wie zagraniczni, gene
rałowie wszystkich nacji, biskupi, de
legacje... Brrr... Na pracę techniczną 
nie znajduję po prostu czasu. Nie 
wiem, za co Pan Bóg mnie tak ka
rze. Zeschnę, jak pluskiew, przyschnę 
do fotela w swej wdzięcznej roli ku
ratora tyłów. (Generał) Henrys twier
dzi że ofensywa ostatnia stanowi 
świetny sukces organizatorski mini
sterstwa wojny. Chciałbym na po
ciechę usłyszeć z ust Waszych po
twierdzenie tych skromnych zasług”.

Do tego stosunki osobiste wicemi
nistra Sosnkowskiego z ministrem, 
gen. Leśniewskim, początkowo dobre, 
teraz zaczęły się psuć coraz bardziej. 
Wreszcie 23 Hpca 1920 gen. Sosnkow
ski podał się do dymisjii. Fakt ten 
dotąd nie był znany historykom, a 
całe dossier jego znajduje się w In
stytucie Piłsudskiego w Nowym Jor
ku. Powodem dymisji było polecenie 
gen. Leśniewskiego wydane gen. 
Sosnkowskiemu natychmiastowego 
zawieszenia w czynnościach zastępcy 
szefa oddziału Ił sztabu Minister
stwa Spraw Wojskowych, kpt. Ka
rola Polakiewicza, jako> podejrza
nego o sprzyjanie komunistom.

Sytuacja istotnie była paradoksal
na. Ofensywa Tuchaczewskiego, trwa
jąca od przeszło dwóch tygodni, spy
chała nasze woćska ku Warszawie, a 
tu zastępca szefa oddziału II (szefem 
był ppłk Miedziński) jest posądzo
ny o  sprzyjanie wrogowj państwa. 
Do tego kpt. Polakiewicz był oso
biście dobrze znany z czasów legio
nowych i Piłsudskiemu i Sosnkow
skiemu. Toteż rozkaz gen. Leśniew
skiego, który zresztą Sosnkowski na
tychmiast wykonał, musiał wywołać 
bardzo silną reakcję, a mianowicie 
zgłoszenie rezygnacji gen. Sosnkow
skiego i ppłk. Miedzińskiego.

Dochodzenie, przeprowadzone przez 
gen. Aleksandra Pika, szefa oddzia
łu prawnego M.S.W., wykazało bez
podstawność zarzutów, stawianych 
kpt. Polakiewiczowi. Nim jeszcze to 
zostało uczynione, gen. Leśniewski 
uznał za właściwe 8 sierpnia samemu 
zgłosić swoją dymisję ze stanowiska 
ministra, która została przyjęta, a dnia 
natępnego na jego miejsce został po
wołany gen. Sosnkowski.

Kpt. Polakiewicz zaś .już we wrze
śniu został wysłany jako ekspert woj
skowy na konferencję w Rydze w 
sprawie zawieszenia broni z bolsze
wikami, a poiem przez wiele Jat byl 
posłem na Sejm.

S erpień 1920 był okresem najcięż
szych walk pod Warszawą. I tu oso
ba gen, Sosnkowskiego odegrała wiel
ką rolę.

Był on, jak to Piłsudski określił 
w swej pracy „Rok 1920”, dobrym 
duchem opiekuńczym kłócących się 
generałów. Mowa tu o szefie sztabu 
generalnego, gen. Rozwadowskim i 
przybyłym w końcu llpca z Francji 
doradcą wojskowym, gen. Weygan- 
dzie. Obaj z natury rzeczy mieli słu
żyć naczelnemu wodzowi swymi ra
dami,, lecz okazało się że byli w nie
ustannym sporze o każde zagadnienie 
operacyjne i, zajmując t!.v\ie sobie 
pokoje w sztabie geneiai..ym na ów

czesnym placu Saskim, rozmawiali ze 
sobą, jak pisze Piłsudski, „tylko no
tami dyplomatycznymi". Dziś w I- 
mieniu historyków mogę dm za to 
podziękować. Noty gen. Weyganda 
bowiem, pisane odręcznie z pokoju 
do pokoju, przechowały się i są bez
cennym źródłem dla historyka. Znaj
dują się one w Instytucie Piłsudskie
go w Nowym Jorku.

Gen. Sosnkowski, znający świetnie 
francuski1, podobnie jak gen. Rozwa
dowski. utrzymywał tę parę general
ską w jakichś możliwych wtosiunkacn 
co, oczywiście, było bardzo ważne 
dla Piłsudskiego, zwłaszcza gdy był 
on poza Warszawą w decydujących 
dniach ofensywy znad Wieprza, któ
rą sam dowodził. Szereg planów tej 
bitwy, przedstawionych przez gen. 
Rozwadowskiego i plan gen. Wey- 
ganda nie zostały przyjęte przez na
czelnego' wodza, który przemyślał 
własny plan manewru. Plan ten przy
niósł ostateczne zwycięstwo w t.zw. 
bitwie warszawskiej.

Były to ciężkie dnie dla Warsza
wy, gdy od strony Radzymina sły
chać było strzały armatnie i losy 
wojny wydawały się niepewne. Naj
lepiej wytrzymywała tę atmosferę 
szara ludność stolicy. Najgorzej — 
szczyty partii politycznych. Sypały 
się zarzuty i obwinienia, przede 
wszystkim w stosunku do naczelnego 
wodza, oskarżające go o wszelkie 
zbrodnie, ze zdradą włącznie.

P>sał o tym gen. Sosnkowski przed 
dworna laty: Nagonka, rozpętana 
przeciwko naczelnemu wodzowi i na
czelnikowi państwa w toku kryzysu 
sierpniowego oraz w paru łatach póź
niejszych przekroczyła wszelką mia
rę... Utkwiła mi w pamięci, niby uraz. 
psychiczny, pewna scena, jaka miała 
miejsce w Belwderze, podczas jed
nego z posiedzeń Rady Obrony Pań
stwa... W pewnym momencie obecny 
na posiedzeniu marszałek Sejmu 
oznajmił że delegacja z Poznańskie
go czeka w sąsiednim pokoju na po
słuchanie u naczelnika państwa. Pił
sudski skinął głową na mnie, bym 
mu towarzyszył.

„W sąsiednim pokoju zgromadziło 
się kilkanaście osób o  wyglądzie 
przeciętnie pospolitym. Były tam le
ciwe paniusie i uroczyści mężczyźni, 
dostrzegłem też paru księży. Prze
wodniczący delegacji wygłosił krót
kie przemówienie, którego słowa koń
cowe wryły mi się w pamięć: 'Spo
łeczeństwo poznańskie obserwuje z 
głęboką troską niepojęte wydarzenia 
na froncie, a nie rozumiejąc, co się 
dzieje, dopatruje się zdrady i zdra
dę tę w:dzi tutaj’ — po czym wska
zujący paluch wyciągnął w stronę 
naczelnego wodza. Piłsudski bez sło
wa zawrócił w miejscu i wyszedł; nie
zmiernym wysiłkiem woli panował on 
nad sobą, okazując na zewnątrz 
chłodny i wyniosły spokój”.

Tymczasem opozycja przygotowy
wała nowy rząd w Poznaniu, dokąd 
wyjeżdżali polityczni przeciwnicy 
Piłsudskiego. Korpus dyplomatyczny, 
z wyjątkiem papieskiego niuncj‘usza 
Rattiego, późniejszego papieża, i 
paru innych, też przeniósł się do 
Poznania.

W tym chaosie, w ogniu walk na 
froncie, a oskarżeń i zarzutów w mie
ście, ośrodkiem oporu pod względem 
moralnym i politycznym stał się gen. 
Sosnkowski. Czy jako członek Rady 
Obrony Państwa, czy jako minister, 
czy wreszcie jako żołnierz i obywa
tel, walczył z małością, niewiarą i 
upadkiem ducha. Był ośrodkiem kry- 
stalizacyjnym dla łych, którzy, sku
piwszy się około niego, nie upadali 
na duchu, wierząc w wodza naczel
nego i w ostateczne zwycięstwo. Pod 
tym moralnym względem Sosnkowski 
wybił się wówczas jako odpowie
dzialny mąż stanu.

Główną troską gen. Sosnkowskie
go jako ministra spraw wojskowych 
było przygotowanie wojska do de
cydującej walki. Dzięki jego nie
wyczerpanej energii, inicjatywie, że
laznej woli, zmysłowi organizacyj
nemu i wierze w ostateczne zwycięst
wo w tych strasznych dniach lipco
wych i sierpniowych, dokonano ol
brzymiego wysiłku, by zwiększyć si
łę obronną .państwa. 170.0(H) żołnie
rzy zasiliło walczące oddziały, w tym
80.000 ochotników. Trzeba było ich 
zorganizować, umundurować i u- 
zbroić. Utworzono 70 nowych bate
rii artylerii, uzupełniono' stare dwu- 
stoma działami, dodano wojsku 1000 
ciężkich karabinów maszynowych i
22.000 koni. Całość tych prac le
żała w zadaniach Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, ale tylko dzięki ener
gii młodego ministra (Sosnkowski 
liczył wówczas 35 lat) ta olbrzymia 
praca została dokonana i w rezulta
cie przyniosła nam wielkie zwycię
stwo. Toteż słusznie mówi Piłsudski 
o obronie Warszawy w sierpniu: 
„dzięki nadzwyczajnej energii, którą 
dla Warszawy rozwinął gen. Sosn- 
kowski, od razu rzucała się w oczy 
ogromna, dotąd nieznana u nas na 
wojnie, obsada artylerii”.

Nie wspominam o dalszej działal
ności Sosnkowskiego, gdy po wy
granej wojnie przyszła bardzo trud
na sprawa demobilizacji armii. Ale 
nie  ̂mogę pominąć faktu o  najwięk
szej' doniosłości dla Polski, a zwią
zanego z imieniem Sosnkowskiego. 
Mam na myśli konwencję wojskową 
polsko-francuską, podpisaną przez 
gen. Sosnkowskiego z marszałkiem 
Fochem i generałem Buat w Paryżu, 
21 lutego 1921, będącą, obok sojuszu 
politycznego, podstawą naszej polity
ki międzynarodowej w okresie dwu
dziestolecia.

Służbę gen. Kazimierza Sosnkow
skiego w latach wojny polsko-so
wieckiej i potem historia Polski za
pisze na swych kartach wdzięcznymi 
słowami.

Wacław Jędrzcjewicz.

W  drugiej połowie sierpnia 1915 
pułkownik Sosnkowski, szef 

sztabu 1-ej brygady, przejeżdżał z 
frontu do Warszawy przez Kraków. 
Zebrał na odprawę oficerów bryga
dy, którzy, po majowych bitwach pod 
Konarami, lizali się z ran w kra
kowskich szpitalach. Ja byłem na 
klinice prof. Wicherki.ewicza już o- 
zdrowieńcem, ale jeszcze niezdolny 
do powrotu .na front. Na tej odpra
wie zaznajomił nas Szef z decyzją 
Komendanta wstrzymania dalszego 
werbunku do Legionów. To co już 
jest, wystarczy na naszą demonstra
cję antyrosyjskiego frontu. legiony 
zależne są od armia austriackiej 
chodzi o stworzenie siły niezależ
nej od nikogo i nie związanej z ni
kim, a mogącej stać się w przyszłości 
atutem w ręku Komendanta. Cały 
nacisk należy położyć na organiza
cję tajnej POW. Szef jedzie autem 
i zabierze ze sobą jednego z nas 
do Warszawy dla doraźnej pomocy; 
wkrótce dojdzie więcej w miarę roz
woju organizacji. Wybór padł na 
mnie. Nazajutrz po południu wyje
chaliśmy z tym że przenocujemy w 
Jędrzejowie u tamtejszego oficera 
piacu. W Jędrzejowie zjedliśmy ko
lację w towarzystwie jakiejś pani. 
Z tonu rozmowy jej z Szefem łatwo 
było wywnioskować że łączy dch za
żyła Einajomość. Temat ich rozmo
wy nie był dla ntnie zajmujący — 
powtarzały sie w niej różne nazwis
ka: Daszyński, Sieroszewski, Strug, 
PPS. czyjeś chrzestne imiona, a mię
dzy nimi często: Ziuk. Jakże bym 
inaczej słuchał ich rozmowy, przy
bierającej czasem chaiakter sprzecz
ki. gdybym wiedział że dla grona 
bliskich przyjaciół, ten Ziuk to był 
Komendant. Zapamiętałem tylko os
tatnie zdanie Szefa, które powiedział 
wolno i dobitnie: „Czas już, żeby 
pani zrozumiała że Józef Piłsudski 
n:e może należeć do jakiejś jednej 
partii. Józef Piłsudski dzisiaj nale
ży już do całej Polski". Potem Szef 
siadł do pianina ii grał chyba wię
cej nirż god/snę Chopina. Nokturny, 
walc nokturnowy, Scherzo h-moll, 
kilka mazurków .i zakończył prelu
dium „II godzina”. Wstał, powiedział 
że czas iść spać t że przyjdzie jesz- 
cze pożegnać się na śniadaniu.

Zrozumiałe uczucie dystansu, ja
kie dzieliło wczoraj małego dowód
cę kompanii od szefa sztabu brygady, 
jakby zelżało, gdyśmy nazajutrz sia
dali do auta. Miałem temat do roz
mowy: Chopin. Ze wszystkich wiel
kich romantyków, na których się 
wychowałem we wczesnej młodości, 
Chopin przemawiał do mmie najsil
niej. Jego muzyka była dla mnie 
wtedy (.i została po dzisiejszą póź
ną je-ień mojego życia) szczytem na
tchnienia poetyckiego. W r. 1910, w 
setną rocznicę urodzin Chopina mia
łem w prywatnym „kółku literac
kim” mój pierwszy odczyt o Cho
pinie, mając wtedy jako dostępne 
dla mnie źródła monografię Liszta, 
szkice Tarnowskiego i świeżo wydaną 
książkę Opieńskiiego. Tytuł mojego 
odczytu „Poezja Chopina" był ilu
strowany grą mojej kuzynki, Zosi 
Tarczyńskiej która właśnie kończy
ła konserwatorium krakowskie. Mia
łem więc o czym mówić z Szefem 
w cza sit długiej jazdy w słoneczny 
dzień sierpniowy. Nie zapomnę, jak 
wzruszająco tłumaczył md „Larghetto” 
z koncertu f-moll, ten, muzyką pisany, 
list miłosny 19-letniego Chopina do 
Konstancji Gładkowskiej. Najpiękniej
szy list miłosny w muzyce świata. 
Potem Szef rozwijał cały muzyczny 
temat Poloneza As-dur, który po
dobno. Chopin nazywał „bitwą gro
chowską”, potem Etiudę Rewolucyj
ną i t.d. i t.d. Cóż to za rozkosz 
było słuchać go i gawędzić na te 
tematy równie nam znane, ale w 
których on miał tę przewagę że on 
grał i przeżywał Chopina jako od
twórca, gdy ja znałem go tylko z 
koncertów w „Starym Teatrze”, z 
godzin ćwiczeń mej kuzynki i. z 
dalekich wtedy do doskonałości, płyt 
gramofonowych.

Potem przyszła kolej na poezję. 
Zaczęło sic od recytowania naprze- 
mian wyjątków z „Pana Tadeusza”, 
potem, jeśli się n:e mylę. Szef recy
tował monolog Chłopickitgo z „War
szawianki”, a ja „Ach, któryż jestem 
żywy" — Szef „Grób Agamemnona” 
i jakaś ustęp z „W Szwajicariii”, po
tem jeszcze coś, a potem ja P:eśń 
Wajdeloty”. Jest to dla mnie jak 
gdyby skąpany w muzyce zupełnie 
wyjątkowy poemat, o pięknym, spo
kojnym rytmie, mówiący o mocy 
i potedze „pieśni ojczystej”, „wieści 
gminnej”; legendy — „arki przymie
rza między starymi i młodymi laty, 
w której lud składa broń swego ry
cerza — swych myśli przędzę .i. swych 
uczuć kwiaty.” Pieśń ,z „archanielski
mi skrzydłami i  lotem, co miewa 
czasem i miecz archanioła”. „Pieśń 
Waj"del'oty” kończy się słowami:
Lecz po co zbiegłe wywoływać

[wieki —
I swoich czasów śpiewak nie obwini, 
bo jest mąż wielki, żywy, niedaleki
0 nim zaśpiewam. Uczcie się

[Litwini.
Widziałem w twarzy S/efa wyraz 

Skupienia. Nie miałem wątpliwości ż-e 
len poemat musiał znać, ale gdy skoń
czyłem — Szef po chwili milczenia 
powiedział: „powtórzcie jeszcze raz 
to zakończenie”. Gdy skończyłem, 
położył mi rękę na kolanie ii akcen
tując każde słowo powtórzył: „bo 
jest mąż wielki, żywy, niedaleki ..
1 dodał: „tak, on już jest w pieśni, 
jest już w legendzie”.

W Radomiu wysiadaliśmy z auta 
przed jakąś restauracją. Zobaczyliś
my pierwszy mały oddział wojska 
niemieckiego, prowadzony przez pod
oficera, który nam oddał honory 
wojskowe. Po posiłku, ostatni odci
nek drogi do Warszawy, Szef mil

Krakowa. Książka wydana była bar
dzo. pięknie, na kredowym papierze 
w formie poziomego prostokąta, tak 
by każda stronica na jednej połowie 
miała tekst polski a obok angielski. 
Z tą właśnie książką zgłosiłem się 
- -  przy najbliższej sposobności wy
jazdu do Londynu — do Szefa, aby 
mu ją ofiarować. Przyjął mnie w 
lokalu ambasady bardzo serdecznie 
i przypomniał mi naszą irozmowę 
o Chopinie w drodze do Warszawy 
27 łat temu. Ucieszył się wydaniem 
książki i mówił że czytał o niej do
brą recenzję zarówno w „Dzienniku 
Polskim” jak i „Wiadomościach”. 
Wypytywał się o kilku kolegów z 
1-ej brygady, osiedlonych wraz ze 
mną w Rothesay. Wiedziałem że 
znajduje się w sytuacji, w której nam 
pomóc nie może, więc się o tym nie 
rozwodziłem.

Wrócił jeszcze raz do mojej książ
ki o Chopinie, po swej dymisji, 
na Ikilka dni przed wyjazdem do 
Kanady. Byłem jakiegoś popołudna 
zaproszony przez Tytusa Filipowi
cza do Ritza na podwieczorek. Ponie
waż miałem jakąś jeszcze wizytę a 
podwieczorek się przedłużał, pożeg
nałem się z Tytusem i wychodząc 
zobaczyłem Szefa w hallu, widocz
nie czekającego na kogoś. Uśmiech
nął się do mnie, więc podszedłem 
do niego. Po killku słowach okolicz
nościowego powitania zapytał, ro
biąc aluzję do cytaty George Sand 
z jej Ma vie": „Jak to ona po
wiedziała mówiąc o wyjeździe Cho
pina z Paryża do Londylnu? Że 
Chopin, mogąc wrócić do Polski i 
być tam tolerowanym, wolał tęsknić 
lata całe z dala od rodziny, którą 
uwielbiał, niż cierpieć, widząc ojczy
znę przeobrażoną i shańbioiną".

Nie umiałem się w tym momen
cie zdobyć na żadną odpowiedź. Od- 
mełdowałem się w milczeniu, czując 
długo uścisk jego dłoni.

Spotkałem potem jeszcze Szefa 
kilka razy w czasie jego przylotów 
z Kanady w związku ze „Zjedno
czeniem”, ale o tym mogą inni wię
cej napisać niż ja.

Tadeusz Alf-Tarczynski.

M A T E R I A  P R I M A
Rewelacyjna książka „Materia prima" to traktat o rewizjoniizmie; autor 
wśród wielu różnych tez stawia tu i udowadnia tezę że zasadniczy rewi- 
zjon-izm ideologiczny — jest wyjściem poza marksizm.

Z ironicznej przekory autor zaopatruje tę książkę własnym mottem kry
tycznym : „Boże, co za spospołutowanie wzruszającej i czystej materii filo
zoficznej”. W treści, książka istotnie jest czymś zupełnie nowym nie tylko 
dla zwykłego czytelnika, ale także dlla filozofa, socjologa i publicysty, 
gdyż autor wychodzi poza wszelkie stereotypy filozofii politycznej i znane 
stereotypy krytyki marksizmu.

Wychodząc także poza dotychczasowe prace: Dżitea, Kołakowskiego, 
Schaffa, a także — w pewnym sensie - Servan-Schreibera i Marcuse’a, 
autor odkrywa przed czytelnikiem zupełnie nowe perspektywy w filozofii 
ideologii, koncepcyjnie zaś — wychodzi poza wszelkie znane w tym za
kresie prace teoretyków i ideologów.

I w tym sensie „Materia prima" stanowi niezwykle interesujący punkt 
wyjścia dla nowych badań ideologicznych i badań w dziedzinie nauk spo- 
łeczn o -poi i t yczn ycb.

Książka ukaże się w językach:
francuskim, japońskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim

Ze względu na ograniczony nakład w języku polskim prosimy zamawiać 
wcześniej, wyłącznic w Oficynie Poetów, 146, Bridge Arch, Sutton Walk, 

London, S.E.l. Eng!'amd, Cena egzemplarza 15/- $2.00

BIAŁE KRUKI
Mamy na składzie ograniczoną liczbę roczników „WIADO
MOŚCI” od r. 1955 do 1969 włącznie. Jesteśmy skłonni je sprze
dać przede wszystkim do bibliotek uniwersytetów, które mają 
katedry lub lektoraty języka polskiego.

Cena każdego rocznika z kosztami przesyłki £16 lub US $35.
Roczniki są nieoprawione i niektóre numery nieco pod

niszczone.
Administracja „WIADOMOŚCI”

czał długi czas, siedział zamyślony, 
a ja nie śmiałem tego milczenia prze
rywać. W pewnym momencie Sz.ef 
kazał zatrzymać auito. bo w otwar
tym wozie nie mógł zapalić papie
rosa. Gdy wóz ruszył. Szef zaczął 
mówić. W pamięci ułożyło mi się 
to mniej więcej tak: „Cóż Kró
lestwo zmieniło pana. Byli Moskale, 
teraz są Niemcy — nowy okupant. 
Jak się to odbije na nas, czy to da 
nam w rękę jakieś nowe atuty? 
Komendant .zażądał od Warszawy, 
aby stolica upomniała się o Legiony,, 
jako kadrę przyszłego wojska pol
skiego, chce od niej, aby wytwo
rzyła jakąś ogólną reprezentację po
lityczną, którą NKN dalej być nie 
może, składając się z obywateli tyl
ko jednej dzielnicy. Sławek pojechał 
z takimi instrukcjami . . .  NKN na 
pewno nie zejdzie ze swojej austriac
kiej koncepcji. Męczą mnie niedo
bre myśli. . .  Przecież tak, jak było 
dotąd, dalej być nie może. Musi. s ę  
coś zmienić. Komendant dlatego za
kazał werbunku że Polska w dal
szym ciągu nie jest interesem żadnej 
ze stron walczących”.

I znowu zapadło milczenie już 
aż do samej Warszawy.

Po latach dopiero uświadomiłem 
sobie że Legiony to był tylko „,In- 
troiit” do misterium zmartwychwsta
nia Polski ii że Szef byl wtedy przy 
wielkim ołtarzu, po prawej iręce ce
lebransa. A ja byłem tylko jakimś 
chłopaczkiem w chórze, którego je 
dyną zasługą że choć często nie po
trafił zrozumieć słów — nie śpiewał 
fałszywie.

W Rothesay w r. 1941 na t.zw. 
„Wyspie Wężów” poznałem angiel
skie małżeństwo. On był muzykiem, 
a ona była śliczna. Miieli bogaty 
zestaw świetnych płyt gramofono
wych, w którym było sporo nagrań 
Chopina. Mieli go za Francuza. To 
mnie skłoniło do napisania długiej 
gawędy o Chopinie, a przede wszy
stkim o polskości jego muzyki. Ga
wędę tę. którą oboje pomogli mi 
przetłumaczyć na angielski, wydaia 
w r. 1942 znana glasgowska firma 
„Książnica Polska”, prowadzona 
przez panią Jadwigę Harasowską z
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IJW JE  TL NAZWY: ..Komendant 
■i „Szef”, ściśle: „Komendant 

Główny” i „Obywatel Szef”, począt
kowo tylko dumne i niezależność pod
kreślające tytuły dowódcy 1-ej bry
gady legionów i jego szefa sztabu —■ 
weszły do polskiego słownictwa woj
skowego jako bardziej intymne, czułe
i podkreślające wyjątkowy stosunek 
żołnierza do jego pierwszych i na
czelnych przywódców. Stały się włas
nością ogółu — kolejnych pokoleń 
żołnierskich; weszły również do pieś
ni i poezji.

Kazimierz Sosnkowski, oficjalnie 
generał broni, były wódz naczelny a 
przedtem jeszcze wielokrotnie mini
ster spraw wojskowych i dowódca 
jednej ze zwycięskich armii w woj
nie r. 1920 — był tym, do którego 

obok Komendanta Piłsudskiego
— na zawsze przylgnął ten drugi wy
jątkowy i piękny tytuł: „Obywatel 
Szef”.

Sosnkowski po raz pierwszy usły
szał o Józefie Piłsudskim latem r. 
1905 od Aleksandra Świętochowskie
go, w Brzezinach, jego podwarszaw
skim majątku

19-letni młodzieniec pcdówcz is, 
przygotowujący się do egzaminu kon
kursowego na politechnikę, chętnie 
przysłuchiwał się rczmowom gospo
darza, które - jak to kiedyś opow,:e 
w swych wspomnieniach — „sprowa
dzały sie rychło do monologów pięk
nych w formie, pełnych niepospolitego 
intelektualnego czaru".

,Jedną ze swych gawęd wieczor
nych — wspominał Sosnkowski w 
wywiadzie radiowym w r. 1935 
Świętochowski poświęcił Józefowi Pił
sudskiemu, szkicując ze zwykłym so
bie mistrzostwem słowa jego sylwet
kę. przepowiadając na tle zbliża rących 
się wypadków jego doniosłą dla kra
ju rolę. Przed wyobraźnią młodego, 
romantycznie nastrojonego chłopca, 
jakim wówczas byłem, wyrosła z n e- 
zmierną plastyką i wyrazistością po
stać niezwykłego człowieka. Święto
chowski mówił o życi i ; pracach Pił
sudskiego, o jego sile woli, o jego 
szlachetności ii bezinteresownym, pło
miennym patriotyzmie.

„Jak wielu chłopców z mego po
kolenia, wzrastałem w tradyc ach woj
ska polskiego i pow stań narodowych, 
w atmoferze opowieści o zesłaniach, 
o Sybirze, o tajemn cy cytadek wa"- 
szawskiej. Słowa Aleksandra Święto
chowskiego budziły we mn e podśw a- 
domie tęsknoty; poczułem jak gdyby 
wewnętrzny mus — powied ahm so
bie że muszę odszukać Piłsudskiego, 
poznać go, oddać mu isfę pod roz
kazy”.

W r. 1905 — gdy fala rewolucyjna 
ogarnęła Królestwo, gdy wybuchł 
strajk szkolny a politechnikę zamknię
to — Kazimierz Sosnkowski z kilku 
kolegami wstępuje do PPS, choć, jak 
przyznaje, „obce mi były społeczne
ii filozoficzne idee socjalizmu". . Myśl 
o Piłsudskim nie dawała mi scokoju; 
wiedziałem że mogę go spotkać w 
szeregach PPS”.

I dodaje: ..Zapewne humanJtar- 
ne założeń1  21 haseł socjalistycznych 
oddziaływały silnie na moją młodą 
wrażliwość, w gruncie rzeczy jednak
— .socjalizm, partia poc ągały mn e 
jako jedyna wówczas sta, która or
ganizowała z bronią w ręku walkę 
o niepodległość. Symbolem tej walki 
stał się dla mnie Piłsudski. W nim 
przeczuwałem wodza nowego okresu 
bojów o Polskę”.

Sosnkowski wyjeżdża do Lwowa 
na zjazd PPS, gdzie walka Piłsudskie
go i jego odłamu młodych, reprezen
tujących kierunek rewolucyjno-nie- 
podlegościowy, decyduje o dalszej 
jego drodze.

Wstępuje do Organizacji Bojowej 
,i już w rok później na zjeździć bo
jowców w Zakopanem jeisl kan
dydatem Piłsudskiego do Wydziału 
Bojowego, naczelnej władzy orga ii 
zacji, wybieralnej, kierowanej fak
tycznie przez Piłsudskiego.

Pierwsza rozmowa Komendanta z 
przyszłym Szefem miała miejsce w 
Krakowie w r. 1907. „Piłsudski pod

kreślił — wspomni Sosnkowski w 
witle lat później — liż należy zdać 
sobie sprawę z tego, czym jest walka 
zbrojna w warunkach konspiracji; 
mówił, czym walka podobna grozi i 
jakich zalei charakteru wymaga. Już 
wówczas kładł on nacćisk na to, co 
podnosił później w pracy żołnierskiej: 
na wartości moralne, duchowe.”

W pracy Organizacji Bojowej 
Sosnkowski odgrywa znaczną rolę — 
początkowo w Warszawie, następnie, 
na skutek dekonspnacji. obejmując 
kolejno dowództwo okręgu radom
skiego i Zagłębie.

Gdy rewolucja upada, gdy dalsza 
praca w Królestwie staje się bezcelo
wa, Sosnkowski po krótkim pobycie 
we Włoszech i .Szwajcarii zapisuje 
się we wrześniu 1907 na Politechnikę 
Lwowską, prowadząc równocześnie 
na propozycję Piłsudskiego jedną ze 
szkół bojowych. W myśl wyraźnej za
chęty z jego strony ..zagląda do li
teratury ściśle militarnej”, wiedząc 
że sam Pil-udski oddaje się z zamiło
waniem poważnym studiom wojsko
wym.

W następnym roku Sosnkowski, słu
chacz Wydz atu Architektury Politech
niki Lwowskiej, zakłada z własnej 
inicjatywy Związek Walki Czynnej.

Jak do tego doszło, jak związek ten 
powstał — - warto przytoczyć wypo
wiedź Generała w wywiadzie dzien
nikarskim, powtórzonym na falach 
Polskiego RaJ:a w r. 1935.*)

„Muszę zacząć od określenia w 
paru słowach .istoty mego osobistego 
stosunku do Piisudskego . .. Będę go 
od tej chwili nazywał znanym, a tak 
wszystkim drogim nranem Komen
danta Gdy w-pom nam te dawne lata, 
widzę siebie wpatrzonego w piękną 
i szlachetną twarz Komendanta; wi
dzę w sobie nie tylko cześć, podziw 
i absolutny posłuch, lecz przede wszy
stkim miłość i przyw ązatiiie. Kochać 
kogoś — znaczy starać się odgadnąć 
jego myśli, pragnienia, znaczy chcieć 
ucieszyć jego iserce.”

Generał wspomina dalej o spotka
niu, które wyznaczył mu Komendant 
latem r. 19Ć8 we Lwowie.

..Rozmowa, jaka miała wówczas 
miejsce, wywarła na mnie wstrząsa
jące wrażenie. Wódz Organizacji Bo
jowej, mój wódz, przede mną, mło
dym chłopcem otwierał swą duszę, 
ujawniał swe cierp enia moralne. Opo
wiadał mi Komendant, jak ciężko 
przeżył schyłek rewolucji. Mówił o 
tvni iż Organizacja Bojowa istancw 
zamkniętą już i przegraną kartę h s- 
torii. o tym, jak boli go pi<ziegrana. 
Mówił mi wreszcie że zdecydował się 
zakończyć epopeję Organizacji Bojo
wej ostatnią grą, w której albo zgi
nie sam, albo zwycięży, by rozpocząć 
nowy okres walki, bez której, wedie 
jego zdania, żyć nie było warto”.

Tą „ostatnią grą”, której Komen
dant nie wyjawił przed swym przy
szłym szefem, były Bezdany.

W akcji bezdańskiej, w której ucze
stniczyli najbiżsi współpracownicy 
Piłsudskiego, wśród nich Tomasz Ar
ciszewski, Walery Sławek i Aleksan
der Prystor -  premierzy rządów pol
skich w przyszłości — Sosnkowskii 
udziału nie wziął.

Jak sam podaje, istotna przyczyną 
odmowy jiego, gdy Sławek zapropo
nował mu uczestnictwo w tej „ostat
niej grze” -— były trudne zaczątki 
organizacji ZWC; pragnął doprowa
dzić rozpoczęte dzieło do pomyślnego 
końca.

ZWC i Bezdany były pierwszym 
nieujawnionym porozumieniem po
między Komendantem i Szefem.

Pod nieobecność Komendanta, któ
ry wyjechał do „Kraju", jego przy
szły szef działa samodz elnie i. jak 
to sam określił, „serce i rozum mó
wiły mi że cel, jaki sobie postawiłem, 
odpowiada intencjom Komendanta”.

Komendant - jak to sam wyjaśnił 
wobec uczestników — umyślnie po
zostawia swego najmłodszego, ale i 
wykazującego najmiększą inicjatywę i

*) Wywiad przeprowadził Konrad 
Wrzos.

zdolności wojskowe żołnierza bojów
ki, by mógł rozpoczętą pracę ZWC. 
kontynuować.

W znanym, parokrotr e już ogła
szanym liście - jakby testamencie

skierowanym do Ignacego Daszyń
skiego Piłsudski zdawał sobie jas
ną sprawę że każda taka akcja bo
jowa mimo najstaranniejszego przy
gotowania może zakończyć się kata
strofa i jego śmiercią.

Kazimierz Sosnkowski, wybija
jący się w pracy organizacyjno-woj
skowej młody student architektury, 
przewidziany był na tego, który roz
poczęte prace poprowadzić ma dalej.

Bezdany miały na szczęście prze
bieg pomyślny. Piłsudski wraca (dro
gą okrężną przez Londyn) do Lwowa, 
który staje się do r. 1914 ośrodk em 
całej dalszej działalności — akcji 
przygotowawczej w przewidywaniu 
wojnv śwćatowej. Jak we wspomnia
nym wywiadzie opowiada Soisnkow- 
ski„ Komendant nie tylko aprobował 
jego inicjatywę, lecz „objął kierow
nictwo prac Związku i obronił jego 
istnienie na forum PPS, jako organi
zacji wojskowej i bezpartyjnej”. Gdy 
w roku śmierci Komendanta Kazi
mierz Sosnkowski powraca wspom
nieniami do tych trudnych pierwszych 
zaczątków własnej pracy wojskowej, 
tak je określa: „Związek Walkii Czyn
nej został założony przeze mnie oczy
wiście. jednak jego duchowym twór
cą bvł Komendant. Byłem przecież, 
jeśli się tak wyrazić można, jego 
dzieckiem duchowym".

„Szef ma rentgena w oczach" — 
powiedział kiedyś już w pracy w 
wolnej PoLce Piłsudski o swoim naj
bliższym współpracowniku podkreś
lając jego wilelkie walory. Gdy w 
20 niemal lat po akcji bezdańskiej 
Piłsudski stanął przed koniecznością 
wielkiago rozstrzygnięcia, nowej 
historycznej decyzji, która niestety 
wbrew jego woli doprowadziła do 
bratobójczej walki, Sosnkow .ki, pod
ówczas generał i dowódca okręgu 
korpusu w Pcznaniu, znów został 
wyłączony z kręgu najbliższych jego 
współpracowników.

Szef miał być tym, który popro
wadzić mógł dalsze prace wojskowe 
na najwyższym szczeblu i dlatego 
jakikolwiek udział jego w przepro
wadzanej w maju 1926 demonstracji 
musiał być wyłączony. Taka była 
ujęta w skrócie, lakoniczna wskazów
ka ze strony Komendanta.

Wadliwie, choć zapewne nieumyśl
nie, przekazana mu — stała się w 
tej najtrudniejszej dla każdego żoł
nierza decydującej chwili historycz
nej powodem i przyczynią tragedii, 
tak opacznie wyjaśnianej przez nie
których komentatorów.

Szef pozostanie nadal najbliższym 
czy jednym z najbliższych współpra
cowników Marszałka. Jest jednym z 
tych. który przewidywany i zacho
wany jest dla najważniejszych spraw 
i najwyższych kierowniczych stano
wisk w państwie. Świadczy o tym 
również powierzenie zastępstwa jemu, 
gdy Marszałek wyjeżdża na dłuższy 
pobyt na Maderę w >r. 1930. Nikt z 
najbliższych współpracowników Józe
fa Piłsud-kiego nie rozumiał jego 
i wskazań jego lepiej i jaśniej.

By rozurrreć dobrze pracę wojsko
wą czy polityczną Sosnkow.skiego. 
■ak i ten niezmienny stosunek jego 
do Komendanta, trzeba powrócić 
jeszcze do tych najtrudniejszych za
czątków, gdy po upadku ruchu rewo
lucyjnego w Królestwie zrodziła się 
nowa, zapomniana praca wojskowa, 
praca przygotowania i nastawienia 
całej młodzieży na tor wojenny. Star
szym, większości ówczesnego społe
czeństwa, wydawało się to po prostu 
stratą czasu, niemal obłędem.

„Komendant mów’, Sosnkowski
- nastawił sprawę na właściwą dro

gę i ku naszej niekłamanej radości 
skierował prace Związku na tory 
czysto wojskowe". 1 dodaje: „Jedną 
z cech gemuszu Komendanta był 
jego prawie transcendentalny dar 
przenikliwości. Dar ten. będąc jak 
gdyby mieszaniną rachuby i natchnie
nia, stanowi jeden z najistotniejszych 
atrybutów prawdziwego urodzonego 
wodza. Sposób, w jaki Komendant 
pokierował praca Związku Walki 
Czynnej, je-t wedle mego zdania jed
nym z wielu dowodów jego niezwy
kłej przenikliwo'ci historycznej. Naj- 
w:doczniej Komendart już wówczas 
rozumiał że następny etap bojów o 
niepodległość rozegra się na tle wał
ki pomiędzy zaborcami; już wówczas 
przewidział on. względnie przeczuł 
przyszli} wojnę europejską".

Gdv chodzi o młode pokolenie z 
okresu przeo pierwszą wojną, a więc 
pokolenie, do którego sam należał. 
Sosnkowski tak je charakteryzuje:

„Przeważna część młodzieży pozo
stawała pod wpływem haseł ‘pracy 
organicznej’; inny jej odłam szukał 
treści żyoia w obojętny-n estetyzmie 
pięknoduchów; najbliższe nam wów
czas ideowo grupy t.zw. młodzieży 
postępowej tkw ły w święcie idei 
oderwanych i naiwnie nieraz pojęte
go intelektuałizmu. Móv.en„; w o- 
wych czasach o  fizycznej sile, o dy
scyplinie wojskowej, taktyce, stra
tegii, armatach i karabinach, u- 
chcdziło za objaw pewnej niż
szości umysłowej; trzeba było 
nawet u ludzi wewnętrznie przeko
nanych pokonywać opory, dyktowa
ne przez fałszywy wstyd. Przełom 
spowodowały dopiero pierwsze zwia
stuny zbliżającej się wojny. Jak panu 
wiadomo, w r. 1912 przyszło potwier
dzenie przewidywań Komendanta".

„Lata 1908-1912 to okres pracy u 
podstaw odradzającej się wojsko
wości polskiej. Komendant był na
szym niestrudzonym nauczycielem i 
wychowawcą. Ten wielki człowiek, 
który tak wiele już w życiu swym 
w\ dźwignął, mie zawahał się zejść 
pomiędzy młodzież, współżył z nią w 
osobistym kontakcie, rzucał w jej

I  SZEF
duszę ziarno pod przyszłe żniwa. Każ
dy wykład jego był prawdziwym zda
rzeniem. Sugestywność jego myśli 
była olbrzymia. Już wówczas uwy
datniła się owa przedziwna właś
ciwość Komendanta, znana nam tak 
dobrze z czasów późniejszych - - dar 
zdobywania serc i dusz żołniersk'ch.”

*

Gdy Piłsudski w sierpniu 1914 w 
imieniu „Tajnego R/ądu Narodowe
go w Warszawie" na czele trzech kom
panii zajął Kielce, Sosnkowski jest 
chyba jedynym wtajemniczonym w 
tę grę polityczną, która była próbą 
politycznego uniezależnienia odtwa
rzanej siły zbrojnej.

Próba ta się nie udała. Nie po- 
parta postawą społeczeństwa, nie 
mogła tym bardziej zn ileźć aproba
ty w naczelnym dowództwie austriac
kim. Pod nieobecność P tsudskiego, 
wezwanego w tych sprawach do au
striackiego generała dowodzącego w 
Miechowie Obywatel Szef, jako 
stały zastępca w dowodzeniu, stoczył 
pierwszy bój tej malej awangardy 
z atakującą Kieloe dywizją kawa
lerii rosyjskiej. Byl to chrzest ognio
wy Strzelców, przeważnie jeszcze u- 
zbiojonych w stare Werndle, pierwsze 
bojowe spotkanie wojenne, dzięki 
rozważnej decyzji Sosnkowskiego i 
przez niego kierowane - pomyślnie 
zakończone.

Ten laur pierwiszego boju, pierw
szego spotkania z świetnie uzbrojo
ną dywizją kawalerii rosyjskiej wy
soko podnosi autorytet Szefa i sta
wia go od razu na drugim miejscu 
obok Komendanta. Sosnkowski za
stępuje PJsudskiego również w n a j
większym u schyłku r. 1914 boju 
1-ej brygady pod Łowczówkiem, gdy 
znów sprawy polityczne zmusiły Ko
mendanta do wyjazdu. W rozkazie 
dziennym, wydanym po powrocie, czy
tamy: „Przede wszystkim na odzna
czenie zasługuje szef sztabu podpuł
kownik Sosnkowski, pod którego do
wództwem stoczyliście bój i Iktóry 
jeszcze raz wykazał w n;m swe wy
sokie zdolności wojenne”.

W r. 1916, gdy P.lsudski w związ
ku z dalszymi żądan.ami polityczny
mi został zmuszony do ustąpienia iz 
Legionów, austriacka komenda na
czelna udziela natychm.ast dymisji 
również Szefowi. Cidy sytuacja się 
zmienia po akcie z 5 listopada 1916 
i Piłsudski obejmuje Departament 
Wojskowy Rady Stanu, ściąga z Kra
kowa jako swego zastępcę Sosnkow
skiego.

W liście do niego pisze: „Kochany 
Szefie, zdaje się. że za parę dni 
otrzymacie ode mnie depeszę abyście 
przyjechali do Warszawy, z dej>eszą 
razem będzie depesza, aby Wam od
powiednie dokumenty wystawili. Już 
sie nabrało tyle spraw, że wybrnąć 
z nich samemu bardzo trudno”.

Trudności z  przyjazdem Szefa by
ły poważne, skoro w na-tępnym liś
cie osobistym do niego Komendant 
pisze: „W sprawie Waszej, jutro czy 
pojutrze będę gadał z Niemcami, 
którzy zablokować ma sprawę, zablo
kowali zaś dlatego, że teraz na spół
kę z Łempickim prowadzą daleką 
intrygę możliwego odebrania mi 
wszystkich agend. Za Łempickim sto
ją  zaś starzy przyjac ele z Departa
mentu Wojskowego Sikorski ii Dow- 
narowicz. Nie sądzę jednak, aby ten 
cały kawał długo się utrzymał i już 
czuję nadchodzącą zmianę. Może się 
zresztą mylę.”**)

Szef zostaje zastępcą i najbliższym 
znów współpracownikiem Komen
danta w tym trudnym okres e walki 
z Beselerem, która kończy silę kry
zysem przysięgowym i wielkimi re
presjami.

W nocy z 21 na 22 lipca 1917 — 
po aresztowaniu kilka dni przedtem 
Walerego Sławka - - aresztowano 
Komendanta ii Sztfa i wywieziono 
do różnych więizień w głąb Nie- 
m ec. Przez Gdańsk, więzienie w 
Szpandawie a nasiepnie Wesel Szef 
przeniesiony zostaje do Magdeburga, 
do więzienia Wyższego Sądu Woj
skowego, skąd przeprowadzono go 
we wrześniu 1918 do twierdzy mag
deburskiej, gdzfe więzimy był Ko
mendant.

Spotkanie w twierdzy magdebur
skiej po wielu miesiącach rozłąki 
gen. Sosnkowski odtwarza w swych 
■wspomnieniach:

„Stanąłem z bijącym sercem u 
wrót palisady, feldwebel pociągnął za 
dzwonek i po chwili ze wzruszeniem 
ściskałem dłoń Komendanta; jego si
we, dobre oczy patrzyły n i mnie 
ciepło i serdecznie".

Gdv —• jak wspomina Sosnkowski 
— Komendant objął niejako rolę 
gospodarza, on „wchodząc niejako 
z powrotem w czynności szefa szta
bu” rozwiesił T..a ścianach mapy, za-

**) Listy ze zbiorów Kazimierza 
Świtalskiego, obecnie w Instytucie Jó
zefa P:tsudskiego w Londynie,
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oraz w innych księgarniach polskich

znaczając na rdch postępy armii 
sprzymierzonych. Nie była to pierw
sza wspólna kwatera Komendanta 
i Szefa.

W „Materiałach historycznych", 
które zebrał i spisał w Arundel, gen. 
Sosnkowski wspomina: ..Od chwili 
powstania ZWC, poprzez Związki 
Strzeleckie, legiony, więz:;nie mag
deburskie stałem bodaj najbliżej Ko
mendanta. Kontakt z nim m-. iłem sta
le, niemal codziennie. Niejednokrot
nie tygodniami, miesiącami mi.szka- 
łem u niego, czy to w jego skrom
nym mieszkaniu na Szlaku w Kra
kowie. czy to w Zakopanem. Pod
czas przyjazdów Komendanta do 
T.wowa łączyła nas codzienna pra
ca . . .

„W okresie legionów dzieliłem z 
nim przez szereg lat izbę na tylu 
kwaterach Polowych. Przez, długolet
nie obcowanie z Komendantem nau
czyłem się rozumieć i chwytać jiego 
myśli w pot słowa; w jego ’V\ spona- 
nieniu o Gabrielu Narutowiczu' ist
nieje zaszczytny dla mnie zwrot, że 
należałem do ludzi, z którymi naj
lepiej był zżyty".

Pod naporem wypadków rewolu
cyjnych w Niemczech Piłsudski i 
Sosnkowski zostają zwolnieni w no
cy z 7 na 8 listopada z twierdzy, z 
wielkimi honorami wojskowymi prze
wiezieni do Berlina, by 10 listopada 
rano stanąć na Dworcu Wiedeńskim 
w Warszawie.

Rozpoczyna się nowa era w wol
nym państwie.

Jednomyślnie obwołany Naczelni
kiem Państwa, Piłsudski powołuje 
jako swego najbliższego współpraco
wnika w organizacji sił zbrojnych 
swego Szefa -  na jego własną proś
bę początkowo jako wicem.ni.stra, w 
najtrudniejszej j rozstrzygającej chwl ■ 
li -  jako ministra spraw wojsko
wych.

Praca wojskowa i wojenna gen. 
Sosnkowskiego w Tatach nojny 1°18- 
1920 jest powszechnie znana i przez 
wszystkich ceniona; nawet w kołach 
opozycji sejmowej, zwalczającej stale 
plany Piłsudskiego, cieszy) się du
żą m uznaniem. Podziwiać jedynie 
można te mądrą umiejętność prze
konywania i manewrowania młode
go, zaledwie 35-'etniego generała. _

Gen. Sosnkowski byl wtedy, jak 
i w pół wieku niemal potem, gorą
cym zwolennikiem rządu jedności na
rodowej. W 1 ście - przemówieniu, 
nadesłanym na 50-lecie czynu zbroj
nego wspomina o tym: „U schyłku
1919 r. oraz w pierwszej połowie
1920 r. poświęciłem niemało zabie
gów urzeczywistnieniu te" myśli. Z 
naczelnikiem państwa w idywałem się 
codziennie; z Dmowskim spotyka
łem się od czasu do czasu w miesz
kaniu prałata Marcelego Nowakow
skiego, wybitnego członka Stronnic
twa Narodowego i posła do Sejmu 
Ustawodawczego. N estetą, gdy po 
wielu rozmowach Komendant oznaj
mił wobec mnie swoją zgodę na pró
bę takiej współpracy z Dmowskim, 
ten ostatni po dłuższych wahaniach 
zajął stanowisko odmowne”. I do
daje: „Powodzenie mych ówczes
nych starań mogłoby zaoszczędz ć 
młodemu państwu wielu traged i i 
nieszczęść, wielu wstrząsów osłabia
jących Polskę i zatruwających na
sze życie publiczne”.

O wielkim zaufan-u Komendanta 
do Szefa świadczą listy osobiste, pi
sane w okresie wyprawy kijowskiej- 
W jednym z nich. zatytułowanym 
„Kochany Szefie”, Piłsudski pisze na 
wstępie: „Pierwsze zadanie prawie 
ukończone i ukończone na pól po
myślnie. Na pół dlatego, że pod 
względem taktycznym sprawa poszła 
doskonale, pod względem strategicz
nym bardzo i bardzo na pół

List jest obszerny, z krytycznymi 
informacjami o przebiegu operacji, 
o stosunku (pomyślnym) ludności 
Ukrainy, z bardzo szczego owymi in
strukcjami dla misji gen Rozwadow
skiego w Rumunii oraz z zalecenia
mi dla rozmów z ówczesnym premie
rem Ijeopoldem Skulskim. Zakończe
nie tego jłak i następnego listu: „uś- 
ciśnienia. Wasz Z.ul — świadczy 
również o wyjątkowym stosunku na
czelnika państwa do dawnego „Sze
fa”. Ten serdeczny ii przyjacielski 
ton towarzyszy wszystkim liisLom Ko
mendanta do Sosnkowskiego, które
go darzy pełnym zaufaniem, powie
rzając mu — prócz wojskowych i 
wojennych — szereg spraw politycz
nych.

W pamiętnym r. 1920 gen. Sosn
kowski jako minister wojny i czło
nek Rady Obrony Państwa był jed
nym z najbliższych współpracowni
ków Marszałka.

Gdy inni — swoi i obcy — pod
ówczas jakże chętnie i wszelki mr spo
sobami pragnęli być „współtwórca
mi zwycięstwa”, wyolbrzymiając swo
je  role czy dowodzenie. Sosnkowski 
nie tylko wtedy. a"e również w 40 
niemal lat później oisał*** *): . .  . . tru
dno mi zgodzić sie z twierdzeniem 
gen. Weyganda że idea ta była wspól
ną myślą: jego własną, marszałka 
Piłsudskiego i  gen. Rozwadowskie
go.” Wymieniając trzy ówczesne kon
cepcje operacyjne i przypom nająć 
oświadczenie publ czne gen. Wey
ganda, konkludował:

,,’La victoire est bien polonaise, 
plan polonais, armees polonaises’, 
złożone przed opuszczeniem Warsza
wy i powtórzone w liście do mar
szałka Focha, mogło być czytane 
przez świat cały w znaczeniu zgod
nym z historyczną prawdą. A praw
da ta mówi że wszystko to — kon
cepcja i plan operacji, myśl mane
wru, przygotowanie do bitwy, jej 
przeprowadzenie, wyzyskanie sukcesu, 
olbrzymia praca umysłowa i ducho-

***) W nr. 596 „Wiadomości”.

Pierwszy krok”
^  JO JE POKOLENIE, dorastające w 

pierwszym dziesiątku lat obec
nego stulecia, przeżywało te nastro
je, których wizję ukazał Wyspiański 
w ostatnim akcie „Wesela". Przy
kazania trzeźwości, Jogmaty pracy 
organicznej uschły już wtedy — za
nim zdołały zakwitnąć. Podsuwane 
nam mędrca szkiełko i oko ukazy
wały tylko takie świata koło, jakie 
tępymi zakreślić można byio oczy
ma.

Niby weselni goście w bronowic
kiej izbie wytężaliśmy słuch, ocze
kując zwiastuna, który miał nam 
przynieść „Słowo-Rozkaz, Rozkaz- 
Słowo”.

Ale młodbść szuka nie tylko ideału, 
szuka również kogoś, kto byłby dla 
niej ideału wcieleniem.

Ten piękny, wysmukły oficer 
Związku Strzeleckiego, a później szef 
sztabu pierwszej brygady, ten jx>ry- 
wający mówca, len w rygorach służ
by ukryty artysta, był bohaterem 
naszą eh marzeń. Patrzyliśmy na nie
go z podziwem, z zachwytem, z za
zdrością. A przecież zazdrość bywa 
tak często tylko cieniem miłości. 
Wierzyliśmy jego słowom, chcieliśmy 
go słuchać, czekając na spełnienie 
kreślonych przez niego wizji. Chcie
liśmy nawet, młodzi zarozumialcy, 
naśladować go.

*) Zagajenie wieczoru poświęconego 
pamięci Kazimierza Sosnkowskiego.

Wieczór, urządzony wspólnie przez 
Instytut Józefa Piłsudskiego, Polski In
stytut Naukowy, Stowarzyszenie Pol
skich Kombatantów i Stowarzyszenie 
Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 
— odbył się 12 grudnia ub.r. w Nowym 
I irku. Obok Jana Frylinga zagajali Jan 
Librach i Jan Dec, przemówienia wygło
sili Wacław Jędrzejewicz i Tadeusz Ka- 
telbach. Wiersze różnych poetów w 
przekładzie Kazimierza Sosnkowskiego 
odczytała Janina Katelbachówna.

Na tym fundamencie naszej wiary, 
naszej nadziei i naszej miłości bu
dował Kazimierz Sosnkowski zręby 
organizacji, z której miała się wyło
nić armia polska. Natchniony du
chem twórczym Józefa Piłsudskiego, 
kazał młodemu pokoleniu mierzyć 
siły na zamiary, sięgać, gdzie wzrok 
rie sięga, łamać, czego rozum nie 
łamie, i nauczał, aby gwałt gwałtem 
odciskać.

Na początku pracowitej, a prowa
dzącej w górę drogi żywota, doko
nał czynu, który trwałymi zgłoskami 
zapisał się w historii walk o nie
podległość, a który — jeden bodaj 
spośród tak licznych jego czynów 
— przypomnieć pragnę.

W r. 1908 wygasły działania rewo
lucyjne na ziemiach polskich, a Józef 
Piłsudski przygotowywał ostatnie 
zbrojne wystąpienie Organizacji Bo
jowej, którym była akcja pod Bez- 
danami.

Wtedy to powziął Sosnkowski za
mysł utworzenia organizacji, która 
miałaby przejąć spuściznę po scho
dzących czasowo z pola walki bo
jownikach. Iworzy on wówczas we 
Lwowie Związek Walki Czynnej, 
który — jak mówił jego pierwszy 
regulamin — miał podjąć prace 
przygotowawcze do „przyszłego 
zbrojnego powstania”.

Taki był pierwszy pamiętny krok 
na drodze chwały i honoru, którą 
Kazimierz Sosnkowski kroczył aż 
do kresu

Jego popioły w drodze do ojczyz
ny zatrzymają się na pewien czas u 
grobu ojców, którzy pomarli w la
tach pielgrzymstwa i spoczęli w zie
mi obcej. Stanie u tej urny Archa
nioł w zbroi rycerza i przechodniom 
z dalekiej Polski przypominać bę
dzie słowa boskiego Nauczyciela, 
które były dewizą życia Kazimierza 
Sosnkowskiego:

„Nie przyszedłem po to, aby da
wać pokój, ale miecz".

Jan Fryling.

wa, wpływ moralny na wojska pod
noszący ich ducha — złożyło s.ę na 
laur, którym Skrzydlata Bogini u- 
wiieńczyła w r. 1920 skronie marszał
ka Piłsudskiego. Zwycięstwo było je
go, wojsk polskich bijących się pod 
jego rozkazami, narodu polskiego 
walczącego pod jego przewodem”.

Do chwili śmierci Piłsudskiego 
Szef był najbliższym ii najbardziej 
przez niego cenionym współpracow
nikiem, inspektorem armii przewidy
wanym do objęcia najwyższych sta
nowisk w państwie. Byl jednym z 
tych, którzy po wejściu w życie kon
stytucji kwietniowej w r. 1935, da
jącej szerokie możliwości Prezyden
towi Rzeczypospolitej — miał objąć 
w odpowiedniej chwili ten najwyż
szy urząd w państwie.

Gdy wyznaczony generalnym in
spektorem gen. Edward Rydz-Śmigły 
objął wtedy ito nacHelne stanowisko 
wojskowe, wkrótce polem otrzymując 
buławę marszałkowską — Szef jako 
najstarszy z inspektorów- ongiś star
szy stopniem i funkcją od niego, .sta
nął na baczność i w 'krótkim żoł
nierskim meldunku, niecodziennym, 
podkreślającym pełną lojalność, za
meldował współpracę całego zespołu 
Generalnego Inspektoratu.

Ten meldunek, podobnie jak inne 
przemówienia gen. Sosnkowskiego 
przedstawiają go w najwłaściwszym 
świetle.

Salus Reipublicae — dla tego zna
komitego żołnierza rzeczywiście było 
zawsze suprema lex.

*
Gdy w kilka miesięcy po iZgorne 

swego mistrza Szef obszernie opisy
wał swój stosunek do niego od naj
dawniejszych lat, znalazło się tam 
następujące charakterystyczne okreś
lenie:

„Umiał Komendant sizybko i traf
nie oceniać łudzi, zużytkować ich uz
dolnienia, zależnie od cech indywi
dualnych jednostki. Będąc głębok.m 
znawcą natury ludzkiej, miał niezwy
kle pewną .rękę w prowadzeń u in
nych. Nieraz zdarzało się, że ten 
■lub inny jego wybór budzili we mnie 
wątpliwości, a jednak życie zawsze 
dawało mu rację*'.

Gdy Polska Piłsudskiego znalazła 
się bez Piłsudskiego w obliczu nad
ciągającej burzy wojennaj, gen. Sosn
kowski jest jednym z tych, którzy 
jasno zdają sobie z tego sprawę.

Korzystając z pobytu we Francj 
z początkiem r. 1936 stara się — nie
stety nadaremnie — przekonać rząd 
francuski i naczelnego wodza gen. 
Gamelin, że w raził reokupacji Nad
renii przez JTtlera Polska gotowa jest 
dopełnić zobowiązań sojuszniczych
1 przeprowadzić równocześnie z Fran
cją mobilizację wojskową.

Dokładnie w rok po śmierci Pił
sudskiego w rozmowie z Rydzem- 
Śmiglym oświadcza gotowość obję
cia opróżnionego właśnie stanowiska 
premiera, wysuwając równocześnie 
konkretnie swój program jako szefa 
rządu. Niestety propozycje te nie 
znajdują zrozumienia.

Ńa pięć minut przed dwunastą
2 października 1938, w czasie odsło
nięcia pomnika Legionów w Kielcach 
-— dajie ponownie wyraz swym po
glądom na kierowanie narodem i pań
stwem, mówiąc m.in.:

„Bez względu na trudności i prze
szkody zjednoczenie Polaków doko
nane być musi . . .  Wymaga tego bez
pieczeństwo Polski, jej przyszłość, 
odpowiedzialność za nią wobec po
koleń, wobec wielkiej spuścizny, prze
kazanej nam przez Józefa Piłsudskie
go - . .  Czas nagli — zegar dziejowy 
wskazuje późną już godzinę” ..

W czasie samej kampanii wrześ

niowej odrzuca propozycję udziału 
w rządzie, o łe nie będzie to rząd 
jedności narodowej, (który skupiłby 
wszystkie siły polityczne, łączne z 
opozycją.

I znów podkreślić trzeba że sta
nowisko Szefa idzie po myśli i w 
duchu wskazań testamentu po!ntycz
nego Piłsudskiego — przew.dującego 
konieczność rządu jedności narodo
wej na wypadek zagrożenia wojen
nego.!)

Wskazania Komendanta i Szefa 
nie zostały niestety wprowadzone w 
życie.

Gdv po raz pierwszy n i uchodztwie 
mógł znów mówić oficjalnie o Ko
mendancie. o swoim, jak go nazywat, 
mistrzu, w przemów eniu na aka
demii 19 rrmrca 1943 w Londynie 
przypomniał:

„Pamiętamy że do niedawna z 
rożnych miejsc urzędowycn usiłowa
no ilamić przejawy czci dla pamię
ci. Komendanta, a nawet szerzono 
wiadomości pamięci tej wrogie"

.........Nie umiem myśleć o Józefie
Piłsudsk m, nie w ążąc jego m enia 
z nieugiętą walką, jaka toczy obec
nie cały naród polski. Imię lo siało 
się od dawna symbolem oporu wo
bec najeźdźcy, walki o wolność, wiel
kość i honor Polski".

. . .  „Wiem z całą pewnością, że 
tak jest obecnie w umęczonym Kra
ju, gdzie Piłsudski, choć umarł spra
wuje nadal dowództwo w znaczeniu 
moralnym” . . .

. Imię Piłsudskiego stało się dla 
tulaczyc-h sii1 zbrojnych kodeksem 
wiary, podporą moralną w chwilach 
zwątpienia, hasłem zbiórki dla roz
proszonych, osamotnionych i poszu
kujących punktu oparcia”...

Odczyt swój zakończył gen. Sosn
kowski słowami, które były jakby 
wyznaniem wiary jego w ciągu całego 
życia:

„Na przestrzeni dziejów niewielu 
jest ludzi, którzy wielkością zasług, 
położonych dla swej Ojczyzny, zdo
byli sobie p awo do lego, by można 
ich utożsamiać z narodową racją sta
nu

„Jednym z nich był Józef Piłsud
ski i dlatego jego imię stało się dla 
nas piłsudczyków hasłem i progra
mem — dlatego nazywaliśmy go wo
dzem narodu.

„Był nim w rzeczy samej i takim w 
pamięci ludzkiej pozostanie”.

Ze zgonem sędziwego generała, 
najbliższego i najstarszego towarzy
sza pracy i bojów Józefa Piłsudskie
go odszedł jeden z największych Po
laków współczesnej historii, który ca
łym swoim żyoiem, swoją pracą, mą
drością, odwagą słowa i czynu zdo
był sobie w pełni prawo do okreś
lenia: „dobrze zasłużył się Polsce".

Stefan Benedykt.

t) O wskazaniach tego testamentu 
pisał przed laty w „Wiadomościach” 
mjr Mieczysław Lepccki.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
Szanownym i Drogim Prenumera
torom, którzy, przesyłając czeki i 
przekazy na opłacenie prenumeraty, 
podpisują się bardzo wyraźnie i 
równic wyraźnie (drukowanymi li
terami) podają adresy. Dzięki tej 
— jakże chwalebnej! — Staranno
ści wciągnięcie wpłaty do kartoteki 
jest krótkim, łatwym, miłym za
biegiem, nie psuje nikomu oczu 

j nerwów!
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Przejście na Węgry w r. 1939

2 0  WRZEŚNIA 1939 — późne po
południe. Ostatnia próba przebi

cia się do Lwowa utknęła na silnych 
stanowiskach niemieckich w Hołosku 
Wielkim. Nadciągające spod Jano
wa świeże siły niemieckie zajęły 
Brzuchowice, nacierają na masie tyły 
i skrzydła. Wraży krąg się zaciska. 
Ostatkiem sił, porwani osobistym 
przykładem męstwa gen. Sosnkow- 
skiego, walczącego w pierwszej linii 
bojowej, odparliśmy silne przeciw- 
natarcie niemieckiej piechoty i czoł
gów. Teraz już tylko jedno pytanie: 
czy wytrzymamy do zmierzchu? Je
dynie noc ii las mogą nas uratować.

Ostatnia odprawa: „Wyczerpaliśmy 
wszystkie środki — mówi geneiał — 
jesteśmy odcięci od zaopatrzenia; 
żolmerza nie stać już na większy 
wysiłek. Lwów milczy... Nie będzie
my kapitulować — nie jesteśmy po
bici. Spróbujemy nocą obejść sta
nowiska niemieckie ii przedostać się 
do Lwowa od wschodu. Jeśli to bę
dzie niicmożlliiwe, pójdziemy do lasu... 
.Zabrać tylko broń osobistą, lekkie 
karabiny maszynowe i rusznice prze
ciwpancerne; działa i ciężki sprzęt 
zniszczyć... Zbiórka o zmroku. Ma
my czas tylko do świtu”.

Koszmarny forsowny marsz nocny 
przez bezdroża leśne. Tuż przed 
świitem 21 września kilkuset żołnie
rzy — wszystko co pozostało w ręku 
z armii „Karpaty” — dociągnęło do 
wsi Dublany. Zarządziwszy krótki 
odpoczynek generał wszedł ze star
szyzną do chaty. Po zasięgnięciu an- 
formacji u gospodarza i krótkiej na
radzie — zdecydował da'iszy szybki 
marsz ma Zboiska do Lwowa. Osob
liwym zbiegiem wypodków, gdy ge
nerał w chwilę po starszyźnie wy
szedł z chaty, kolumny na drodze 
już n.ie było. Przypadek ten sprawił 
że generał uniknął niewoli sowiec
kiej. Staliśmy we dwójkę nasłuchu
jąc. świtało...

Generał miał do wyboru dwie dro
gi: pozostać w kraju i zabrać się do 
organizowania walki konspiracyjnej 
z okupantami, albo przedzierać się 
za granicę. Zdecydował to drugie, u- 
ważał że ważniejsza będzie jego o- 
becność tam, gdzie odtwarzać s:ę bę
dzie rząd i wojsko polskie.

W przebraniu, z bardzo kiepskimi 
dokumentami, rozpoczęliśmy wędro
wać w kierunku granicy węgierskiej. 
Z Dubtan do Doliny, licząc koniecz
ność klUcfeeinia bocznymi drogami:, 
zrobiliśmy około 130 kilometrów w 
ciągu 6 dni, Tylko dwa krótkie od
cinki przejechaliśmy koleją. Uzasad
niona obawa że generał może być 
łatwo rozpoznany, nakazywała ra
czej unikać kolei zatłoczonych na
szymi żołnierzami, powracającymi do 
domu Łatwo to dzisiaj powiedzieć: 
130 kilometrów w ciągu 6 dni. Do 
wysiłku fizycznego trzeba di dać nie
ustające napięcie nerwowe, częste 
zatrzymywanie przez sowreciarzy i 
Ukraińców, nagabywanie skąd i po 
co, rewizje, ciągła obawa areszto
wania ii rozpoznania; wreszcie poś
piech, pośpiech — jak najprędzej 
schronić się w góry, zanim NKWD 
zagospodaruje sie na dobre. Sypia
liśmy gdzie się przygodziło, jedliśmy 
co popadło.

W Dolinie dwa dni na przygoto
wanie przeprawy przez Karpaty: wy
szukanie przewodnika, żywność na 
drogę, mapy. Bez pomocy dobrych 
ludzi nie dalibyśmy rady.

Wyruszyliśmy w góry nocą 29/30 
września we czwórkę: generał, ja, 
kapral Kudela przewodnik i pod
chorąży Szolc, inżynier-praktykant

*) Skrócony fragment obszerniejszych 
wspomnień. Ich pełny tekst p.t. „W 
góry, w góry, miły bracie!” ukazuje 
się w odcinku londyńskiego „Dzien
nika Polskiego”.

STARANNY MASZYNOPIS 
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leśny. Odległość z Doliny do punk
tu, w którym przekroczyliśmy gra
nicę węgierską, wynosi w linii po
wietrznej około 45 kilometrów. Do
dając do tego klucEenie krętymi 
ścieżynami górskimi, wspinaczkę oraz 
nieuchronne niemal zbłądzenie, w 
rzeczywistości wypadnie dwa razy ty
le albo .i wiięcej, zależnie od szczęś
cia. Z niezmiernym podziwem myślę 
zawsze, jak dzielnie generał ten trud 
wytrzymywał. A przecież już przed 
wyjściem z Dublan był potwornie 
zmęczony wysiłkiem krótkiej, fecz 
jakże gwałtownej kampanii.

*

Ranek 3 października pochmurny i 
bardzo chłodny. Po śniadaniu opu
szczamy schronisko PTT. Schodzimy 
ze szlaku niebieskiego, wkraczamy 
znów na uciążliwe ścieżki górskie, 
idziemy raźno, popędza nas nadzieja 
że dzisiaj przekroczymy granicę. 
Krajobraz się zmienia. Rejon zale
siony się skończył: wkoło dzikie uro
czyska górskie pokryte pierwszym 
śniegiem.

Wkrótce i nasza ścieżka znika pod 
śniegiem — trzeba sobie pomagać 
kompasem. Wychodzimy z. tiudern 
na pierwszy szczyt. Zjeżdżamy w dól, 
obijając się o ostre głazy, by po 
krótkim odpoczynku zacząć na no
wo wspinaczkę na szczyt następny. 
Po kilku takich wspinaczkach i zjaz
dach zatrzymujemy się w niedużej 
kotlinie. Przed nami wyrasta stroma 
góra, wyższa od wszystkich, jakieś- 
my do tej pory forsowali. Z mapy 
wygląda że po przekroczeniu tej gó
ry powinniśmy zacząć schodzić ku 
dolinie Heczkd Megły. Proszę gene
rała, by przed tym ostatnim wysił
kiem pozwolił na dłuższy odpoczy
nek. Odpoczywamy. Rozmawiamy o 
tym że dzisiaj znajdziemy się za gra- 
ricą; jak to będzie dobize wykąpać 
się, ogolić i przebrać się w przyz voit- 
sze szaty.

Po odpoczynku ruszamy z wolna 
w górę. Nie dochodząc szczytu 
wchodzimy w gęstwinę zaśnieżonej 
kosodrzewiny. Ogarniają nas chmury, 
siąpi; wkrótce przemokliśmy do nit
ki. śnieg jest wilgotny, pod rim 
chlupie woda. Oby tylko nasze cywil
ne trzewiki wytrzymały tę próbę. 
Przedzieramy -się wytrwale przez 
gąszcz, (każda gałąź wydaje się zło
śliwie nastawiona przeciw nam; po
kaleczone ręce i twarze krwawią. Do
brnęliśmy wreszcię do naszego szczy
tu. Zajęło to nam około dwu godzin. 
Nieżyczliwie spoglądamy na drugą 
część pierścienia kosodrzewiny roz
ścielającą się przed nami. Poprzez 
mgłę przebijają się w oddali zale
sione doliny.

Po nie mniej uciążliwym zejściu 
dochodzimy do Czarnego Gorba. Pa
gór nie bardzo duży, gęsto zalesio
ny; zamiast wspinać się znów j prze
dzierać przez gęsty las. nakładamy 
nieco drogi, obchodzimy go i łagod
nym zboczem po drugiej stronie 
schodzimy na niedużą polane, obra
mowaną dwoma strumykami, pomię
dzy którymi usadowił (się tysy pagó
rek. Wypogodziło isię. słońce wyglą
dało od czasu do czasu spoza chmur, 
a przygrzewało po tej południowej 
stronie Karpat mocno. Zatrzymaliśmy 
się na odpoczynek, zdjęli przemokłe 
ubrania. Rozdzieliłem żywność: po 
kawale razowca i resztki kiełbasy, 
popiliśmy herbatą. Papierosy też były 
na wykończeniu. Nie martwiliśmy się 
tym — wszak dzisiaj będziemy za 
granicą.

Po posiłku narada, jak przekra
czać granicę. Generał był zdania że 
nie należy sńię zbytnio spieszyć, przy 
podchodzeniu zachować jak naj
większą ostrożność: przed granicą 
przycupnąć — skok dopiero o zmro
ku. Cała bieda była z ustaleniem 
kierunku dalszego marszu. Nie bar
dzo wiedzieliśmy gdzie się znajduje
my. Śoieżkę naszą zgubiliśmy w śnie
gach, w mglilsty dzień trudno było o- 
rieratować się według szczytów gór
skich; strumyki, nad którymi wypo

czywaliśmy, nie były oznaczone na 
mapie, która była zresztą prawie nie
czytelna, rozlane grubo kreski zama
zywały zamiast obrazować ukształto
wanie terenu. Nasz przewodnik., Ku
dela, nie mógł nic pewnego powie
dzieć. Orientując się według kierun
ku doliny rozciągającej się przed na
mi, wyraziłem pogląd że płynie nią 
potok Heczka Megla, za nim wzno
si się góra tej samej nazwy, wzdłuż 
której szczytu przebiega granica. Do
stał mi się cały szereg złośliwych- 
przycinków generała na temat takich 
j owakich oficerów dyplomowanych. 
Przełknąłem je spokojnie za cenę 
zgody generała na zejście w’ dolinę, 
gdzie można *-ię będzie iep ej zorien
tować; obojętn e, w którym punkcie 
przekroczymy potok; płynie on rów
nolegle do granicy w odległości 2-4 
kilometrów od niej -— trudno zbłą
dzić.

W mvś[ dyspozycji generała ruszy
liśmy niezbyt wcześnie — około 3-ej 
po południu. Obchodząc polanę skra
jem lasu, po jakiejś godzin ę marszu 
znaleźliśmy się w dolinie. Po dru
giej stronie dość pokaźnego potoku 
biegła szeroka, dobrze wydeptana 
ścieżka, wzdłuż której rzucony byt 
na ziemi czerwony kabel połowy; 
widocznie rzucony prowizorycznie 
przez sowieciarzy — linie telefonicz
ne KOP były normalnie prowadzone 
na slupach. Kudela skoczył i już za- 
hierał się do przecięcia kabla — led
wo zdążyłem powstrzymać go w po
rę. Przecięcie K abla mogło nam spro
wadzić ma kark sowiecki patrol. U- 
kryliśmy się w desie. Obu przewod
ników wysłałem w dwie strony na 
rozpoznanie ścieżki. Wkrótce wróci
li z meldunkiem że ścieżka o- 
znaczona jest tabliczkami PTT jako 
„szlak żółty”; z mapy odczytałem że 
prowadzi ten szlak wzdłuż doliny 
Heczki Megły na zachód do Ludwi- 
kówki, na wschód ■— mapa się skoń
czyła. A więc jest to Heczka Megla. 
Nie wiemy tylko dokładnie, w któ
rym punkcie przeprawiliśmy isię 
przez potok. Biorąc za podstawę kie
runek „żółtego szlaku” oraz kierunek 
Ludwikówki, skąd od czasu do czasu 
dochodziły odgłosy ostrej strzelani
ny, mogłem wyznaczyć kierunek dal
szego marszu, oczywiście z ryzykem 
niedużej pomyłki. Wręczyłem kom
pas pchor. Szolcową, podałem mu 
azymut i kazałem posuwać się przo
dem w takiej odległości, byśmy się 
nawzajem widzieli, fo urno cbov.ią- 
zywało Kudelę, który miał iść z ty
łu za generałem i mną.

Ruszyliśmy pod górę, posuwając 
się z wolna i  ostrożnie. Stary las 
jodłowy, grubo podścielony .igli
wiem. Początkowo nie podszyty; po 
kilkuset metrach weszliśmy w gęst
winę krzaków. Zmniejszyliśmy od
ległości, by się nie pogubić. Posu
waliśmy się jeszcze wolniej, Ły robić 
jak najmniej hałasu. Od czasu do 
czasu podchodziłem do przodu, do 
Szolca, by sprawdzić azymut. W 
pewnym momencie rozlega isię przed 
nami nagle niesamowity hałas: itupot, 
iszum i trzask łamanych gałęzi. Przy
cupnęliśmy w krzakach, oczekując 
strzałów — pewnie zasadzka. W pra
wo w skos od nas śmigała po zbo
czu ponad krzakami — wypłoszona 
łania.

Po tym przymusowym odpoczyn
ku idziemy dalej stromym stokiem 
ku szczytowi Heczki Megły. Droga 
dłuższa i uciążliwsza, mltż oczekiwa
liśmy. Powoli w lesiie zaczyna zapa
dać zmrok. Podszycie kończy się, las 
rzednieje. Ślizgamy się w tył na su
chym iglliwiu, marsz coraz Bardziej 
męczący — przystajemy oo chwila, 
by złapać oddech. Gdy dochodzimy 
do szczytu, zapada noc pochmurna, 
ciemna. Posuwamy się szybko po 
równiejszym grunaiie. Granica powin
na być tuż, tuż. Łatwo ją  rozpoznać, 
gdyż wyznaczona jest przesieką.

Wchodzimy znów w teren zakrza- 
czony. Obawiając się że się może
my w ciemności pogubić, genarat ka
zał się zatrzymać. Prawdopodobnie 
— powiada —- po nocy straciliśmy 
kierunek. Bezcelowe byłoby masze
rować dalej; możemy krążyć błądząc 
po lesie całą noc. Zrobimy ostatnią 
próbę: przewodnicy pójdą: jeden w 
prawo, drugi w lewo, lecz nie dalej 
jak 200-300 metrów; który z nich 
odnajdzie granicę, da znać głosem, ja 
z panem Franciszkiem pozostanę tu
taj. Po pewnym czasie Ku deka wró
cił i zameldował że granicy nie zna
lazł. Czekamy na Szolca. Długo nie 
wraca. Generał zaczyna się niepokoić. 
Zaczynamy pohukiwać; z początku 
nieśmiało — jesteśmy przecież tuż 
przy granicy. Żadnego odzewu. Gdyś
my kililka razy huknęli głośniej, dosz
ło nas hukanie, ale iz innego kie
runku, niż można było oczekiwać. 
Hukamy coraz głośniej i coraz częś
ciej. Po chwili słyszymy slaby odzew, 
ale znów z innego kierunku i jak 
gdyby z dalsza. Najwidoczniej błą
dzi. A może to nie Szolc? Generał 
każe mi dać kilka błysków latarką 
w kierunku skąd ostatnio słyszeliś
my głos. Na mojlą uwagę że ii tak 
narobiliśmy już za dużo hałasu, ge
nerał ofuknął mnie: zdaje sobie spra
wę — powiada — z ryzyka, ale nie 
możemy tak zostawić kołegi; jeśli 
mamy przepadać, to przepadniemy 
razem. Dawałem po kilka błysków 
w pewnych odstępach czasu, aż usły
szeliśmy trzask łamanych gałęzi i 
zjawił się zziajany Szolc. Granicy 
też nie znalazł.

Jasne było że po tej całej hałaś
liwej fanaberii nie możemy pozosta
wać na tym samym miejscu. Wycofa
liśmy się kilkaset metrów w głąb 
lasu i wyszukawszy w malej kotlince 
odpowiednie miejsce na odpoczynek, 
usiedliśmy pod drzewami. Trudno 
było usiedzieć, zjeżdżaliśmy na ślis
kim igliwiu po stromym stoku. Wy
kopaliśmy więc każdy dla siebie coś 
w rodzaju siedzenia. Przeżyte emo
cje odpędzały sen, chociaż zmęczeni

byliśmy bardzo. Nasłuchiwaliśmy, 
czy się w lesiie nie będzie coś działo; 
spodziewaliśmy siię że hałas przez inais 
uczyniony sprowadzi nam na kark 
patrole graniczne. Ale w lesie było 
spokojnie.

Noc była zimna; gdy minęło pod
niecenie, zaczęliśmy odczuwać dotkli
wy chłód. Byliśmy głodmi — od po
łudnia nie mieliśmy nic w ustach. 
Dobyłem z plecaka ostatni bochenek 
chleba, wydzieliłem po kawałku nie
dużym, pozostawiając resztę na ju t
rzejsze śniadanie, za omastę -— po 
małej tabliczce czekolady. Skręciliś
my z generałem resztki tytoniu. Wre
szcie zmęczenie wzięło górę — za
częliśmy drzemać. Moja była pierw
sza kolejka czuwania. W pewnej 
chwili z niedużej odległości doszło 
mnie szczekanie psa. z przerwami 
powtórzyło się kilkakrotnie. Pomyś
lałem: no, to jesteśmy ugotowani, 
pieski nas wnet znajdą. Po pewnym 
czasie szczękanie ucichło, w lesie 
znów było spokojnie. Po zmianie dy
żuru zdrzemnąłem siię i ja.

Rozbudził mnie drobny, dokuczli
wie zimny deszcz. Wkrótce przeszedł 
w gruby, rzęsisty. Musieliśmy opuś
cić nasze siedzenia, które zaczęła wy
pełniać woda spływaląca po stoku. 
Zeszliśmy na dno kotlinki, ale i tam 
już było mokro. Przemoczeni byliś
my na wskroś, szczękaliśmy z zimna 
Zębami. Widoczne było że bez ognia
i czegoś gorącego w żołądku ska- 
piejemy do rana. Za zezwoleniem ge
nerała rozpaliliśmy nieduży ogieniiu- 
szek. Kotlinka nas osłaniała, więc 
po pierwszym strachu dorzuciliśmy 
więcej drewek, aż generał wdał się w 
to i kazał ogień przydusić, by nie 
było widać łuny. Zabrałem się do 
zrobienia herbaty. Było ryzykowne 
szukanie w ciemnościach wody w 
lesie, chociaż wiedzieliśmy że stru
mień jest nie bardzo daleko, gdzieś 
tam w dole. Wyciąłem nożem dołek 
w ziemi, do [którego powoli! zaczęła 
się sączyć woda. Gdy dołek się wy
pełnił, łyżką ostrożnie czerpałem wo
dę do kociołka. Mimo to herbata 
była błotnista i cuchnęła pływającym 
w niej przegniłym igliwiem. lecz kil
ka kubków tej gorącej ocukrzonej 
cieczy rozgrzało nas niezgorzej. 
Deszcz przestał padać. Zaczęliśmy 
kolejno (suszyć obuwie, skarpetki i 
przyodziewek. Najwięcej trudności 
było z suszeniem spodni. Tutaj ge
nerał zmów udzielił nam swego do
świadczenia: stanął po prostu nad 
ogniem, spuśaił spodnie i w ten spo
sób równocześnie suszyły się spod
nie i nagrzewały nieskromne części 
ciała. Za przykładem generała bra
liśmy po kolei 'tę gorącą nasiadówkę. 
Ciepło przywracało życie, a ucieszny 
bądź co bądź widok — humory.

Raj nie trwał długo. Wyzbieraliś- 
my wszystek susz w zasięgu widocz
nym w odblasku ogniska. Trzeba 
było zadowolić się łamanymi drob
nymi gałązkami jedliny. Dawały wię
cej dymu niż ogruia i ciepła. Próbo- 
waiśmy drzemać; zimno jednak za
częło się znowu dawać we znaki. 
Noc przeciągała się niesamowicie. 
Oceniłem że nadszedł moment tej 
potrzeby, o jakiej myślał doświad
czony pan Morawski, wtykając na 
odchodne buteleczkę koniaku do mo
jego plecaka. Wyciągnąłem ją, od- 
korkowałem i podałem generałowi. 
Pociągnął dobry łyk i puścił w kolej. 
Niewiele tego było na czterech chło
pa, ale rozgrzało nas na nowo. Za
częliśmy znów drzemać. Ogieniaszek 
zaledwie tlił się słabym żarem.

Wreszcie poprzez wierzchołki drzew 
zaczął się przesączać świt — 4 paź
dziernika. Wysłałem Kudelę po wo
dę do strumyka. Podsyciliśmy ognisko 
już bez większej obawy — dokoła 
zalegała pełna ciisza. Do herbaty roz
dzieliłem resztę chleba. Mieliśmy 
jeszcze jedną jedyną małą tabliczkę 
czekolady; ponieważ generał odmó
wił jej przyjęcia, a naprawdę nie 
było się czym dzielić, uchwaliliśmy 
że nikt jej nie dostanie. Po śniada
niu, poza tą czekoladą, pozostało 
w moim plecaku trochę cukru, her
baty i — pusty kociołek.

Z mocnym biciem serca zaczęliś
my powrotną wspinaczkę na szczyt 
Heczki Megły. Gdyśmy doszli do 
szczytu okazało się że wczorajszego 
wieczora byliśmy w odległości około 
400 metrów od granicy. Wyjaśnie
nie, dlaczego nie mogliśmy jej od
szukać, było bardzo proste. Znaleź
liśmy się w środku szerokiego i dłu
giego klina, jakim w tym miejscu 
wbija się granica w terytorium Wę
gier. Przewodnicy wysłani w prawo
ii w lewo nie posuwali się ku granicy, 
lecz wzdłuż niej. Kudela, stary wy
ga, nie ryzykował w nocy pójścia za 
daleko, Szolc uparł się znaleźć gra
nicę, zbłądził i spowodował cały ha
łas, jakiegośmy narobiło.

Granicę przekroczyliśmy o godz. 
6.45 przy słupie nr 22. Oddalając się 
od niej, oglądaliśmy się po wiele- 
kroć. Ciężko nam było na sercu. 
Porzuciliśmy kraj zniewolony j ster
roryzowany; co się tam będzie dzia
ło? Odchodziliśmy jednak z nadzie
ją że niezadługo wrócimy do kraju 
wyzwolonego.

*

Generał Sosmkowski miał zamiar
> przekroczeniu granicy przebierać 
* dalej lasami na południe, aż uda 
; z jakiegoś miaista zatelefonować
> poselstwa polskiego w Budapesz- 
». Wstrzymanie przez władze wę- 
erskie wymiany złotych na walutę 
zgierską pozbawiło nas możności 
mlynuowania wędrówki na własną 
kę. Zamiast tego powędrowaliśmy 
id strażami, drogą służbową od 
iwództwa do dowództwa, aż wresz- 
e z dowództwa brygady udało się 
nerałowi porozumieć z naszym 
►iłem. 6 października generał zna- 
zł się w Budapeszcie; 11 dotarł 
} Paryża.

Frai cisr;ek Demel.

J)Z IE N  30 września 1944, oświet
lony blaskiem łuny nad War

szawą, był dla Polaków groźnym 
ostrzeżeniem. Zwolnienie naczelnego 
wodza Polskich Sił Zbrojnych pod 
naciskiem sojuszniczego rządu bry
tyjskiego miało głęboko niepokoją
cą wymowę. Nasi sprzymierzeńcy, 
którym Rozkaz nr 19 przypomniał 
ich obowiązki sojusznicze, dali bar
dzo nikłe wsoarcie samotnie wal
czącej Warszawie. Ich pokorna ule
głość wobec żądań Stalina, który od 
dawna domagał się usunięcia gen. 
Sosnkowskiego, świadczyła dobitnie 
że Londyn i Waszyngton gotowe są 
poświęcić honor własny i najżywot
niejsze interesy Polski dla zaspokoje
nia nienasyconego imperializmu Mo
skwy. W umysłach mężów stanu Za
chodu dojrzewała decyzja odwrotu 
na z góry upatrzone pozycje... so
wieckie. Coraz wyraźniej rysowała 
się linia drogi, która mała ich za
prowadzić do bezwarunkowej kapi
tulacji w Jałcie.

Siły przyjaciół i wrogów sprzysię
gały się przeciw Polsce. Ale opór 
polski krzepnie. 29 listopada 1944 — 
w rocznicę nocy belwederskiej — 
powstaje rząd Tomasza Arciszew
skiego. Stało się rzeczą jasną że na
ród polski, opuszczony przez swycn 
sojuszników, odmówi swej zgody na 
akty rozbiorów i pozbawienie go wol
ności.

„My wszyscy wolimy zginąć wal
cząc, niż żyć pod bolszewikami” — 
powiedział generał Anders podczas 
dramatycznej rozmowy z Churchillem 
na froncie włoskim To był głos zwy
cięzców spod Monte Cassino, ży
wych i umarłych.

Ten sani duch, twardy i niezlom- 
ny, wypowiedział się z niezrównaną 
mocą w deklaracji rządu Arciszew
skiego odrzucającej postanowienia 
konferencji jałtańskiej.

Z ducha protestu przeciw niewoli 
powstała nasza emigracja polityczna, 
jako wielka, zorganizowana groma
da ludzka, świadoma, swych zadań i 
swej odpowiedzialności wobec na
rodu.

Emigracja zrodziła się z wielkiej 
klęski historycznej. Jej naczelne za
danie narzuca się z mocą impera
tywu: przypominać światu o  Polsce. 
Walczyć o jej prawa. Nie pozwo
lić na to, aby sprawa polską, po
rzucona i zapomniana przez daw
nych sprzymierzeńców, została u- 
znana za wewnętrzne zagadnienie 
imperium sowieckiego. Żeby to za
danie należycie wypełnić, trzeba 
działać. Żeby w działaniu osiągnąć 
zamierzone wyniki, potrzeba siły. 
A siłę daje jedność.

la k  właśnie rozumie rolę i zada
nia emigracji gen. Sosnkowski. W 
swych wystąpieniach publicznych w 
Kanadzie i Stanach Zjednoczonych 
dopomina się o prawa Polski. Z 
uporem i determinacją walczy o 
zjednoczenie rozstrzelonych wysił
ków.

General widzi jedyną możliwość 
odbudowania niepodległej Polski w 
ścisłej współpracy z Zachodem. Nie 
rozgrzesza winowajców klęski jałtań
skiej. Ale, patrząc w przyszłość, szu
ka rozwiązań trwałych, opartych lia 
zgodności interesów i dążeń.

„Nie narody anglosaskie ponoszą 
tutaj winę” - -  mówi w r. 1950 na 
akademii 3 maja w Windsor, w Ka
nadzie. — „Polacy nie cofają im swe
go serca ani swojej wiary. Wiemy 
że ich przyszłość jest naszą przy
szłością, ich losy są naszymi losa
mi".

„Alć być po stronie Zachodu — 
precyzuje w trzydziestą rocznicę 
zwycięskiej bitwy nad Wisłą — nie 
oznacza bynajmniej zamykania oczu 
na słabości i grzechy lat minionych, 
nie oznacza zapominania o tym że 
ilekroć państwa zachodnie krzyw
dziły Polskę, szkodziły jednocześnie 
sobie... Płynąc z nimi w jednej ło
dzi po wzburzonych falach dziejo
wych, mieliśmy i mamy nie tylko 
prawo, lecz i obowiązek dawać ba
czenie, by sternicy nie mylili kie
runku

Warto zapamiętać te słowa. Bo 
takie ujęcie sprawy daje rękojmię 
.samodzielności, polityki polskiej. 
Broni przed zejściem na śliskie ścież
ki uległości wobec możnych tego 
świata.

W swych oświadczeniach publicz
nych gen. Sosnkowski występuje w 
sposób bardzo zdecydowany prze
ciw „czysto defensywnej polityce 
powstrzymywania (containment), 
pragnącej budować pokój na niewoli 
połowy świata”. W przemówieniach 
angielskich przypomina Amerykanom 
prawdę, wyrażoną przez Lincolna: 
..Świat nie może być w połowie 
wolny, w połowie nie wolny ”.

Jednocześnie walczy o zjednocze
nie skłóconej emigracji.

„Być może na tym świecie szalo
nym me dopełniła się jeszcze miara 
nieszczęść Polski” mówi w To
ronto w dniu święta Żołnierza w 
r. 1950. „Wedle wszelkiego praw
dopodobieństwa czasy najtrudniej - 
sze są jeszcze przed nami. Ich cień 
pada już na nas, więc na usta ciś
nie się pytanie, kiedyż wolni Pola
cy zdobędą się nareszcie ina jedność 
myśli i działania na podstawach 
prostych, jasnych, uczciwych?”.

„Czyż nie nadszedł już czas — 
pyta w Montrealu w dniu Święta 
Niepodległości tegoż roku — „by 
uciszyć owe rodzime burze w iszkłan- 
ce wody, zaprzestać homeryckich za
pasów, rozgrywających się na tere
nie naszych emigracyjnych zaścian
ków w obliczu olbrzymiego huraga
nu. którego podmuchy wzoierają có
ra • gwałtowniej, a który rozstrzygnie 
o losach naszych i całego świata?”.

„Niech więc -- upomina — mi
łość ojczyzny, natchnie naszych poli
tyków niepodległościowych duchem 
zgody i pojednania, niech sprawi, 
by wszystkie stronnictwa i ugrupo

Zdjęcie ze zbiorów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Gen. Sosnkowski i marszałek \lexander w Lońdynić

wania polityczne znalazły się naj
rychlej przy wspólnym warsztacie 
pracy państwowej ”.

Te wezwania do zgody idą szeroko 
w świat. Wywołują żywy oddźwięk, 
w głównych ośrodkach polskiego o- 
siedlenia. Wytwarza się na emigracji 
klimat pobudzający do działania.

Za słowami idą czyny. Na schył
ku r. 1952 gen. Sosnkowski przyjeż
dża do Londynu na zaproszenie pre
zydenta Zaleskiego i rządu. Zaczy
nają się — zwyczajem każdej emi
gracji — „.długie nocne rodaków 
rozmowy”.

Już w pierwszej ich fazie zwycię
ża przekonanie o potrzebie ścisłego 
zestrojenia wysiłków. Rosnące poczu
cie zgodności celów zasadniczych 
każe szukać w osobie Generała 
wspólnego wyrazu tych dążeń. W toku 
konsultacji stronnictwa i ugrupowa
nia polityczne wysuwają zgodnie je
go kandydaturę na stanowisko na
stępcy Prezydenta RP. Rozumieją 
że symbole i formy prawne nabie
rają mocy. kiedy ję wypełnia żywa 
treść polityczna.

Pomimo powszechnie odczuwanej 
potrzeby jedności pozostają do wy
równania niemałe różnice. Zadaw
nione spory są chorobą przewlekłą: 
metoda perswazji, z wielką umie
jętnością stosowana przez gen. Sosn
kowskiego, działa skutecznie, lecz 
powoli.

Wreszcie 14 marca 1954 zostaje 
podpisany Akt Zjednoczenia. Stron
nictwa ii ugrupowania polityczne — 
wobec uzgodnienia założeń i celów 
polityki niepodległościowej — de
klarują uroczyście:

„Walkę o niepodległość, wolność 
i całość ojczyzny prowadzić będzie
my solidarnie, pragnąc utrzymać jed
ność naszą aż do osiągnięcia celów 
tej walki, a więc do czasu uwolnie
nia ojczyzny naszej spod przemocy 
obcej' i umożliwienia Krajowi swo
bodnego wyrażania swej woli”.

Nazwano ten doniosły akt Wiel
ką Kartą Emigracji. To była praw
da. Emigracja poczuła się >v owej 
chwili jednością zwartą, ceh»vo zor
ganizowaną. I chociaż dalszy roz
wój wypadków przekreślił nadzie
je. wiązane z realizacją Aktu Zjed
noczenia, misja pojednawcza Sosn
kowskiego nie poszła ::a marne: u- 
dało się ocalić u utrzymać samą za
sadę zorganizowanego dział tnia ży
wych sił emigracji w walce o Polskę.

Gen. .Sosnkowski pozostał do koń
ca życia wierny swemu dziełu.

„Nie zrażając się najbardziej bo
lesnymi rozczarowaniami — powie
dział w Detroit w r. 1955 — „dążmy 
wytrwale do osiągnięcia jedności i

zgody polskiej. Do tych, ,o  >ą inne
go zdania, odnośmy .-:ę rzeczowo, 
bez personalnych zaczepek, bez u- 
przedzeń czy żółci”.”:

A w liście 1 do deleeatów na V 
Zjazd Walny . SPK w Stanach Zjed
noczonych pisał w ijniti Święta Żoł
nierza w t. 1963: (i

„Przede wszystkim życzę aby każ- 
d; z  ̂ nas posiadł nieocenioną dla 
spokoju ducha świadomość że i w 
zakresie politycznym’ uczynił na rzecz 
Polski wszystko, co leżało w grani
cach m 3'żliw ości ”.

lo  był jego testament polityczny.
Dziś. kiedy odchodzi w wieczność 

w blaskach legendy, rzućmy raz 
jeszcze okiem na dzieje jego życia. 
Urodzony w niewoli,' w cieniu klęski 
powstania styczniowego, należał do 
pokolenia, któremu dane było pod
jąć walkę orężną o/ Polskę. „Trylo
gia — jak powiedzjał — była mu 
ch.lebem powszednim”. Rapsod ry
cerski obudził w nim wolę czynu. Z 
myślą o akcji zbrojnej tworzy w 
r. 1908 Związek Walki Czynnej, 
skupiający młodzież gorącą, patrio
tyczną różnych warstw i przekonań. 
Związany najbliżej z Piłsudskim 
przez epopeję Legionów i więzienie 
w twierdzy magdeburskiej, od za
rania niepodległości staje do pracy 
jako jeden z budowniczych państwa, 
dźwigającego się z ruin pierwszej 
wojny światowej. Wiceminister, póź
niej minister Spraw Wojskowych 
pracuje usilnie nad zorganizowaniem 
i zespoleniem armii polskiej, two
rzonej ze związku różnych formacji 
wojskowych o tróżnych tradycjach i 
metodach szkolenia. Wykuwa oręż, 
który w rękach Piłsudskiego, ożywio
ny tchnieniem geniuszu wodza, osią
ga jedno z najpiękniejszych zwy
cięstw w tysiącletnich dziejach Pol
ski.

Najbliższy współpiacownik na
czelnika państwa w sojuszu wojsko
wym z Francją dąży do umocnienia 
związków Polski z Zachodem. Je
den z pierwszych szuka w Gdyni 
mocnego oparcia o własny brzeg 
morza. Demokrata w najlepszym 
znaczeniu wyrazu, z uporem i deter
minacją chce budować prawdziwi] 
jedność, opartą na swobodzie my
ślenia a karności w działaniu.

„A jeśli komu droga otwarta dc 
nieba, tym, co służą ojczyźnie” -- 
powiedział Kochanowski... Gen 
Sosnkowski, żołnierz i mąż. stanu, or
ganizator sił zbrojnych i budowni
czy jedności w godzinie zwycięstw.! 
i w latach klęski, cale życie służył 
Polsce.

Witold Czerwiński
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Kazimierz Sosnkowski n  trumnie

JU L IU S Z  SŁOWACKI w „Genezis 
z ducha” tak pisze w dedykacji 

poświęconej pułkownikowi Kamień
skiemu :

...bratu memu w Bogu. 
który

Z większą ode imnie mocą, polską i  
męczeńską, broni duchem ostatnich 
szańców ducha... Sądzę Że Bóg go 
nie opuści •—  <a <ojczyzna kiedyś cała 
uwielbi moc i piękność, którą okazał, 
jak prawdziwy wódz polski —  wal
cząc w  ciemności —  bez słońca na
wet, które by zgon jego oświecić 
mogło.

A wy, o Polacy, nie trwóżcie się i 
nie rozpaczajcie, la wierzcie ie  ludz
kość nie przez oszustwo kilku ludzi, 
ale przez spokojne, a cierpieniem Bo
gu wydarte, powolne rozwinięcie się 
prawdy postępuje; sprawie Bożej więc 
służąc trzeba przysiąc prawdzie —- 
a sił dobyć z miłości.

Kiedy w ubiegłą sobotę 11 paździer
nika, w piękny, kolorami mieniący 
się poranek kanadyjskiej jesieni, sta
nąłem przed Kazimierzem Sosnikow- 
skim — w chwilę po jego zgonie — 
wiedziałem że się zamyka w tej chwi
li jeden z najbardziej dramatycznych, 
a jednocześnie najpiękniejszych roz
działów historii Polski.

Ten rozdział był spełnieniem ma
rzeń, snów i nakazów Mickiewicza, 
który pisał:

Z popiołów przodków może wróg 
[rozdmucha

Iskrę, zarodek ich wielkiego ducha. 
A kto z was w boju żywota

[ dokona,
Wliczy swe imię pomiędzy imiona, 
Na których wzmiankę,

[pochlebstwem pijani. 
Zwykli się trzeźwić,

[zwykli drżeć tyrani. 
Kto z was ojczyzny z więzów

[nie wybawi.
Zginie lecz tyle synom swym

[zostawi
Sławy, nadziei —  że staną się

[zdolni
Rozerwać jarzmo i umierać wolni!

Walka o wolność, gdy się raz
[ zaczyna.

Z ojca kiwią spada dziedzictwem
[na syna:

Z tych popiołów Józef Piłsudski 
i Kazimierz Sosnkowski — Komen
dant i Szef — po długich mrokach 
niewoli stworzyli legendę tak potęż
ną że, zawładnąwszy sercami i umy
słami garstki młodych szaleńców, 
zerwali stuletnie przeszło kajdany a 
w cały naród tchnęli odnowione i 
nowe moce ducha na wiele pokoleń 
wprzód.

I gdy powiedli w bój o Polskę 
swych strzelców 1-ej brygady, budząc 
nasz naród z głębokiego, męczeń
skiego sou. nieśmiertelność otwarła 
swe wrota przed nimi.

Z tej ofiary krwi wykwitnął 11 
listopad 1918 i pchnął Polskę, choć 
na moment, na wielki szlak dziejowy

*) wygłoszone 18 października 1969 
z radiostacji CFMB w Montrealu w 
polskiej audycji radiowej, poświęconej 
pamięci gen. Kazimierza Sosnkowskie- 
go-

wspaniałej tradycji Rzeczypospolitej 
wielu narodów.

Mówiąc tę prawdę, pamiętam — 
nie umnieyjszając w niczym — zasłu
gi wybitnych Polaków doby ówczes
nej z Dmowskim, Paderewskim, Wi
tosem, Daszyńskim na czele, których 
role były decydujące i ważne, a jed
nak inne i nie wplecione bezpośred
nio w tę chyba jedyną w naszych 
dziejach epopeję straceńców, którzy 
mierząc swe siły na zamiary, rzucili 
swe losy na stos i wskrzesili Pol
skę.

Myśli moje płyną w tej chwili 
wstecz, poprzez tych lat przeszło dwa
dzieścia, nad pięknym kanadyjskim 
jeziorem, otoczonym krajobrazem 
tak łudząco przypominającym miej
scami Podkarpacie, miejscami Wi- 
leńszczyznę czy Szwajcarię Kaszub
ską, a uwiecznionym precyzyjną ręką 
Generała w nielicznych niestety akwa
relach, kiedy w długich, nie kończą
cych się rozmowach, budowała się 
w moim sercu i umyśle prawda o 
Człowieku, którego życie wypełnio
ne było tylko Polską, tą Polską po
nadczasową, tą Polską idącą szla
kiem Chrobrych i Jagiellonów, tą Pol
ską skazaną na wielkość.

Kim był Kazimierz Sosnkowski i 
jakie dzieło jego życia wprowadza 
go dzisiaj do panteonu polskiej 
historii? O wyrok jesteśmy spokojni, 
tak jak wtedy w pamiętnym maju, 
gdy gwałtowna i groźna burza roz
szalała się nad trumną człowieka, 
który okrywszy żałobą swój naród 
nie przestał istnieć.

Gdy trumna Kazimierza Sadkow
skiego pod rozpostartą flagą pań
stwową, z okresu pierwszych lat nie
podległości, obniżała się w otwartą 
głębię, nad tą obcą ziemią rozszalał 
się huragan tak gwałtowny, jakby 
sam żywioł, chciał dać świadectwo 
prawdzie że te dwa zgony łączy jed
na, wspólna droga do nieśmiertelno
ści.

Coś ty, Kościuszko, zawinił
[na świecie.

Że dwa cię głazy we dwu stronach
[gniecie

łąki w latach 1923-1935, nie w dzie
dzinie ducha, lecz działania — to 
ujemne skutki zbyt gorzko zaważyły 
na losach naszej ojczyzny.

Kazimierz Sosnkowski odznaczał 
się przede wszystkim wielkim sercem, 
bezinteresowną służbą dla swego kra
ju i wyjątkową skromnością osobistą. 
Miał żywą niechęć do wszelkiego ro
dzaju pamegiryków, do egzaltowane
go pustosłowia, do hurrapafcriotyzmu, 
do obchodów i manifestacji bez tre
ści i p>ożytku, do pamiętnikarstwa, 
które wyszydzał jako zbyt często nie
stety, próby fryzowania się przed hi
storią.

Bolało go jednak to że dorobek 
jego życia, który stał się częścią hi
storii Polski, pokrywano zmową 
milczenia, że fałszowano i wypacza
no jego myśli, intencje i działania, 
że robiono to nie tylko dla własnych, 
oobistych korzyści, ale że się w ten 
sposób wysługiwano obcej racji sta
nu.

Choć czuł w sobie zrozumiałą go
rycz osobistą, widział przede wszyst
kim krzywdę wielką, jaką się Polsce 
wyrządza, że jego przykład bezinte
resownej i bezkompromisowej posta- 
wy wobec obcych, na tle łamiących 
się wokół niego charakterów, szar
gania imienia Polski, kupczenia jej 
najżywotniejszymi interesami, nie jest 
przekazywany młodym, polskim po
koleniom, by uczyły się cnoty naj
wyższej: służby i pracy dla Polski.

A to młode pokolenie polskie 
było główną troską i miłością 
Kazimierza Sosnkowskiego. Na wie
czorze Melchiora Wańkowicza w 
Nowym Jorku 4 grudnia 1955 tak 
mówił o  młodzieży i do młodzieży:

„A teraz myśl moja biegnie ku 
milionowym zastępom chłopców i 
dziewcząt w Kraju i na obczyźnie, 
■którym twardy los kazał przeżywać 
młodość na płonącym wulkanie lub 
na lawach zastygłych przejściowo i 
oblanych dokoła morzem cierpienia. 
Z każdej karty Wańkowicza prze
mawia do nas wielka w swej prosto
cie prawda że duch ludzki jest nie
zniszczalny, a naród jest jak samo 
życie i ginie tylko wtedy, gdy duch 
go opuszcza. Jako człowiek bliski 
kresu wędrówki i przedstawiciel 
schodzącego ze sceny pokolenia, 
pragnę dzisiaj dać wyraz głębokiej 
wierze że młode pędy, które już zdą
żyły pokryć zbocza polskich kraterów, 
wyrosną w las bujny i szumiący.

„Młodzież nasza nie bez powodu 
może niekiedy czuć się zawiedziona 
przeszłością, zniechęcona dniem dzi
siejszym i nieufna wobec przyszłości.
A jednak pokolenia młode stanowić 
będą o  tym, czym będzie Polska w 
najbliższym etapie dziejowym. I dla
tego właśnie że utożsamiam ją  z 
przyszłą Polską, chciałbym przy
pomnieć wszystkim tym, co sądzą że 
młodość swą przegrali, lub że ją prze
grywają, końcowy dwuwiersz „Psal
mu nadziei” Krasińskiego:

duszą i żywym symbolem był do koń
ca dni swoich, i choć umarł, żyć 
będzie, bo takie jest prawo wielkości 
i przywilej nieśmiertelnych.

Zwracam się więc z apelem do 
wszystkich Polaków, a do młodego 
pokolenia przede wszystkim, bez 
względu na ich poglądy polityczne, 
którzy zachowali czyste polskie ser
ca, by tak jak on służyli Polsce i 
tylko Polsce, budowali jej wielkość, 
a utrzymując swoją polską duszę, 
pamiętali o obowiązku codziennej, 
ciężkiej pracy twórczej, bez której 
Polski utrzymać nie będzie można w 
tym nowym, ustawicznie zmieniają
cym się świecie.

Przytoczę je-izcze jeden cytat Sło
wackiego z pism filozoficznych, bo 
tylko świat wielkich duchów, świat 
czterech naszych narodowych wiesz
czów może oddać myśli i uczucia 
tego, którym zawładnęli, a który 
duchem stał się im równy.

PUSTELNIA SARN EŃ SK A

Lecz kto  pogardzi siłą z ducha 
czerpaną t—  kto.w  nowym ogniu mie
cza nie zahartuje —  kto przy nowym 
słońcu myśli nie zapali —  pójdzie 
naprzód na sławę —  a potem na urą
gowisko wieków  —  albowiem w  sion
kach świata —  z liberią świata i  sam 
w liberii —  lokaj głupstwa, przesie
dzi czas —  iktóry oto na niebie i  na 
ziemi zapisany będzie jako czas ci
st at ni męki czyśćcowej i zwycięstwa.

W imieniu pani Jadwigi Sosmkow- 
skiej, wiernej przyjaciółki Zmarłego, 
której nadludzki trud pielęgnowania 
ciężko chorego męża dał Polsce kil
ka ostatnich lat jego życia, składam 
wyrazy podziękowania tym wszyst
kim, którzy oddali hołd pamięci Ka
zimierza Sosnkowskiego, a przede 
wszy-itkim kierownictwu polskich 
audycji radiowych w Montrealu.

Powtórzę na zakończenie słowa, 
które wypowiedziałem przed otwartą 
trumną w dniu pogrzebu żegnając 
byłego Naczelnego Wodza Polskich 
Sil Zbrojnych, generała broni Ka
zimierza Sosnkowskiego w imieniu 
polskiego żołnierza:

„Panie Generale, melduję posłusz
nie że Wojsko Polskie, to, co było, 
jest i będzie, chyli w tej chwili swe 
sztandary bojowe przed Twoją trum
ną, a baterie polskich daiał oddają 
salwy honorowe”.

Jeszcze Polska nie zginęła,
[póki my żyjemy...

Legiony to żołnierska nuta,
[Legiony to ofiarny stos...

Stanisław Babiński.

J^JA kilka (lat przed drugą wojną 
światową — kiedy byłem naczel

nym lekarzem kierownictwa robót nr 
13 w powiecie sarneńskim i kostopol- 
skim — Polska „zaczepna i agresyw
na” budowała obronę swoich wschod
nich granic. Roboty fortyfikacyjne da
wały zatrudnienie miejscowej ludności 
w ciągu całego roku i większe zarob
ki aniżeli podczas żniw; zapewniliśmy 
jej bezpłatną opiekę lekarską, organi
zując szpitale tam, kędy przedtem 
nawet akuszerka nie miała dostępu.

W pierwszym tygodniu września 
1939 zobaczyłem długi korowód wo
zów, stojących przed gminą w Berez- 
nem. Wójt mi wyjaśni! że zgodnie z 
rozkazem DOK II w Lublinie robio
no spisy ochotników, ażeby przy 
przydziale do wojaka mogli skorzy
stać z przywileju wyboru broni. W 
tym dniu przekroczono liczbę 15,000 
ochotników. Tak gremialnie stawili 
się mieszkańcy okolicznych wsi i o- 
siedli deklarując z zapałem że chcą 
„boronyty Maty-Polszczu”.

W sąsiednim powiecie była stacja 
kolejowa Straszów, a w pobliskim le- 
sie ukrywała się przysadzista chata, 
zbudowana ze smolnych bierwion u- 
tkanych mchem, z licznymi lokatora- 
mi-świerszczami, które pełniły służbę 
żołnierskiej orkiestry o przewadze 
skrzypków solistów. Chałupę ocienia
ły smukłe brzozy płaczące, osłaniając 
ją od wiatru swoimi warkoczami.

Teren ten był zakazany i żadne 
łowy nie mąciły spokoju tego uro
czego zakątka, z czego najwięcej ra 
dowały się zwierzęta i ptactwo. Wi
działo się codziennie niepłochliwe 
stada sarn, które bez bojaźni wycho
dziły na polanę po soczystą trawę w 
Iecie, a po siano podczas zasp śnież
nych. Kojarzyło się nam to z nazwą 
sąsiedniego miasta: Sarny.

Cisza zwykle panowała w tym u- 
stroniu przerywana jeno nieszporami 
skrzydlatych modlitw przed odlotem 
do gniazd na spoczynek i porannym 
świergotem na powitanie budzącego 
się dnia. Były również jesienne kon
certy poszumów o  perlistych deszczo
wych tonach i rozgwarne peany wio
senne. Nisko płynące chmury muska
ły wierzchołki rosochatych dębów i 
strzelistych świerków. Ukojność Oto
czenia stwarzała błogi nastrój nawet 
w czasie wichrów i burzy.

Do tego ustronia zaglądał często 
gen. Sosnkowski, jako inspektor armii 
przyfrontowego obszaru. Inspekcje te 
z reguły kończyły się „zapadaniem”
W knieje. Nieoficjalny pobyt w tym 
zaciszu trwał zazwyczaj kilka dni, a z 
czasem kilka tygodni. Generał oży
wiał się dopiero o  późnej porze i 
nieraz przegadaliśmy noc aż do świ
tu. Tematy były mozaikowe, opra-

Zdjęcie ze zbiorów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Gen. Sosnkowski jako Inspektor Armii w r. 1928

wionę w ramę niezrównanej gawędy, 
której nasz gość był mistrzem. Po
dziwialiśmy jego bogate słownictwo 
i piękny styl w wydawanych zarzą
dzeniach.

Mówił nam niejednokrotnie że czu
je się przeraźliwie zmęczony i bar
dzo lubi tu przyjeżdżać na odpoczy
nek.

Jego stosunek do nas był nacecho
wany serdeczną zażyłością, wzbudza
jącą w nas głęboki szacunek i żoł
nierskie oddanie. Wiąże się z tym 
ciekawy szczegół: oto był dla Gene
rała zrobiony obszerny i wygodny fo
tel, okryty suto baranim kożuchem, 
na którym nikt nigdy nie usiadł, cho
ciaż w tej izbie ławek i zydli nie 
było za dużo, a właściciel mebla od 
dawna przebywał w Warszawie.

Najbardziej utkwiła mi w pamięci

chwila podczas ostatniej bodajże wi 
zyty gen. Sosnkowskiego na początki 
r. 1939, kiedy ppłk sap. Jan Wańko 
wicz i major sap. Stanisław Gdańsk 
zwrócili się do Inspektora z próśb: 
o poparcie w sprawie uzyskania cx 
rządu większego przydziału pienię 
dzy na śpieszne zakończenie fortyfi 
kacji. Generał oświadczył że do 
skonale rozumie wagę tego zagad 
nienia dla Polski i konieczność te 
potrzeby, podyktowanej międzynaro 
dową sytuacją, ale że jego podpis ni< 
pomoże, tylko zaszkodzi... Przy tyn 
w głosie było tyle goryczy i smutki 
że płatki śniegu, spadające na ciemni 
szyby i zmieniające się w krople po 
złacane światłem naftowej lampy 
wydawały się dziwnie podobne dc 
ludzkich łez...

Zygmuirt Grębecki

N O T A T K I  W Ł O S
Bez miejsca pierwej...!

Coś ty uczynił światu Napoljonie 
Że cię w dwa groby zamknięto

[po zgonie
Zamknąwszy pieiwej?

Coś ty uczynił ludziom,
1 G e n e r a l e ?

Więc mniejsza o to, w jakiej
[spoczniesz urnie, 

Gdzie?  Kiedy? w jakim sensie
[ /  obliczu?

Bo grób twój jeszcze odemkną
[powtórnie,

Inaczej będą głosić twe zasługi 
I łez wylanych dziś będą się

[wstydzić,
A lać ci będą łzy potęgi drugiej 
Ci, co człowiekiem nie mogli cię 

[widzieć...

Każdego z takich, jak Ty,
[świat nie może 

Od razu przyjąć na spokojne łoże. 
I nie przyjmował nigdy,

[jak wiek wiekiem. 
Bo glina w  glinę wtapia się

[bez przerwy.
Gdy sprzeczne ciała zbija się

[aż ćwiekiem
G R Y F  P U B L I C A T I O N S  LTD Później... lub pierwej...

EUGENIUSZ ŻYTOMIRSKI
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(SKŁAD GŁÓWNY)

oraz w innych księgarniach polskich

Jeśli mnie będą pytać w przyszło
ści co myślę o  pracach, życiu i wal
ce tych dwóch wielkich samotników, 
co ich łączyło, dzieliło, jakie lich były 
ziwiązki duchowe, jak to wymierzyć i 
określić zanim historia wyda swój 
wyrok ostateczny, odpowiem wtedy 
że nie ma chyba drugiego przykładu 
w dziejach naszego narodu, by dwóch 
ludzi mogło tworzyć tak harmonijną 
całość duchową wzajemnie się uzu
pełniającą zarówno w sprawach do
wodzenia i organizacji wojska jak i 
polityki zewnętrznej i wewnętrznej, 
a przede wszystkim w zakresie zagad
nień ekonomicznych i go-ipodarki na
rodowej — tak istotnych i zasadni
czych dla bytu państwowego.

I gdy przyszedł okres pewnej roz-

B o I s z y i
(Do osób, które nie prenumerują i nie kupują „WIADOMOŚCI” ,

ale je czytają)
Jeśli Cię boli szyja, to bynajmniej nie znaczy że masz w te pędy 
lecieć do lekarza. Może ból szyi jest spowodowany przez zaglą
danie przez ramię do cudzego egzemplarza „WIADOMOŚCI” 
w kolejce podziemnej, w autobusie lub w kawiarni.

Egzemplarz „WIADOMOŚCI” w prenumeracie rocznej kosztuje 
przeciętnie około 3s. lub 45 centów.

Administracja „WIADOMOŚCI”

Bądź tą przegraną, której cel
[daleki.

A która w końcu wygrywa
[na wieki”.

Na tym smutnym i samotnym 
wygnaniu zrodziły się piękne poezje 
Kazimierza Sosnkowskiego. Wybra
łem jeden z wierszy, szczególnie mi 
bliski i drogi, parafrazę poematu 
Kiplinga „Do syna”, który może naj
lepiej oddaje to co Generał czuł, a 
w którym przebija jego troska o  mło
dych, bo w młodości widział zaso
by siły, wielkich wzlotów i żmudnej 
codziennej pracy.

Synu, jeśli potrafisz marzenia swe
[harde

Źródłem siły uczynić i woli
[zwycięskiej. 

Jeśli umiesz powitać z uśmiechem
[pogardy

1 oszustwo tryumfu i nieprawdę
[klęski;

Jeśli możesz wysłuchać, jak błazny 
[bez maski

Słowa prawdy, zroszonej krwią
[twoją czerwoną. 

Wobec głupców wyszydzą,
[bijących oklaski, 

Jak nikczemni wtórować będą
[ unisono;

Jeśli umiesz, kochając, poświęcić 
[wawrzyny.

Wiernym być mimo wszystko,
[choć w uczuć szucherce 

Zdrada będzie zapłatą, choć
[dla twej dziewczyny 

Twoja kieszeń ma cenę, a nie
[twoje serce;

Gdy dzieło twego życia legnie
[w gruzach całe, 

Ty zaś zęby zaciśniesz i. nie tracąc
[głowy,

Weźmiesz do rąk narzędzie tępe,
[ zardzewiałe,

By rozpocząć upartą pracę
[ odbudowy;

Jeżeli sto wygranych umiesz
[bez wahania 

Przegrać na jedną kartę
[z obojętnym 

[gestem.
Jeśli, życie miłując, na śmierci

[wołania
Odpowiedzieć potrafisz bez lęku: 

[„tu jestem”1

FILM SKOLIMOWSKIEGO

Pisma włoskie poświęcają dużo 
uwagi i miejsca ostatniemu filmowi 
Jerzego Skolimowskiego, „La Pro- 
fonda fine” (po angielsku „Deep 
End”) wyświetlanemu na festiwalu w 
Wenecji.

Gaetano Carancini, tym razem na 
lamach organu republikanów,, tak go 
charakteryzuje: „film, w którym mło
dy reżyser potoki przeprowadza głę
boką analizę psychologiczną duszy 
wyrostka, opanowanej szałem pierw
szej miłości -— z właściwą sobie po
ezją i bezpośredniością”. Film, zre
alizowany w Londynie, jest owocem 
produkcji niemiiecko-amerykańskiej. 
Mniejsza o tekst oparty na temacie 
starym jak świat i wiecznie nowym. 
Jest to dramat wyrostka zakochanego 
bez pamięci w dziewczynie,, która do
starcza mu aż nadto powodów do 
żywiołowej zazdrości. Widać z re
cenzji że Skolimowski uwodzi od
tworzeniem prymitywnych uczuć, za
ślepienia chłopaka, jego zasadniczej 
niewinności i opętania zazdrością, któ
ra popycha go do zbrodni. Mikę po
woduje śmierć Susan, jak tylu zdra
dzonych kochanków, i zrozpaczony 
chwyta nieżywą w objęcia.

Sprawozdawca zachwyca się świe
żością j prawdą w traktowaniu tych 
zasadniczych uczuć przez reżysera. 
Chwali konstrukcję, konsekwentne 
przeprowadzenie wątku i oszczęd
ność środków.

JASIENICA

Śmierć Pawła Jasienicy odbiła się 
echem w prasie włoskiej. Pisano o 
nim jako o czołowym historyku i 
eseiście polskim, podając fakty z je
go życiorysu z  ostatnich lat, a mia- 
nowioie aresztowanie go po zajściach 
studenckich, przyczyny popadnięcia w 
niełaskę sfer rządzących. „Prasa rzą
dowa” — piszą, jak gdyby była inna 
w obecnej Polsce — oskarżyła go 
o udział w zbrojnym ruchu przeciw 
komunistom w pierwszych latach po 
skończeniu wojny. Mimo wszystko, 
usiłowania usunięcia go z syndykatu 
pisarzy — chodzi o Związek Litera
tów — nie osiągnęły skutku.

I
OKRUCIEŃSTWO 

I OBOJĘTNOŚĆ i

wa, bądź co bądź, filozoficzna, ma
jąca pewne uzasadnienie — ani na
wet indywidualne zmącenie poczucia 
sprawiedliwości pod wpływem sprze
cznych bodźców. Nie, to po prostu 
obojętność. Przyzwyczailiśmy się. Nic 
nas nie zaskoczy, nic nas nie zdzi
wi, nie wstrząśnie nami.

Groźnym następstwem tego zobo
jętnienia jest tolerancja dla okru
cieństwa i gwałtu, na podświadomej 
zasadzie że rozgrywają się gdzieś da
leko i na nas bezpośrednio nie czy- 
hajlą. Ale fala obojętności przepły
wa ponad granice krajów i nie zda
jemy sobie sprawy że odżegnując 
się od potępiania zbrodni, której nie

jesteśmy ofiarami, otwieramy jej gra
nice naszego świata i bramy naszych 
domów. Obojętność rodzi okrucień
stwo, tak jak samo jest jej następ
stwem, złowrogie koło (zamyka się, 
obejmując nas iswym kręgiem. Takie 
są — ponure, ale nie pozbawione słu
szności — wywody kronikarza.

MARIA MONTESSORI

Jeszcze jedna rocznica: stuiecie 
urodzin Marii Montessori, reforma- 
totkii przedszkolnego wychowania. 
Jej metody usunęły w cień tak po
pularne w drugiej połowie zeszłego 
wieku ogródki dziecięce zwane fre-
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Jeśli umiesz wypełnić każde
[okamgnienie

Czymś wartym ceny czasu,
lnie tanią łatwizną, —  

Twoje będą tej ziemi skarby
[ i  przestrzenie, 

I, co więcej, mój synu,
[nazwę cię mężczyzną!

Nieubłagane prawo żyda i śmier
ci zamknęło wieko trumny Kazimie
rza Sosnkowskiego. Wierni jego pa
mięci, przejmijmy te ideały, których

Te są (mówi Antonio Lutero) ce
chy przewodnie ludzkości w dzisiej
szych czasach. Nie istnieje już na
tychmiastowa reakcja protestu wo
bec aktów skrajnego „zwierzęcego” 
— wedle przyjętego zwyczajowo o- 
kreślenia, nietrafnego i krzywdzące
go — okrucieństwa, ani też wybitnie 
„ludzkiego” sadyzmu. Najdziksze i 
najbardziej wyrafinowane zbrodnie 
nie wywołują już lodowatego dresz
czu zgrozy. Słuchając i czytając o 
nich przechodzimy obojętnie do in
nych tematów.

Nie jest to sceptycyzm — posta-

Szkoła Podchorążych Piechoty 
w Ostrowi Mazowieckiej

W Londynie, 28 listopada 1970 odbędzie się zjazd, na który 
Komitet zaprasza Panów Oficerów Kadry i Kolegów. Zgło
szenia proszę kierować na ręce ppłk. J. Różańskiego, 70 Heme 
Hilł, London, S.E.24.

Jako materiał do książki, o SPP — wszystkie wspomnienia, 
a zwłaszcza o Kolegach poległych, zamordowanych, odzna
czonych, o żyoiu w Szkole, o życiu każdego z nas przez pół 
wieku, gdzie i jak. a także fotografie — proszę kierować, nie 
zwlekając, do ppłk. dypl. S- łochowskiego, 83 Underwood Rd..

Fight Mile Plains, Brisbane 4123, Australia.

NIE DOŚĆ JEST PRENUMEROWAĆ „ W I A D O M O Ś C I ” ! 

TRZEBA JE TAKŻE CZYTAĆ I GANIĆ LUB CHWAIJĆ.

K I E
blówkami — od założyciela, Froebli 
— w swoim czasie odkrywczo postę 
powe, bo wprowadziły w krąg zain 
teresowań małe dziecko, dawniej wy 
chowywane jak popadło, w cieniu do 
rosłych. Ale freblówka izolował; 
dziecko w pierwszych latach jego roz 
woju, lokując je w sztucznym świat 
ku, naginając do bezcelowych i  nie 
produktywnych, choć pozornie poży 
tecznych, czynności. To powodowa 
ło ograniczenie indywidualności dzie 
cka. podporządkowanego sztywnemi 
systemowi i pozbawionego pola ini 
cjatywy.

Maria Montessori usiłowała urato 
wać samodzielność dziecka, stosują< 
program zabaw A zajęć o ch ara kle 
rze celowości. Kładła nacislk na wy 
robienie skojarzeń przez doskona
lenie „pamięci zmysłów”, co miał< 
szczególne znaczenie w zastosowana 
do dzieci niedorozwiniętych. Opiek: 
nad dzieckiem nienormalnym stał: 
sie z czasem jej największą trosk: 
i polem najcenniejszych doświadczeń 
.Stopniowo i na tym polu jej metody 
uległy pewnemu usztywnieniu i ustą 
piły miejsca nowszym, w m arę mno
żenia się debitów i spastyków, po
tomstwa alkoholików, narkomanów 
i t.p. Mimo niedoskonałości osiągnięć 
granice opieki społecznej i 'inicjaty
wy prywatnej w wychowywaniu dzie
ci upośledzonych rozszerzyły się zna
cznie w ostatnich dziesiątkach lat. W 
świetle nowych teorii Maria Mon
tessori jest coraz częściej krytyko
wana, niemniej przyznaje się jej za
sługi zasadnicze, które daty asump; 
do dalszego rozwoju.

Uroczystości fstulecia odbyjy się 
we wrześniu b.r. w Rzymie i w Pe- 
rugii, w ramach Międzynarodowego 
Roku Wychowania patronowanego 
przez UNESCO. We Włoszech utwo
rzono komisję, która we współpracy 
z UNESCO zorganizowała kongres 
międzynarodowy na temat „Maria 
Montessori i problem wychowania w 
dzisiejszym świecie”. W czterodnio
wych obradach i przemówieniach u- 
wydatniano pozytywne strony dzia
łalności Marii Montessori jako re- 
formatorki wychowania.

NOWY KWARTALNIK 
HISTORYCZNY

YV czerwcu ukazał się w Bolonii 
pierwszy zeszyt pisma „Storia con- 
temporanea”. Redaktorem jest Ren- 
zo De Felice, współpracują liczni 
eseiści i krytycy włoscy i obcy. Nu
mer zawiera min. obszerną rozpra
wę o partii komunistycznej i klasie ro
botniczej w obliczu pierwszego wiel
kiego doświadczenia marksistowskie
go. W doborze tematów przeważają 
zagadnienia społeczne, jak przemiany 
w tonie klasy robotniczej, syndykaty, 
związki, nowe elity. Z politycznych: 
opozycja w Hiszpanii, przygotowa
nie Włoch do pierwszej wojny, armia 
włoska w drugiej. Nadto są liczne re
cenzje, uwagi i notatki.



czasopis I I krajow ych
„MIESIĘCZNIK LITERACKI” 

NR 8
Czasopismo to przynosi' mon. 

„Dziennik” Wacława Kubackiego z 
r. 1945 Istnieją podstawy do podej- 
izenia że dziennik został mocno pod
reperowany przed drukiem — np. w 
styczniu 1945 nie mówiło f ię jeszcze 
..radziecki” — przez co stracił na 
sile, brak mu intymności, nie jest 
bezpośredni, ale mimo to oiekawy.

Zapisek: „Częstochowa, 15.11-45. 
Artyści teatru miejskiego zwrócili 
się do mnie z prośbą o wybór tek
stów na akademię. Wyszukałem 
wiersz Marii Konopnickiej ‘A uk 
poszedł król na wojnę’, kiffka utwo
rów Władysława Bron,:ewsk>*ego, 
fragment ze 'Słowa o Jakubie Szeli 
Brunona Jasieńskiego i skonfiskowa
ny przed wojną wiersz Juliana Tu
wima 'Do prostego chłopa . Mój 
trud poszedł na marne. Dowiedzia
łem się od sekretarza teatru, iż Bro
niewski wyemigrował na Bliski) 
Wschód!!?), Jasieński został potę
piony. Wiersz Tuwima to wyraz in
teligenckiego anarchizmu. Konop
nicka zaś nieaktualna, ponieważ kró
lów już nie ma. a chłopi walczą ra
zem z robotnikami o ludową ojczyz- 
i-ę”.

Nieco dalej: „Byl u mnie wątły, 
blado uśmiechnięty chłopak. Nazy
wa się Tadeusz Różewicz. Przyniósł 
szkolny zeszyt z wierszami. Chce się 
zapisać na polonistykę. Nie m i ma
tury. Prosił o pomoc. Obiecałem po
mówić z prof. Pollakiem. Wiersze 
młodzieńcze. Bliższe kręgu Czechu- 
wieża niż Przybosia — nienasycone, 
o fluźnej kompozycji i trochę po 
Staffowsku oschle”. Potem sę  do
wiadujemy że Pollak nie przyjął Ró
żewicza, kazał mu najpierw zrobić 
maturę.

Jan Pieszczachowicz omawia w 
tym samym numerze dwie książki 
o Gałczyńskim: „Gałczyński a wzo
ry literackie” Marty Wyki i „Kon
stanty Ildefons Gałczyński” Andrze
ja  Drawicza. Pisze: „Minął już czas 
fascynacji masowej,, kiedy widywa
ło się podlotki z tomikami poety 
pod pachą”. Ale nic mylił s ę  w 
r. 1947 Kazimierz Wyka, kiedy pi
sał: „Dla przyszłości liryki polskiej 
(i; wyobraźni poetyckiej więcej zna
czy 'Zielona oęs’ aniżeli dziesiątki 
ugrzecznuonych debiutantów”. Omy 
lito się natomiast wielu innych kry
tyków, jak Za yodziński, który nisko 
cenił Gałczyńskiego. Po wojnie Ja- 
kimiak pisał: ,,Działalność literacka 
Gałczyńskiego jest skandalem, od 
którego pisma katolickie powinny się 
publicznie odżegnywać”. Stefan Ki
sielewski: Gałczyński je-it „czasem 
trywialny, najczęściej jałowy, mo
ralnie i intelektualnie n ijaki meryto
rycznie żaden”. Ważyk na (zjeździ© 
ZLP w r. 1950: „Poeta rzeczywiście 
deklaruje się po stronie ludu, po 
stronie socjalizmu — ale na dowód 
rozkłada nam przed oczami zde
molowany krami,k mieszczańskiego 
inteligenta... Słuszniej byłoby, gdy
by poeta ukręcił łeb temu rozwy
drzonemu kanarkowi, który zagnieź
dził się w jego wierszach”. Dodajmy 
że ten rozwydrzony kanarek stal się 
już niemal przysłowiowy. Jak po
daje Pieszczachowicz, Gałczyński tak 
wówczas ripostował: .Kanarkowi
łeb można ukręcić, ale wtedy wszy
scy zobaczą klatkę. Co zrobić z 'klat
ką koledzy’ ”.

Grzegorz Sin,ko pisze o insceniza
cji „Hamleta” iz Olbrychskim w re
żyserii Hanuszkiewicza. „Spolszczył 
Jerzy S. Sito”. Sinko podkreśla ze 
mamy tu do czynienia z parafrazą, a 
nie Szekspirem. Zdaje sę  że mu się 
to podoba. Pozytywnie ocenia tez 
przedstawienie. Słusznie pisze że 
każde pokolenie ma swoje tłumacze
nia -  ale zabieg Sity (który, według 
Sinki, zabrania odmieniać swego 
nazwiska) nie jest tłumaczeniem.

Jan Błoński napisał szkic o Gom
browiczu, ciekawy, pełen trafnych 
uwag. ale akademicki, skoro Gom
browicza w Polsce nie można kupić.

Jerzy Putrament napisał rzecz p.t. 
„Nadgorliwość (Notatki do pracy

doktorskiej)”. Sprawa, na której on 
się chyba zna. Z jego złotych myśli: 
„To nie burżuazja francuska umk
nęła rewolucji 'w maju 1968) to 
francuska klasa robotnicza umknę
ła powtórnej masakry, wielekioć 
gorszej niż za czasów Komuny.^ Ile 
kosztowała nadgorliwość W podob
nej sytuacj>i, świadczy Ior komuni
stów Indonezji po 1965 roku (-■■)■
I tu, i tam była to pułapka, zamie
rzona czy przypadkowa, trudno po
wiedzieć. Jedni, ulegając nadgor
liwcom. wpadli w pułapkę. Inni się 
zatrzymali na samym jej skraju .

NIE CHCIAŁ, A L E ...
Postać Stanisława Strumph-Wojt- 

kiewicza znana jest dobrze, choć 
mało kto mu takiej sławy poza
zdrości. Czytelnicy prasy polsk ej 
zaznajomieni są też z. moralnym i 
umysłowym poziomem dziennika 
„Żołnierz Wolności”. Ale Strumph- 
Wojtkiewilcz piszący w „Żołnierzu 
Wolności” o gen. Andersie — to za
iste kombinacja obiecująca. 1 rze
czywiście: artykuł ujawnia, co o 
gen. Andersie nyślą prawdziwi Po
lacy i jakimi Polakami są redakto
rzy „Żołnierza Wolności” Strumph- 
Wojitkiewicz. Cytuję z numeru z 27 
sierpnia:

„Są jeszcze u nas. widać, ludzie 
mało" co rozumiejący w ogóle, a 
dziwnie podatni na podszepty z Za
chodu. Stwierdziłem to po kilku roz
mowach na temat artykułu, który 
ukazał się w warszawskim dzienni
ku po zgonie generała Andersa. Usi
łowano mnie przekonać, że ów ar
tykulik, w gruncie rzeczy dość dla 
owego generała łagodny, stanowił 
‘obizydliwość'.

„Ale za obrzydliwość uważać na
leży raczej próbę uczynienia z oso
by zmarłego jakiegoś patriotycznego 
symbolu i przyznania mu rangi nie
mal bohaterskiej”.

To jest wstęp do artykułu. Potem 
Strumph-Wojtkiewicz wymyśla na 
Andersa, posługując się przy tvm 
chwytem tchórza: cvtuje wypowie
dzi z listu jakiegoś rzekomego emi
granta, „byłego oficera, człowieka 
zacnego i odważnego . ale oczywiś
cie anonimowego. Jest to robota 
bardzo grubymi nićmi szyta, jak 
zresztą wszystko, co się widuje w 
.Żołnierzu Wolności”. Pod koniec 

artykuliku Strumph-Wojtkiewicz po
wiada: ..Nie napisałbym moich twar
dych słów, gdyby emigracja zanie
chała panegiryków i pośmiertnego 
hałasu”. Proszę, więc emigracja na
wet temu winna że ktoś jest łobu
zem. A wasze słowa, towarzyszu 
Strumph-Wojtkiewicz, nie są twarde, 
mają konsystencje — i zapach - -  
czegoś całkiem miękkiego.

CUD NAD WISŁĄ A LENIN
W trzydziestolecie polskiego zwy

cięstwa nad bolszewikami posypały 
się w prasie Krajowej artykuły 
wszystkie napisane według jakiejś dy
spozycji, przystanej z góry. Dowo
dem jest choćby to że we wszystk.ch 
artykułach cytowano te isame słowa 
Lenina. Bo to że wszystkie się po
krywały co do joty w ocenie wojny 
polsko-sowieckiej, jest oczywiste.

Oto kilka wypowiedzi Izydora 
Adamskiego na łamach „Dziennika 
Ludowego” z 11 sierpnia:

W liipcu 1920 „w następstwie kry
zysu rządowego, wywołanego nie
pomyślnym przebiegiem działań na 
froncie walk polsko-radzieckich, dzia
łań — jak wiadomo(?) — sprowoko
wanych awanturniczą polityką 
wschodnią Józefa Piłsudskiego, bur
żuazja polska uockia się do staie- 
go chwytu, stosowanego już nieraz 
przez reakcję: oddała ster rządów 
w ręce polityka cioszącego się po
pularnością i, szacunkiem mas ludo
wych”. Witosa. (Z takiej interpre
tacji wynika jasno że Witos był 
głupim chłopkiem, który się dał wy
kiwać cwanym burżujom — Glo- 
sator.) „Pod naciskiem chwili i w 
atmosferze strachu, jaki zapanował 
wśród burżuazji i obszarnictwa, isejm 
dla zdobycia poparcia chłopów u-

chwaliż ustawę o  reformie rolnej’’. 
Tę cenę reformy „burżuazja obie
cała zapłacić chłopom za ich udział 
w wojnie niepotrzebnej nikomu — 
prócz wielkiej burżuazji, kresowego 
obszarnictwa i katolickiej hierarchii 
marzącej o poszerzeniu wschodniego 
przedmurza chrześcijaństwa”. Świa
towa burżuazja chciała „polskimi 
bagnetami zamordować radziecką re
wolucję”. Lenin wszystko zrozumiał 
w mig .i tak powiedział: „Tam stra- 
,szą robotników tym, że Moskale, 
Wieikorusowie, którzy zawsze gnę
bili Polaków, chcą narzucić Polsce 
swój wlelkoruski szowinizm osłonię
ty mianem komunizmu”. Ba, Lenin 
nie cielę.

A o gen. Somkowskim: „burżuazyj- 
ny generał przeliczał krew polskiego 
chłopa i robotnika na zdobyte pa
rowozy”.

„Chłopi i robotnicy szfli do walki 
o obce im iideały (bo przecież nie
0 ojczyznę chodziło, skoro Rosja 
Radziecka od początku uznała prawo 
narodu polskiego do niezależnego 
bytu państwowego), a po drugiej 
stronie czerwonoarmiści szili do obro
ny rewolucji i władzy robotniczo- 
chłopskiej”. f znowu Lenin mówił: 
„Polscy obszarnicy i kapitaliści, pod
żegani przez Ententę, narzucili nam 
nową w o jn ę ... Niech żyją chłopi
1 robotnicy wolnej, niepodległej re
publiki polskiej! Precz z polskimi 
jaśniepanami (?), obszarnilkami i ka
pitalistami!”.

„Ruch ludowy i ruch (socjalistycz
ny uratował (!) polską burżuazję d, 
obszarnictwo w 1920 roku od ze
pchnięcia z areny politycznej i umoż
liwił przedłużenie panowania tych 
klas o dwadzieścia lat”. „Stało się 
to wskutek niedojrzałości politycz
nej polskich mas ludowych”. A jak 
one dojrzały, wiemy. Nauczycielami 
im byli Radkiewicz, Gomułka, Ró
żański i Fejgiin.

OBSERWATORIUM MACHEJKA

Pisania można się nauczyć, ale 
można też pisać przez dziesiątki lat 
i pozostać grafomanem. Przykładem 
tego jest Władysław Machejek. 
Osławił się on już straszliwymi, gra- 
foerotomańskimi opowiadaniami wy
drukowanymi na łamach dawnego 
„IKC-a” przywłaszczonego sobie i 
wydawanego przez władze hitlerow
ski© w Krakowie, a dzisiaj z łaski 
partii komunistycznej („robotniczej”) 
jest redaktorem naczelnym „Życia 
Literackiego”. Ma więc za sobą z 
górą trzydzieści lat pisania — ii nie 
jest w stanie sklecić jednego zdania 
po polsku. Biorę cytat na chybił 
trafił z felietonu (pożal się Boże!) 
„Nie nadążamy za rolnictwem”, w 
stałym dziale Machejka p.t. „Z mo
jego obserwatorium”:

„Przed żniwami czytaliśmy sążni
ste wywiady na temat nadążenia za 
określonymi potrzebami znakowany
mi w tym felietonie. Zdawało się, 
że idziemy na podbój świata z masą 
towarów; iii usług skompletowanych 
pod kątem wielkiej akcjii zbioru Chle
ba z pól”. Albo taki kwiatek: „bijmy 
na alarm, jeszcze raz, rzeczowo. Przy
czynkiem do tego znów stały się 
żniwa”. Żniwa przyczynkiem do bi
cia na alarm rzeczowo jest to 
niedościgłe.

„Sznurka brakło do snopowi,ąza- 
lek. akumulatorów do kombajnów 
zbożowych, korpusów do silników 
ciągnikowych — duży procent armii 
maszyn, niezbyt mocnej w stosunku 
do potrzeb — przez długi czas lub 
do końca było wyłączonych z boju”

To wszystko z „Życia Literackiego” 
z 16 sierpnia.

Gorzej jednak że Machejek na
prawdę pisuje „,'Bilteraturę”. Minister
stwo Obrony Narodowej wydało jfego 
powieść „Partyzant Sługa Boży”. 
Rzecz jeist o komuniście, który zo
stał — księdzem! Witold Nawrocki 
chwali książkę w „Kulturze" z 2 
sierpnia, ale stwierdza: „Satysfakcję 
z lektury psuje niestaranna redakcja 
tekstu, mała troska o czytelność sty
listyczną i poprawność . . . ”

Glosator.

Czytelnicy o „Wiadomościach"
T. N. w Monachium: Józef Łobo- 

dowski ożywia „Wiadomości”.
J. S- L. w Piltsburghu: Przesyłam za

ległą opłatę za prenumeratę wspania
łego wydawnictwa.

W. G. w Monachium: Na „Wiado
mościach” korzystnie się to odbija że 
mają za dużo materiałów. Świetnie że 
Łobodowski nareszcie napisał o tych 
pseudoemigrantach, którzy się drukują 
w Polsce... i którzy sobie jeżdżą do 
Polski w charakterze bogatych wujków 
z Zachodu, opływają w dostatki, a 
później obwieszczają że nie jest wcale 
tak źle.

Z. K. w Leiccster: Co się dzieje z 
Wacławem Zbyszewskim? Milczy wszę
dzie, czy chory?

List z Polski: Dostałam tez książ
kę [Szymona Szechtera i Niny Karsoy 
„Nie kocha się pomników”], skończy
łam ją właśnie czytac. Książki, które 
są dla mnie przeżyciem, czytam w cią
gu kilku godzin lub tygodni; tę skoń
czyłam prędko. Napiszę Ci kitka słów, 
bo dotknęła mnie do żywego. Pisali ją 
Żydzi — to jest jasne. Widać to w każ
dej prawie chwili; przy czym jest to 
książka wysoce humanistyczna. Mniej 
mnie może zajęła pierwsza część, t.zn. 
do zrekonstruowanego Dziennika... 
Druga część książki jest pasjonująca. 
Szechter rozszyfrował rzeczywiście 
przerażająco prosto Metodę i prócz 
lego ukazał największą tragedię Pola
ków w dobie obecnej — głupotę i bez
myślność. „Brak nam świadomości i 
będzie nam jej brak coraz bardziej’ — 
pisze,, mówiąc o bierności politycznej 
pogłębionej już do granic absurdu i 
okrucieństwa...

Na uwagę zasługuje jeszcze jego sto

sunek do własnego kalectwa. Nie wiem, 
czy zwróciłeś uwagę iż ani razu się nie 
skarży: słowem, opisem, komentarzem 
swoich trudności w poruszaniu się, 
pracy, kontaktach z ludźmi. On się nie 
skarży — on jest i to jest też wielce 
humanistyczne. Tak, dobra to była 
książka. Dziękuję Ci za nią, trafiłeś w 
„dziesiątkę” moich przekonań i nie 
ty!ko moich. Takie samo zdanie ma J. 
(czytał tę książkę również), a może to 
ja mam takie samo zdanie co on. 
Nieważne zresztą. Fakt pozostanie fak
tem że książka ta zrobiła na nas sza
lone wrażenie.

(Obszerne fragmenty książki Niny 
Karsoy i Szymona Szecbtera ukazały 
się w „Wiadomościach”).

Książki nadesłane
Dr. Jan Danysz and Rabbits of 

Australia by Lech Paszkowski. Reprin- 
ted from „The Australian Zoologist”. 
Vol. XV. part 2, 1969; str. str. 109-120 
i Cabl. 1.

Wawrzyniec Skorupka. Moje morgi i 
katorgi. 1914-1967. Przedmowę napisał 
Józef Burszta. Redaktor: Aleksandra 
Karska. Redaktor techniczny Eugeniusz 
Ziółek. Poznań, Wydawnictwo Poznań
skie, 1970; str. 321 i 3nl. — Wspom
nienia podzielone na części: „Poznań
ski rekrut z pierwszej wojny światowej”, 
„W wolnej Polsce 1919-1939”, „Wojna 
i okupacja”, „W Polsce Ludowej”. 
Książkę uzupełnia „Słownik wyrażeń 
gwarowych i obcych”.

W. A. Z. w Sorel: Jestem pełen uzna
nia dla Józefa Mackiewicza w ogóle, 
a za jego znakomitą odpowiedź pani 
Krystynie Marek na temat okupacji w 
szczególności (nr 1271).

K W w Wellington: Życzę szczerze 
dalszego pomyślnego rozwoju „Wiado
mości” w duchu i po myśli ś.p. Mieczy
sława Grydzewskiego.

W. M. w Stresie: ...Życzenia dalszej 
owocnej pracy, którą redakcja tak 
świetnie robi.

K. F. V. w Solurze: Podpisujemy się 
oboje pod artykułami Big Bena, szcze
gólnie gdy chodzi o stanowisko nie
podległościowe w całej jego konsekwen
cji.

J. W. we Florencji: Z numerów 
„Wiadomości'' widzę z satysfakcją że 
przeniesienie się Łobodowskiego do 
Londynu wpłynęło ożywczo i na jego 
pisarstwo, i ożywiło „Wiadomości”.. 
Nie zawsze ma on rację, gdy pakuje 
!udzi do „Worka Judaszów”, ale dużo 
racji ma, a nade wszystko pisze uczci
wie i po prostu.

A. C. w Kolonii:: Wspomnienie Ta
deusza Nowakowskiego o gen. Ander
sie (nr 1268) znakomite, a także re
cenzja Krystyny Brzozowskiej o nie
mieckim czasopiśmie „Merian”.

S. W. w Giviitaiin: „Wiadomości" 
są coraz lepsze...

T. B w Weslficld: Tytułowa strona 
nr. 1267 „Wiadomości” doskonała. 
Autora „Labiryntu z lustrami” zaliczam 
do genialnej trójki: Joyce, Słomczyński, 
Zdzisław Kosiński.

M. W. w Tel-Awiw: Serdeczne ży
czenia dalszego pomyślnego rozwoju 
„Wiadomości”.

WIWISEKCJA *’ Ostatni łam
Nie mówcie że 1o drobiazg.
Dla bystrego lekarza
Nie ma drobiazgów. Wszystko
Ważne co zauważa.

Każde mrugnięcie oka.
Każda na nosie krostka, 
Wszyslko równie znamienne. 
Nie mówcie że to drobnostka

Nie mówcie, bardzo was proszę, 
Żc ja się zbył zaślepiam,
Włos rozszczepiam na czworo 
1 do słów się przyczepiam,

By znęcać się nad poczciwym 
I Bogu ducha winnym 
Wlodzimierzkiem bo mowa 
O nim, nie o  kim innym,

O Włodzimierzku Sokorskim. 
Jeśli ja w nim podłubię,
To nie dlatego że go 
Lubię, ulbo nie lubię.

Że mu jestem niechętny,
Lub mani na niego chrapkę.
To lak. jakbym przed sobą 
Położył zieloną żabkę —

Biedna żabka — niesitely,
Gdy ją lancetem zarżnę.
Dla żabki lo jest przykre,
Dla anatomii lo ważne.

Słucham czasem przez radio 
Co pan Włodzimierz Sokorski 
Wygłasza na swój sposób 
Śmiały i nowatorski.

Tym uważniej go słucham,
Że przecie to orzcdstawiciel 
Radiowej reżymologii,
Jej rzecznik i wyraziciel,

Arbitruk eleganliarum,
Co siebie za wzór wyznacza, 
Jak przemawiać nrzcz radio 
Do szarego słuchacza.

Kto tego chce sir nauczyć,
Ten pilnie ucha da mu.
Kiedyś omawiał listy.

*) Pierwodruk tego znakomitego 
wiersza Mariana Homara ukazał się 
w londyńskim „Tygodniu Polskim” z 
29 sierpnia b.r.

Które w sprawach programu

Piszą różni słuchacze.
Powiedział — cytuję w skrótach — 
„Słuchacze nudzą się prozą 
Już po siedmiu minutach,

Natomiast” — to jego zdanie 
Powtarzam słowo w słowo: 
„WIDZOWIE POSTULUJĄ 
MUZYKĘ OPEROWĄ”.

Uważacie, kochani.
On do was, do szarych żłobów. 
Mógł to samo powiedzieć 
Na dziesięć prostszych sposobów.

Mógł powiedzieć w ootocznej 
Pogadance radiowej,
Że „widzowie chcą wiccej 
Muzyki operowej”.

Nic powiedział, na przykład.
Że „jak z listów wynika,
Widzów bardziej pociąga 
Operowa muzyka”.

Nie powiedział że pragną,
Że się z życzeniem noszą,
Że zgłaszają żądania.
Nie powiedział że proszą,

Że większość się dopomina,
Albo że się domaga 
Muzyki operowej 
To by była uwaga

Zbyt łatwa . zbyt wulgarna. 
Powiedział: POSTULUJĄ.
Połitrucy tak mówią.
Tak właśnie połitrują.

Powiedział: POSTULUJĄ 
I pstryk! — trzasła pułapka. 
Złapała się w pułapkę 
Mała zielona żabka

I nadyma się — zaraz 
Zwiwisekuję wam tu ją:
Widzowie operową 
Muzykę POSTULUJĄ.

Drobiazg, prawda? Nieprawda. 
Myli się, kto tak mniema,
Pod mikroskopem satyry 
Żadnych drobiazgów nic ma.

Widzowie POSTULUJĄ 
Muzykę operową —

To jest to źródło zatrute,
Co bije drętwą mową

Na cały kraj przez radio.
Co stąd chlupie i duka 
I sika z pogadanek 
Pierwszego politruka.

Stąd, z radia stołecznego,
Na bezbronną ojczyznę 
Rozpylają od rana 
Tę grypę, tę nosaciznę,

Tę pryszczycę języka,
Ten pypeć ipolitruczy,
Który ludzi po ludzku 
Wysławiać się oduczy.

To stąd Polskę zamula 
Ten szlam — ta napuszoność,
To forsowane ważniactwo 
I ta pseudo-uczoność

I ta mglista kwiecistość 
I ta kwiecista mglistość,
Ciągłą pretensjonalność 
I dęta uroczystość

Jednego i  drugiego 
I trzeciego radioty.
Prostaka poznać po tym.
Że boi się prostoty.

Prostuka po tym poznać,
Że wciąż w nim panika laka 
Żc jak co powie po prostu,
To wezmą go za prostaka.

Gdy on nie dość zawiły 
Gdy on nie dosyć mętny,
Pomyślą że mniej ważny 
I półinteligentny.

Kiedy ,go zrozumieją,
To broń Boże spostrzegą 
Że on do powiedzenia 
Nie miał nic ciekawego.

Więc dmucha do mikrofonu 
'/. tą jedyną nadzieją 
Żc jeszcze raz (mu sie uda 
I znów go nie zrozumieją.

★
Przed skalpelem nauki 
Nie ma żadnej protekc/i 
Biedna zielona żabka,
Ofiara wiwisekcji.

M a r i a n  H e m a r .

KORESPONDENCJA
LOGIKA POETYCKA 

Do redaktora ..Wiadomości”

Z bardzo dużą przyjemnością i zaciekawieniem czytam co Adam Czerniawski 
pisze o wierszu współczesnym.

Jego uwagi o logice poetyckiej (rvr 1269 „Wiadomości”) przywiodły mi ma myśl 
poglądy Wacława Rzewuskiego (1706-1779) na tai bardzo ciekawy temat. W 
swoim wierszu „O nauce wierszopiskicj” mówi on co następuje:

Jedni do serca piszą wiersz przyjemny.
Drudzy wiersz mądry piszą do rozumu.
Pisz do obojga, byłeś nie był ciemny,
Byłeś uniknął myśli i słów tłumu.
Bo wiersz niejasny zawsze jest nikczemny,
Dobry wiersz płynie czysto i bez szumu.
Pieśń zamęconą zbytnich myśli gminem 
Znienawidziły muzy z Apołinem.

Podkreślenia są moje. Jeżeli go dobrze zrozumiałem. Rzewuski w pierwszej linii
cytatu potwierdza autonomię poetyckiej logiki 
przyjmując że ta logika ma swoje wewnętrzne 
byłoby próbą sformułować choćby

OSTATNIE SŁOWO GOMBROWICZA 

Do redaktora „Wiadomości”

Z najwyższą uwagą śledziłem w 
„Wiadomościach” dyskusję na temat 
niepodległości i okupacji, prowadzoną 
przez tak znakomitych znawców przed
miotu jak Krystyna Marek, Adam Pra- 
gier, Marian Kukieł i inni. Nie ośmie
lam się do niej Wtrącać, nie mając po 
temu żadnych kwalifikacji naukowych. 
Ponieważ jednak Polacy wyżej od znaw
ców przedmiotu cenią swoich narodo
wych wieszczów, pozwalam sobie przy
pomnieć zakończenie ostatniego przed 
śmiercią fragmentu dziennika Witolda 
Gombrowicza („Kultura” z lijjca-sierp- 
nia 1969). Gombrowicz zwracał się 
w nim głównie do kolegów po piórze 
w kraju (oczywiście nie do takich jak 
Iwaszkiewicz). Oto rzeczony urywek, 
który z uwagi na datę wo'no dhyba 
uznać za coś w rodzaju skromnego 
pozornie, lecz w rzeczywistości wiesz
czego testamentu pisarza:

..Po wkroczeniu armii sowieckiej do 
Czechosłowacji ukazały się w prasie 
emigracyjnej protesty Polaków, niektó
re bardzo odważne, iak protest Andrze
jewskiego. Nie podpisuję z zasady pro
testów będąc zdania, że literat nie jest 
żadnym przewodnikiem, ani nauczycie
lem, że jest osobą prywatną i bardziej 
może prywaitmą niż inne osoby. A też, 
że takie protesty zanadto się rozmno-

DO POPRAWIENIA
W przypisku redakcyjnym do arty

kułu Danuty Mostwin p.t. „Skrzynka 
nr 1300” (nr 1276 „Wiadomości”) zda. 
nie że kwestionariusz „Kim jeslt polski 
imigrant w Ameryce?” był rozesłany 
„w wielu tysiącach egzemplarzy” na
leży uzupełnić ściślejszą informacją że 
wysłano go 8000 egzemplarzy.

W poprzednim numerze (1279) „Wia
domości” (4 ilustracje): Bronisław Przy- 
łuski: Palisander. -— Wikto* Kwast: 
Szarpanie lwa za wąsy. —- Aleksander 
Goertz: Woda żywa. Zygmunt Na
górski, jr.r Czy powrót? —- Leon Ma
łecki: Polski numer miesięcznika „Mo- 
nat”. — Romuald Chudzikowski: Ś.p. 
Aleksander Goertz. — Czytelnicy o 
„Wiadomościach”. Józef Łobodow
ski: Worek Judaszów. Śladami Nostra- 
damusa. — Kronika. — Koresponden
cja (Adam LTbański. Bohdan Podo- 

ski. Stanisław Kirkor).

(tak jak Czerniawski) równocześnie 
prawa (piąta linia cytatu). Ciekawą 

z tych praw poetyckiej (logiki.
Bogumił Andrzejewski

żyły, aby mogły wywrzeć skutek. Nie
mniej podzielam w zupełności ich u- 
czucia j jestem dla nich pełen uzna
nia. Ale pewien szczegół mnie zasta
nawia, prawie freudowski: ich dzie
cinne nieomal zgorszenie zdaje się za
pominać, że Polska doświadczyła tego 
samego gwałtu. Przecież od lat już Pol
ska jest krajem okupowanym (podkre
ślenie moje — G. II. G.), akurat jak 
dziś Czechy. Gdyby powiedział „dla 
mnie gwałt jest aktem codziennym, 
w.iem co o jest, więc potępiam najazd 
rosyjski” -— wszystko byłoby jasne. Ale 
zapomnieli... nawet ci, co mieszkają 
za granicą. Przejęci Czechosłowacją, 
zapomnieli o własnym losie”.

Gustaw Herling-Grudziński
( N e a p o l ) .

TEORIA JERZEGO GAWENDY 

Do redaktora , .Wiadomości”

Adam Pragier („Okupacja pośrednia” 
w nr. 1269 „Wiadomości”) rozumuje 
kategoriami politycznymi; Krystyna Ma
rek („Uwagi o niepodległości i okupa
cji” w ,nr 1264 i „Korespondencja” w 
nr. 1275) obraca się w sferze pojęć czy
sto prawnych. Nic dziwnego że w tych 
warunkach mie może być mowy o po
rozumieniu, a nawet o żadnym wza
jemnym zrozumieniu się. Nie ulega 
kwestii że jeżeli trzymać się starych po
jęć prawnych, dotyczących okupacji 
wojennej, w Polsce okupacji nie ma. 
Również bezsporne jest jednak że obec
ny stan rzeczy w PRL nie odpowia
da dotychczasowym klasycznym poję
ciom prawa międzynarodowego i że wy
maga jakiegoś nowego określenia. Okre
ślenie „okupacja pośrednia”, wprowa
dzone przez Jerzego Gawendę wydaje 
mi się bardzo trafne.

Krystyna Marek nie daje wyrazu po
trzebie wprowadzenia do tej sprawy cze
goś pozytywnego. A jest to bardzo i- 
siotna potrzeba, odczuwana przez wie
lu świadomych obecnego rzeczywistego 
stanu rzeczy w Polsce. Dlatego po prze
czytaniu jej wywodów nie wiadomo 
właściwie, jak ta „inność” w stosunku 
do o c c u p a t i o  b e l l i c a  za
rysowuje się w myślach autorki.

Twierdzenie Pragiera o nieistnieniu 
sowiecko-satelickiej sieci traktatowej 
jest słuszne. Odnosi się wrażenie że 
dla Krystyny Marek traktatem jest każ

dy papierek podpisany przez dwa rzą
dy. Ale gdy jedną ze stron jest Związek 
Sowiecki, a drugą „stroną” kontrahent 
fikcyjny? Ten ostatni jest przecież re
prezentowany przez rząd, wywodzący się 
z woli tegoż Związku Sowieckiego, czy
li że nie jest to traktat we właściwym 
tego słowa znaczeniu, ale w gruncie 
rzeczy jednostronne oświadczenie So
wietów.

Z punktu widzenia zdrowego rozsąd
ku Pragier ma też rację, gdy mówi że 
powoływanie się na prawo ma sens tyt
ko wtedy, gdy oba wchodzące w grę 
państwa operują tymi samymi zasad
niczymi pojęciami prawnymi. Świat 
zachodni hołduje jednak zupełnie inne
mu pojęciu prawa niż świat sowieck’, 
uważający za prawo takie normy po
stępowania, które dobrze służą dykta
turze proletariatu. To niewąpliwie miał 
na uwadze Pragier, gdy twierdził że 
dla Sowietów argumenty prawa mię
dzynarodowego to żadne w ogóle argu
menty. Zniewolony przez Sowiety 
kraj nie polepszy więc swej rzeczywi
stej sytuacji przez powoływanie się na 
prawo międzynarodowe, którego Sowie
ty nie uznają, gdy to nie dogadza ich 
interesom państwowym.

Dlatego płonna jest obawa p. Marek 
że przyjęcie tez Pragiera stanowiłoby 
rzecz niepomyślną dla sprawy polskiej. 
Pisze ona te „w wypadku ewentualnej 
przyszłej normalizacji stosunków pol
sko-sowieckich strona polska nie mogła
by ani formułować postulatów, ani wy
suwać roszczeń, ani żądać odszkodo
wań, ani w ogóle podejmować jakich
kolwiek kroków w ramach niedosko
nałego wprawdzie, ale jedynego syste
mu, istniejącego między państwami”. 
Owszem: Polska mogłaby to wszystko 
robić w sytuacji, w której realny układ 
sił wojskowych, politycznych i gospo
darczych na terenie międzynarodowym 
byłby dla nas pomyślny. Przy niepo
myślnym ustosunkowaniu realnych sił 
na szachownicy świata argument praw
ny nie gra na rzecz poszkodowanego. 
Prawnicy, zanurzeni po uszy w formuł
kach teoretycznych, często nie uwzględ
niają w swym rozumowaniu decydują
cej roli czynników politycznych i prze
ceniają znaczenie prawa międzynaro
dowego, rozciągając jego pojęcie na 
stosunki z „innym światem”.

Krystyna Marek wzywa do szano
wania podstawowych zasad metodolo
gicznych. Przypomnijmy więc naukę 
Leona Petrażyckiego że przy tworzeniu 
nowych pojęć należy pamiętać przede 
wszystkim o dwóch wymogach: o ja
snym określeniu „differentia specifica” 
danej rzeczy i o adekwatności pojęcia. 
Przez to rozumiał on że cechy rzeczy, 
należących do danej klasy logicznej, 
muszą dotyczyć wszystkich tych rze
czy, a równocześnie nie charakteryzo
wać żadnych rzeczy poza tą klasą le
żących. Petrażycki mówił też że warto 
tworzyć nowe pojęcia wówczas, gdy są 
one produktywne, t.zn. gdy wnoszą coś 
istotnego do stanu naszej wiedzy. 
„Okupacja pośrednia” spełnia wszystkie 
te wymogi. Więc także z punktu wi
dzenia metodologii teoria Gawendy o 
okupacji pośredniej jest „w porządku”.

S a t i s. Sądzę że czytelnikom 
„Wiadomości” należy się jakaś ochro
na przed formalizowaniem doniosłych 
spraw, z którego potem beztrosko pły
ną wnioski, nie doceniające praktycz- 
no-poli'tycznej istoty rzeczy.

Stanisław Zarzewski.

JOANNA D’ARC nie została spalona 
na stosie, jeśli wierzyć francuskiemu 
nistoiykowi, Pierre de Sermoise. W 
niedawno wydanej książce twierdzi on 
że Joanna była nieślubną córką fran
cuskiej królowej, Izabeli Bawarskiej 
(żony połszalonego Karola VI) i kró
lewskiego brata, Ludwika Orleańskie
go. Ludwik został tajemniczo zgła
dzony w dwa tygodnie po narodze
niu dziecka, które odidano na wycho
wanie do wieśniaczej rodziny d'Arc 
w Domrćmy. Zamiast Joanny, spa
lono na stosie inną kobietę, a jej 
ułatwiono ucieczkę z Rouen. Parę lat 
później poślubiła pod-obno Roberta 
de Armoise i na świadectwie ślubu 
nazwano ją „Jeaimć de France”.

„NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT” bę
dzie przerobiony na film przez Peter 
Halla, który, podobnie jak Huxley, 
pesymistycznie patrzy na genetyczne 
manipulacje uczonych i na kontrolę 
społeczeństwa.
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orkiestry symfonicznej, zawierał w 
swym tegorocznym programie szereg 
polskich nazwisk. Wykonany został 
Koncert skrzypcowy Szymanowskie
go i Koncert na orkiestrę Lutosław
skiego. Na innym festiwalu muzycz
nym, w Tempie University koło Fi
ladelfii, młody i doskonale się za
powiadający kompozytor z Polski, Je
rzy Sapiejewski, który obecnie osiadł 
■na stale w Ameryce, dyrygował or
kiestrą i chórem uniwersyteckim. 
Chór wykonał m.in. „Trzy poematy” 
Lutosławskiego.

„JEZUICI, ZNIEWAWIDZONE STO
WARZYSZENIE”, film dokumenta
cyjny o tym tytule został zrobiony 
przez telewizję BBC przy pełnej 
współpracy „najmniej rozumianego i 
najbardziej wojującego zakonu w Ko
ściele katolickim”. Wśród anonimo
wych dzieł sztuki, bogato ilustrują
cych film, pokazano fragment obra
zu Matejki „Śluby Jana Kazimie
rza”, który, jak wiadomo, był je
zuickim kardynałem.

„MADAME TUSSAUD” po raz pierw
szy od przeniesienia muzeum z Fran
cji do Anglii w r. 1802, wystawi swe 
figury na kontynencie. Amsterdam 
zobaczy na jesieni woskowe podobiz
ny sławnych Holendrów, począwszy 
od Erazma z Rotterdamu a skoń
czywszy na współczesnej gwieździe 
piłkarskiej. Inowacją będą sceny wzo
rowane na obrazach Rembrandta, 
Boscha i innych. Pomagać przy urzą
dzaniu wystawy będzie londyński dy
rektor „Madame Tussaud”, którego 
holenderski dziadek był jednym z za
łożycieli sławnego Rijksmuseum.

MŁODZI NIEMCY, z których wielu 
jeszcze nie było na świeci©, gdy woj
na się skończyła, oglądali z grozą i 
niedowierzaniem sześciotygodniową 
wystawę, urządzoną w Berlinie przez 
Kościół ewangelicki, poświęconą o- 
bozowi w Oświęcimiu, gdzie zginęło 
4 miliony ludzi. Zwiedzający przecho
dzili w milczeniu, niemal na palcach 
kolo skrzyń z ludzkimi włosami (ku
powały jc niemieckie fabryki ubrań), 
koło puszek z skrystalizowanym kwa
sem pruskim, sławnym „Cyklonem 
B”, którego używano do zabijania 
gazem 6000 ludzi dziennie, kolo ta- 
łesów i obozowych pasiaków. Celem 
wystawy miało być, według intencji 
organizatorów, wywołanie wstrząsu i 
pokazanie młodemu pokoleniu, do 
czego może doprowadzić ludzkie u- 
podlenie.

„JA I MOJE SERCE” nie całkiem od
powiadało, jako tytuł, treści biogra
fii śpiewaka Ryszarda Taubera> wy
danej 11 lat temu. Tego zdania jest 
jej autorka, żona Taubera, Diana Na- 
pier, obecnie Wołkowicka. Tauber 
miał bogate życie miłosne, którego 
opis znajdzie się w nowej biografii, 
obecnie przygotowywanej do druku. 
Zostawił mnóstwo listów miłosnych, 
miał wiele kochanek, „...w jednej z 
nich, miłej dziewczynie, bardzo się 
kochał, gdy ja walczyłam podczas 
wojny w Polsce" — opowiedziała p. 
Tauher w prasowym wywiadzie. Nie 
miał przed żoną sekretów, harmonia 
ich pożycia polegała na pełnej szcze
rości i dziś p. Diana uważa że przy
szedł czas, gdy dzięki odrzuceniu 
wszelkich tabu, można napisać pełną 
prawdę o życiu miłosnym Taubera, 
które miało wielkie znaczenie dla je
go sztuki. „Dlatego tak dobrze śpie
wał że zawsze był zakochany”.

WOJTEK, sławny niedźwiedź, wojenna 
maskota polskich żołnierzy na Bli
skim Wschodzie, o którym napisano 
już dziesiątki wspomnień i opowiadań, 
doczekał się oficjalnej biografii, i to 
w języku angielskim. Londyńska fir
ma Collins wydala życiorys Wojtka 
p.t. „Soldier Bear”, napisany wspólnie 
przez Wiesława Lasockiego, autora 
wielu opowiadań o zwierzętach, i an
gielskiego pisarza Geoffrey’a Morga
na.

Big Ben.
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